สารจากผูอาํ นวยการ
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เป น หน ว ยงานสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยมีวิสัยทัศนขององคกรรวมกันวา “เปนองคกรแหงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนาและเอกสาร
โบราณ ที่ เป น ที่ รู จั ก ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ” พั น ธกิ จ ที่ สํ า คั ญ ของหน ว ยงาน คื อ การอนุ รั ก ษ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมลานนา ตลอดจนสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนา สนับสนุนการ
บูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ พัฒนาแหลงเรียนรูดาน
ศิลปะและวัฒ นธรรม สงเสริมใหนั กศึกษา มีจิตสํานึ กในการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถิ่น
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได มี ก ารดํ าเนิ น งานครบทุ ก พั น ธกิ จ และเพื่ อ เป น การรายงานผล
การดําเนินงานในชวงปที่ผานมา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สํานัก
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จึ ง ได จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ๒๕๖๐ ขึ้ น โดยผ านกระบวนการกลั่ น กรองของ
คณะผู บ ริ ห าร และบุ ค ลากร ทั้ งนี้ ห วั งว ารายงานฉบั บ นี้ จะสามารถให ขอ มู ล ในการพั ฒ นาหน ว ยงาน
บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษา ซึ่ งสอดคล อ งกั บ นโยบายการบริห ารงาน ตลอดจนตอบสนองยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกไดทราบ ขอขอบคุณ ทุก
ภาคสวนในมหาวิทยาลัย ผูบริหารทุกระดับ ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและ
วั ฒ นธรรม คณาจารย และบุ ค ลากรทุ ก ท า น ในการร ว มกั น อนุ รั ก ษ สื บ สาน ส ง เสริ ม และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่น ประเทศชาติและนานาชาติตอไป

ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
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๔. โครงการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินการเพื่อจัดการ ๙๓
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ขอมูลพื้นฐานและสถานที่ตั้ง
ชื่อหนวยงาน (ภาษาไทย) :
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ชื่อหนวยงาน (ภาษาอังกฤษ) :
The Office of Arts and Culture, Chiang Mai Rajabhat University
ที่ตั้ง

๒๐๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๓๐๐

โทรศัพท

๐๕๓–๘๘๕๘๖๐, ๐๕๓-๘๘๕๘๘๓

โทรสาร

๐๕๓–๘๘๕๘๖๐, ๐๕๓-๘๘๕๘๘๓

เว็บไซต

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

อีเมล

ilaccmru@gmail.com, ilac_cmru@hotmail.com

Facebook http://www.facebook.com/ilaccmru
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ประวัติความเปนมา
ประวัติความเปนมา และพัฒนาการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เริ่มตนจากการกอตั้งศูนยคติชนวิทยา : ทศวรรษแรกของการเปนศูนยคติชนวิทยา
ชวงทศวรรษแรก พ.ศ. ๒๕๑๐ – ปลายป พ.ศ. ๒๕๑๙ สมัยที่อาจารยบุญจันทร วงศรักมิตร เปนอธิการวิทยาลัย
ครูเชียงใหม ไดมีการบรรจุวิชาคติชาวบาน โดยเนนเรื่องของวัฒนธรรมทองถิ่นไวในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สําหรับ นั กศึ กษาวิช าเอกภาษาไทย จึ งเริ่ม มี การจั ดเก็ บ ขอ มูล แล วนํ ามาจั ดนิ ท รรศการในห อ งลายสื อ ไทของภาควิช า
ภาษาไทย ตอมาไดเปลี่ยนชื่อวิชาเปน คติชนวิทยา
พัฒนาสูการเปนศูนยสงเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนา
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ กรรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดตั้งหนวยประเคราะหทางวัฒนธรรมขึ้นใน
วิทยาลัยครูทั่วประเทศ
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๒๑ ไดมีการจัดตั้งศูนยคติชนวิทยาลานนาไทยขึ้นแทนและมีการจัดแสดงขอมูลสารสนเทศใน
ลักษณะที่เรียกวา ศูนยสงเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย (Lanna Thai Folklore Studies Center) ไดทําพิธีเปดเมื่อวันที่
๑๐ มกราคม ๒๕๒๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอราม เอี่ยมอรุณ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปดศูนย
พ.ศ. ๒๕๒๔ สมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท (ในเวลานั้น) ไดมีการจัดตั้งเปนศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
โดยใหมีสํานักงานที่ทําการชั่วคราวอยูที่ตึกหอสมุดชั้น ๔ ตอมาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ไดยายสถานที่จากหอสมุด ชั้น ๔
มาอยูที่อาคารหอพักชาย ๑ (อาคาร๑๘) จนถึงปจจุบัน และไดเปดบริการใหประชาชนเขาชมนิทรรศการและการจัดแสดงขอมูล
สารสนเทศ ทุกวันพฤหัสบดี - วันเสาร
พ.ศ. ๒๕๒๙ กรมการฝกหัดครูไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารวิทยาลัยครู โดยจัดใหมีศูนยและสํานักในวิทยาลัยครู
และได จั ด ตั้ งศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให เป น หน วยงานส งเสริ ม สนั บ สนุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในการสนั บ สนุ น การส งเสริ ม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได มี ก ารเปลี่ ย นแปลง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู เป น พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น ราชภั ฏ
พ.ศ. ๒๕๓๘ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการแบงสวนราชการใหม จนกระทั่งวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ กระทรวง
ศึกษาไดกําหนดให ศูนยวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเปน สํานักศิลปวัฒนธรรม เปนหนวยงานสนับสนุนดานอนุรักษ สงเสริม เผยแพร
ศิลปวั ฒนธรรม ดู แลสิ่งแวดล อมทางศิ ลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดถึ งการสื บสานและเผยแพรภู มิ ป ญญาพื้ นบ านให เป นที่
ประจักษแกคนทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดประกาศพระราช
กิจจานุเบกษา ฉบั บฎี กา เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ กําหนดใหสํานักศิลปวัฒนธรรมเปลี่ยนชื่อเป น
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหนาที่เปนแหลงสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศและภาษาไทย สูสากล บริการ
วิชาการ และสื่อทันสมัยเพื่อฝกทักษะทางภาษา พัฒนาความรูและความสามารถทางดานภาษาของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและประชาชนในทองถิ่น สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการกับสถาบัน การศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ อีกทั้งยังเปนหนวยงานสนับสนุน งานดานการอนุรักษ สงเสริม เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ดูแลสิ่งแวดลอมทาง
ศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดจนสืบสานและเผยแพรภูมิปญญาพื้นบานใหเปนที่ประจักษแกคนทั่วไปทั้งในและตางประเทศ

๕

พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวย การจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดประกาศพระ
ราชกิ จจานุ เบกษา ฉบั บฎี กา เล ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๓ ก ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพั นธ ๒๕๕๘ กํ าหนดให สถาบั นภาษา ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเปน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหนาที่เปนศูนยกลางในการสงเสริมการอนุรักษ และการเผยแพร
องคความรูดานการอนุรักษ ฟนฟู และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนา

วิสัยทัศน

“เป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมล า นนาและเอกสารโบราณ ที่ เป น ที่ รูจั ก ในระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ”

พันธกิจ

๑) อนุรักษ ทํานุบํารุง สงเสริม สืบสานและเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมลานนา และเอกสารโบราณ
๒) สนับสนุนการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณกับการเรียนการสอน และกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา
๓) เปนแหลงศึกษา คนควา และรวบรวมขอมูลทางศิลปวัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ
๔) สนับสนุน สงเสริม ภูมิปญ
 ญาลานนา

อัตลักษณ

“รักษภาษาและวัฒนธรรม”

เอกลักษณ

“อนุรักษศิลปวัฒนธรรมลานนา ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา เชิดชูครูภูมิปญญา แหลงเรียนรูดานภาษา
วัฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ”

ตราสัญลักษณ
• กาแล เอกลักษณของเรือนลานนา ใชสีเหลือง ดํา
ซึ่งเปนสีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

• พระพิฆเนศวร เทพแหงปญญา (ศาสตรและศิลป)
• ชื่อหนวยงาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
• ลวดลายทีน่ ิยมใชในคัมภีรใบลานและพับสา เพื่อใหทราบวาเปน
จุดเริม่ ตนหรือจบเรื่อง ตลอดจนใชคั่นระหวางบทหรือตอนเพื่อความ
สวยงาม

๖

นโยบาย

สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการดําเนินกิจกรรมตามโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ เพื่อใหสอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและกลยุทธของหนวยงานและมหาวิทยาลัย บูรณาการความรู ดานภาษาลานนา
ศิลปะและวัฒนธรรมสูระบบการเรียนรู ตลอดจนการวิจัย เพื่อพัฒนานักศึกษาและทองถิ่น ใหสอดคลองกับนโยบายของ
ประเทศชาติ โดยมีนโยบายดานตาง ๆ ดังนี้
๑. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. นโยบายดานการสงเสริมและการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา
๓. นโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคม
๔. นโยบายดานการวิจัย
๕. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ
๖. นโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
๗. นโยบายดานการจัดสรรทรัพยากร
๘. นโยบายดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๙. นโยบายดานประกันคุณภาพ
๑๐. นโยบายดานการประเมินผล

๑. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค า ของศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง เป น พั น ธกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัยและของหนวยงาน โดยไดกําหนดนโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้
๑) สรางความตระหนักใหเห็นคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมของนานาประเทศ
๒) สงเสริมใหมีการศึกษา คนควา วิจัยทางดานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น รวมทั้งหาความรู เกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อนํามาประยุกตใหสอดคลองกับวิถีชีวิตปจจุบันอยางเหมาะสม
๓) รวมมือกับองคกรตางๆ ในระดับทองถิ่น ระดับประเทศและนานาประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
จัดกิจกรรมอนุรักษ ทํานุบํารุง สงเสริมและเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม
๔) สงเสริม สนั บ สนุ น ให มี การจัด กิจ กรรมทางศาสนา ศิล ปะและวัฒ นธรรม แก นัก ศึ กษาและบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสรางและพัฒนาบุคลิกภาพรวมทั้งคุณลักษณะทางศิลปะและวัฒนธรรมที่พึงประสงค
๒. นโยบายดานการสงเสริมและการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดใหความสําคัญกับนักศึกษาในการพัฒนา โดยจัดกิจกรรมทั้งทางดานภาษาลานนา
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกําหนดนโยบายดังนี้
๑) สงเสริมการจัดกิจกรรมดานภาษาลานนา ศิลปะและวัฒนธรรมแกนักศึกษา
๒) เสริมสรางทักษะและความสามารถทางดานภาษาลานนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให สามารถนําไปประยุกต
ในการพัฒนาตนเอง ทองถิ่นและประเทศชาติ
๓) สรางบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมใหเปนผูมีความรูดานภาษาลานนา ศิลปะและวัฒนธรรมตรงกับ
ความตองการของทองถิ่นและประเทศชาติ
๔) สรางเครือขายในการแลกเปลีย่ นนักศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

๗

๓. นโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนแหลงเรียนรูที่ชวยพัฒนาอาจารย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ใหไดรับความรูดาน
ภาษาลานนา ดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยไดกําหนดนโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคมดังนี้
๑) สนับสนุนใหหนวยงานพัฒนาแหลงเรียนรูใหเปนแหลงศึกษา คนควา ภาษาลานนา เอกสารโบราณ ตลอดจน
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการพัฒนาแหลงเรียนรู
๒) ส งเสริ มการให บริการวิ ชาการแก ชุ มชนด านการฝ กอบรมภาษาล านนา เอกสารโบราณ ศิ ลปะและวั ฒนธรรม
ตามความตองการของหนวยงานในทองถิ่น
๓) เสริมสรางทักษะทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
๔) สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับทองถิ่น เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น
๕) สงเสริมและสนั บสนุ นการจัด กิจกรรม การให บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยน เรียนรูและสรางเครือขาย
ทางดานภาษาลานนา ศิลปะและวัฒนธรรมแกอาจารย บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ
๔. นโยบายดานการวิจัย
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสนองตอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสรางนักวิจัยดานศิลปะ
และวัฒนธรรม พัฒนางานวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ โดยไดกําหนดนโยบายดานการวิจัยดังนี้
๑) สนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตรแหงชาติ ตามความตองการของทองถิ่นและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
๒) สนับสนุนใหมีการแสวงหาความรวมมือในดานแหลงเงินทุน เพื่อสนับสนุนการวิจัยใหสามารถดําเนินการวิจัยได
อยางมีประสิทธิภาพ
๓) ใหความรวมมือดานการวิจัยกับเครือขายทองถิ่นทุกระดับ
๔) สนับสนุนใหมีงานวิจัยเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๕) ส ง เสริ ม การนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน อ ย า งเป น รู ป ธรรม เผยแพร ผ ลงานวิ จั ย ผ า นสื่ อ สิ่ งพิ ม พ แ ละ
สื่ออิเล็กทรอนิกส
๕. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ
เพื่อใหการบริหารการเงินและงบประมาณเปนไปดวยความเรียบรอยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แกไขเพิ่มเติม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึง
กําหนดนโยบายดานการเงินและงบประมาณดังนี้
๑) ดําเนิน การเบิ กจายเงินให ถูกต อง ตามระเบียบ ขอบั งคับ ของมหาวิท ยาลัย ระเบี ยบการเบิ กจายเงินของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และระเบียบการจัดซื้อ จัดจางพัสดุของสํานักนายกรัฐมนตรี
๒) จัดใหมีการจัดทําบัญชีทะเบียน ทั้งดานการเงิน งบประมาณและพัสดุ ครุภัณฑ เพื่อสามารถควบคุม โปรงใส
และตรวจสอบได
๓) จัดใหมีเจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่พัสดุ จัดทําบัญชีและทะเบียนคุมดานตาง ๆ
๔) มีการควบคุม ติดตาม การเบิกจายงบประมาณใหถูกตองตามระเบียบ

๘

๖. นโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
เพื่ อให การบริห ารจั ด การภายในสํ านั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ในด านทรัพ ยากรเป น ไปอย างมี ป ระสิท ธิภ าพ
เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมได โดยกําหนดนโยบายดังนี้
๑) กําหนดภาระงานแกบุคลากรทุกระดับอยางชัดเจน
๒) บริหารจัดการอัตรากําลังที่มีใหสอดคลองกับภาระงานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓) จัดวิธีการและรูปแบบการพัฒนาตนเองที่หลากหลายเพื่อใหบุคลากรทุกระดับสามารถเพิ่มพูนความรู พัฒนา
ทักษะความสามารถ สรางความชํานาญ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
๔) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทุกระดับโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๗. นโยบายดานการจัดสรรทรัพยากร
เพื่ อให มี ก ารใช ท รั พ ยากรของสํ านั กศิ ลปะและวั ฒ นธรรมได อย างคุ มค า และการใช ท รั พ ยากรภายนอกเพื่ อ
การประหยัดงบประมาณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงไดกําหนดนโยบายดังนี้
๑) จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดสรรทรัพยากร
๒) จัดระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามแนวปฏิบัติทีหนวยงานกําหนด
๓) สงเสริมใหมีการจัดสรรการใชและการจัดหาทรัพยากรทั้งดานการเงิน พัสดุ ครุภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ
๔) ประเมินการใชทรัพยากรและวิเคราะหปญหา สาเหตุ และปรับปรุงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
๘. นโยบายดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม กํ า หนดแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในในการบริ ห าร
การดําเนินงาน ดังนี้
๑) สงเสริมใหมีบุคลากรไดมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงาน
๒) ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงาน
๓) ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งความเสี่ยงโดยรวมและความเสี่ยงที่ยอมรับไดที่สงผลกระทบตอปรัชญา
วิสัยทัศน พันธกิจของหนวยงาน
๔) สนั บ สนุ น ให มีก ารวิเคราะหค วามเสี่ ยง จั ดลํ าดั บ ความสําคัญ ของความเสี่ย งที่ อ าจเกิดขึ้ น ทั้งดานการเงิน
งบประมาณ ทรัพยสิน บุคลากร โครงสรางและกระบวนการปฏิบัติงาน
๕) จัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะอาจเกิดขึ้น
๙. นโยบายดานประกันคุณภาพ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรมไดดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจ นโยบาย
และยุทธศาสตรใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุ ทธศั กราช ๒๕๔๒ และแก ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งนโยบายการประกันคุ ณภาพการศึ กษาของ
หนวยงาน ตามประกาศคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้
๑) สงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ ตามพันธกิจของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และดําเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ
๓) แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรับผิดชอบการดําเนินกิจกรรม
ประกันคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ
๔) ปรับปรุง พัฒนาแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพใหเหมาะสมกับสภาพของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

๙

๑๐. นโยบายดานการประเมินผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑) มี ก ารประเมิน ผลการดํ าเนิ น งานโครงการ/กิ จกรรม และรายงานตอ ผูบ ริห าร เพื่ อ เป นการปรับ ปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรม
๒) มีการประเมินผลการบริหารงานและการดําเนินงาน ในทุกระดับ
๓) มีการประเมินผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และกลยุทธของหนวยงาน

การบริการของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดําเนินการตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในการเปนแหลงเรียนรู
ในดานตาง ๆ ดังนี้
๑. สถาบันลานนาศึกษา (Lanna Studies) จัดแสดงพิพิธภัณฑกลุมชาติพันธลานนา ประกอบดวย
๑.๑ เรือนอนุสารสุนทร
เรือนอนุสารสุนทรเปนสถาปตยกรรมเรือนลานนาที่สรางตามแบบของเรือนคําเที่ยง ซึ่งตระกูลชุติมา
และตระกูลนิมมานเหมินทร ไดสรางเรือนกาแลหลังนี้ขึ้น เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูทางดานเรือนโบราณลานนา
๑.๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานนามอาคารและเสด็จพระราชดําเนิน
มาทรงประกอบพิธีเปดอาคารเทพรัตนราชสุดา ในวันจันทรที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานตาง ๆ
ดังนี้
บริเวณชั้น ๑ หองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา ศูนยใบลานศึกษา หองครัวไทย ประชาสัมพันธ และ
สํานักงาน
บริเวณชั้ น ๒ หองจัดแสดงไทยวน-ลัวะ ไทเขิน -ไทยอง ไทใหญ -ไทลื้อ ห องประชุมเอื้องสายมาน
พระอินทร หองประชุมเล็ก หองอักษรไท และหองภูษาอาภรณ
บริเวณชั้น ๓ หองจัดแสดงภูมิปญญาพื้นบาน อาทิ ภาษาและวรรณกรรมลานนา ศิลปหัตถกรรม
ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน หองแพทยแผนไทยลานนาหรือที่เรียกกันวา “หมอเมือง” หองเกียรติคุณ รวบรวมเกียรติ
ประวั ติ แ ละความเป น มาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ตั้ ง แต พ .ศ. ๒๔๖๗ ซึ่ ง พ.ต. เจ า ราชภาติ ก วงศ
(คําตัน ณ เชียงใหม) ไดอุทิศที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไรใหกับโรงเรียนฝกหัดครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) และประวัติ
ผูบริหารตั้งแต เจาชื่น สิโรรส ครูใหญคนแรก จนถึงผูบริหาร คนปจจุบัน
บริเวณชั้น ๔ หองจัดแสดงองคความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนและเครือ่ งสักการะลานนา และเสนทางการ
เดินทัพหองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากเชียงใหมไปยังเมืองนาย ประเทศพมา
๒. ศูนยการเรียนรูในการสงเสริม การอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
๒.๑ ศูนยใบลานศึกษา มีหนาที่ในการสํารวจ รวบรวม ปริวรรต และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับคัมภีรใบลาน
พับสา เอกสารหายาก และเอกสารโบราณ (ตนฉบับและภาพถาย) เพื่ออนุรักษ ศึกษาและเผยแพรแกผูที่สนใจทั่วไป มุงสราง
ฐานขอมูลดิจิทัลและเชื่อมโยงเครือขายการอนุรักษและเผยแพรเอกสารโบราณในประเทศไทยและประเทศเพื่ อนบาน
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเอกสารสารโบราณทุกชนิด
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๒.๒ หองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา มีหนาที่ในการใหบริการขอมูล องคความรู ดานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
บริการสืบคนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของลานนา โดยเปดใหบริการกับนักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม นักวิชาการทั่วไป ตลอดจนบุคคลภายนอกทีส่ นใจ ในการนําขอมูลไปใชประโยชนทางดานวิชาการ
๒.๓ การจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ใหกับนักศึกษา
อาจารย และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก อาทิ
๑) กิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม
- โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรลานนา
- โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําดําหัวในเทศกาลสงกรานต
- โครงการเขารวมขบวนแหพระพุทธสิหิงคในเทศกาลสงกรานต
- โครงการฝกอบรมดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
- โครงการจัดทําวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ขวงผญา”
๒) กิจกรรมดานศาสนา
- โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา
- โครงการหลอเทียนและแหเทียนเขาพรรษา
๓. หนวยอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม
บทบาท หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานประสานงานการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมในทองถิ่น
หนาที่
๑. ประชาสัมพันธ และเผยแพรความรูความเขาใจ ในเรื่องการอนุรักษ สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ใหแกประชาชนในทองถิ่น
๒. ศึกษา รวบรวม บันทึกขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของแหลงธรรมชาติและศิลปกรรม
๓. ตรวจสอบดูแลสิ่งแวดลอมโดยรอบแหลงธรรมชาติ และรายงานสถานการณที่คาดวาจะมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปยังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. ศู น ย ก ารเรี ย นรู ภู มิ ป ญ ญาและวั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ การใช ป ระโยชน ต น รัก ใหญ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีพันธกิจในการอนุรักษ สงเสริม และเผยแพรศิลปะ
และวัฒ นธรรม และในป พ.ศ.๒๕๕๘ ไดดําเนินการโครงการการ “ศูนยการเรียนรูภู มิปญ ญาและวัฒ นธรรมเกี่ยวกับ
การใชตนรักใหญ” โดยนําเสนอรูปแบบนิทรรศการขอมูล จัดทําภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง ตรวจสอบขอมูล จัดทําและ
ตกแตงศูนยการเรียนรูใหเหมาะสม เพื่อเปนแหลงเรียนรูภูมิปญญาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใชประโยชนจากตนรักใหญ
โดยมีผลิตภัณฑ “เครื่องเขิน” ซึ่งมียางรักเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตและถือวาเครื่องเขิน เปนงานศิลปกรรมที่มีคุณคา
และเป น ในผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของล านนา ทั้ งนี้ โครงการดั งกล าวได มี ก ารจั ด นิ ท รรศการ ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคาร
เทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อใหผูสนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดศึกษาเรียนรูคุณประโยชนของ “ยางรัก” สามารถ
นํ า มาใช ป ระดิ ษ ฐ ศิ ล ปหั ต ถกรรม “เครื่ อ งเขิ น ” ซึ่ งเป น เครื่อ งใช ที่ ทํ า จากไม ไผ จั ก สาน เพื่ อ ใช ในชี วิ ต ประจํ า วั น อาทิ
เซี่ยนหมาก ตะกรา จานรองแกว เครื่องประดับ และของที่ระลึกตาง ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวลานนาในอดีต
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โครงสรางการบริหารงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ที่ปรึกษาดานศิลปวัฒนธรรม
และใบลานศึกษา

กรรมการประจํา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการฝายอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม

รองผูอํานวยการฝาย
สงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

กลุมงานบริหารทั่วไป

กลุมงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

กลุมงานสงเสริม
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม

งานธุรการ บุคคลและสวัสดิการ

งานศูนยใบลานศึกษา

งานจัดกิจกรรมสงเสริมเผยแพร

งานนโยบายและแผน

งานดูแลหองศูนยขอมูล
ภูมิปญญาลานนา

งานประชุมสัมมนาและฝกอบรม

งานประกันคุณภาพ
งานฐานขอมูลศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ญญาทองถิ่น
งานการเงินและพัสดุ
งานคอมพิวเตอร
งานจัดทําเอกสารสิ่งพิมพและ
สื่ออิเล็กทรอนิกส

งานจัดกิจกรรมอนุรักษฯ
งานเสวนาดานเอกสารคัมภีรใบลาน
งานจัดแสดงและสาธิต
ดานเอกสารคัมภีรใบลาน

งานจัดแสดงและสาธิต
งานกิจกรรมดานพุทธศาสนา
งานพิพิธภัณฑ
งานนิทรรศการ
งานบริการดานวัฒนธรรม
งานเสวนาดานศิลปวัฒนธรรม
งานสงเสริมสนับสนุน
ภูมิปญญาทองถิ่น

๑๒

คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

คุณชัชวาล ทองดีเลิศ
ประธานคณะกรรมการ
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายประพันธ คําจอย
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลําปาง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผศ. ดร. เสาวภา ศักยพันธ
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ

อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ
รองผูอํานวยการ
กรรมการและผูช วยเลขานุการ

๑๓

ผูบริหารและบุคลากร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ
รองผูอํานวยการ

อาจารยสิริพร คืนมาเมือง
รองผูอํานวยการ

นางสาวดารารัตน ศิริลาภา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

งานสงเสริมเผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรม

นายโสภณ พรมจิตต
นักวิชาการศึกษา

นางสาวปนัดดา โตคํานุช
นักวิชาการศึกษา

งานอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม

นายดิเรก อินจันทร
นักวิชาการศึกษา

๑๔

นายอนุชิต ณ สิงหทร
นักวิชาการศึกษา

นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ โยธาราษฎร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นางสาวศุภรักษ ฉัตรแกว
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

นายวีรพิชญ หิมารัตน
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นางพรทิพย จันทรคํา
เจาหนาที่ปฏิบตั ิงาน

นางกัลยาณี อินตะราชา
นักวิชาการการเงินและบัญชี

งบประมาณประจําป ๒๕๖๐ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนกันยายน ๒๕๖๐)
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรับเงินงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน จํานวน
ทั้งสิ้น ๘,๗๔๖,๘๘๓.๕๙ บาท จําแนกตามแหลงงบประมาณ รายละเอียดดังนี้
งบประมาณแผนดิน
งบประมาณเงินรายได

จํานวน
จํานวน

๑,๖๓๘,๕๒๕.๐๐
๖๖๑,๐๐๐.๐๐

บาท
บาท

งบประมาณแผนดิน (กันเหลื่อมป พ.ศ. ๒๕๕๙)

จํานวน

๑๘๖,๕๗๔.๕๙

บาท

งบประมาณรายได (กันเหลื่อมป พ.ศ. ๒๕๕๙)
เงินคงคลัง (กันเหลื่อมป พ.ศ. ๒๕๕๙)

จํานวน
จํานวน

๒๖๐,๗๘๔.๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

บาท
บาท

๑๕

แผนภาพแสดงสัดสวนงบประมาณประจําป ๒๕๖๐ จําแนกตามแหลงงบประมาณ
19%
7%
2%
3%

69%

แผนดิน

รายได

แผนดินกันเหลื่อม 2559

รายไดกันเหลื่อม 2559

เงินคงคลัง กันเหลื่อม 2559

การจัดสรรในแตละประเด็นยุทธศาสตร
730,000
185,000.00
130,000
164,000
548,000

6,584,484

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 4

ยุทธศาสตรที่ 5

งบสนับสนุนเพิ่มเติม

รายงานผลการใชงบประมาณ
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ม หาวิท ยาลั ยที่ ๔ พั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ให เป น ศู น ย ก ลางการเรีย นรู ท างด านภาษา
ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย โดยจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ระยะ
๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ฉบับปรับปรุง ป ๒๕๖๐ รายงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร
๑ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
๒ พัฒนาแหลงเรียนรูด านศิลปะวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ

๑๖

งบประมาณ
ที่ไดรับ
๗๓๐,๐๐๐.๐๐

งบประมาณที่ใช
จํานวน
รอยละ
๖๒๕,๒๒๐.๐๐ ๘๕.๖๕

๑๘๕,๐๐๐.๐๐

๑๘๔,๕๗๓.๓๐

๙๙.๗๗

งบประมาณคงเหลือ
จํานวน
รอยละ
๑๐๔,๗๘๐.๐๐ ๑๔.๓๕

๔๒๖.๗๐

๐.๒๓

ประเด็นยุทธศาสตร

งบประมาณ
ที่ไดรับ
๑๓๐,๐๐๐.๐๐

งบประมาณที่ใช
จํานวน
รอยละ
๑๒๙,๖๕๐.๐๐ ๙๙.๗๓

งบประมาณคงเหลือ
จํานวน
รอยละ
๓๕๐.๐๐
๐.๒๗

๓ สนับสนุนและสงเสริมการบริการ
วิชาการใหกับชุมชน
๔ สรางและพัฒนาเครือขายและ
๑๖๔,๐๐๐.๐๐ ๑๕๔,๓๐๙.๐๐ ๙๔.๐๙ ๙,๖๙๑.๐๐
เผยแพรศลิ ปวัฒนธรรม
๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
๕๔๘,๐๐๐.๐๐ ๓๖๖,๓๑๑.๒๐ ๖๖.๘๕ ๑๘๑,๖๘๘.๘๐
ใหมีประสิทธิภาพ
รวมงบตามยุทธศาสตร ๑,๗๕๗,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๖๐,๐๖๓.๕๐ ๘๓.๑๐ ๒๙๖,๙๓๖.๕๐
๖ งบประมาณสนับสนุนเพิม่ เติม
๖,๕๘๔,๔๘๓.๕๙ ๕๘๔,๑๘๑.๑๙ ๘.๘๗ ๖,๐๐๐,๓๐๒.๔๐
รวมทั้งสิ้น ๘,๓๔๑,๔๘๓.๕๙ ๒,๐๔๔,๒๔๔.๖๙ ๒๔.๕๑ ๖,๒๙๗,๒๓๘.๙๐
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง
ที่ไดรับ
๑ โครงการปฏิบัติธรรมเสริมสรางสมาธิ
๓๐,๐๐๐
ปญญา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัว รัชกาลที่ ๙
๒ โครงการจัดสงกระทงใหญเขารวมประกวด
๓๖๐,๐๐๐
ในงานประเพณียเี่ ปง

๕.๙๑
๓๓.๑๕

๑๖.๙๐
๙๑.๑๓
๗๕.๔๙

งบประมาณที่ใช
จํานวน
รอยละ
๒๙,๙๙๐
๙๙.๙๗

งบประมาณคงเหลือ
จํานวน
รอยละ
๑๐.๐๐
๐.๐๓

๒๗๐,๐๐๐

๗๕.๐๐

๙๐,๐๐๐*

๒๕.๐๐

๒๒,๐๐๐
๔๖,๐๐๐

๒๒,๐๐๐
๔๖,๐๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๖๐,๐๐๐

๕๙,๑๐๐

๙๘.๕๐

๙๐๐

๑.๕๐

๙๐,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๗๓๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๙๓,๑๓๐
๖๒๕,๒๒๐

๑๐๐.๐๐
๖๘.๑๘
๙๓.๑๓
๘๕.๖๕

๐.๐๐
๗,๐๐๐
๖,๘๗๐
๑๐๔,๗๘๐

๐.๐๐
๓๑.๘๒
๖.๘๗
๑๔.๓๕

*กันเหลื่อมป ๒๕๖๑

๓
๔
๕

๖
๗
๘

โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา
โครงการเขารวมขบวนแหพระพุทธสิหิงค
ในเทศกาลสงกรานต
โครงการอนุรักษ สืบสาน ประเพณี
สงกรานตและรณรงคการแตงกายพื้นบาน
ลานนา
โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา
โครงการสงเสริมการอนุรักษพิธีกินออผญา
โครงการหลอเทียนและแหเทียนพรรษา
รวมทั้งสิ้น

๑๗

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
งบประมาณที่ใช
งบประมาณ
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง
ที่ไดรับ
จํานวน
รอยละ
๙ โครงการพัฒนาสถาบันลานนาศึกษา
๗๐,๐๐๐
๖๙,๕๗๓.๓๐ ๙๙.๓๙
กิจกรรมพัฒนาหองจัดแสดงเครื่องดนตรี
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐๐.๐๐
พื้นบานลานนา
กิจกรรมการพัฒนาขอมูลหองศูนยขอมูล
๑๐,๐๐๐
๙,๕๗๓.๓๐ ๑๐๐.๐๐
ภูมิปญญาลานนา (จัดซื้อหนังสือ)
กิจกรรมการจัดทําวารสารวัฒนธรรม
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๙๕.๗๓
๑๐ โครงการจัดทําวารสารทางวิชาการ
๘๕,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๑๐๐.๐๐
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ขวงผญา”
๑๑ โครงการปริวรรตเอกสารโบราณ
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น
๑๘๕,๐๐๐ ๑๘๔,๕๗๓.๓๐ ๙๙.๗๗
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สนับสนุนและสงเสริมการบริการวิชาการใหกับชุมชน
งบประมาณที่ใช
งบประมาณ
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง
ที่ไดรับ
จํานวน
รอยละ
๑๒ โครงการบริการวิชาการองคความรูดาน
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐๐.๐๐
ศิลปวัฒนธรรมลานนาสูชุมชน
๑๓ โครงการฝกอบรมดานศิลปวัฒนธรรม
๑๐๐,๐๐๐
๙๙,๖๕๐
๙๙.๖๕
รวมทั้งสิ้น
๑๓๐,๐๐๐
๑๒๙,๖๕๐
๙๙.๗๓

งบประมาณคงเหลือ
จํานวน
รอยละ
๔๒๖.๗๐
๐.๖๑
๐.๐๐
๐.๐๐
๔๒๖.๗๐

๔.๒๗

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๔๒๖.๗๐

๐.๐๐
๐.๒๓

งบประมาณคงเหลือ
จํานวน
รอยละ
๐.๐๐
๐.๐๐
๓๕๐.๐๐
๓๕๐

๐.๓๕
๐.๒๗

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางและพัฒนาเครือขายและการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
งบประมาณที่ใช
งบประมาณคงเหลือ
งบประมาณ
ที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง
ที่ไดรับ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
๑๔ โครงการสรางเครือขายและเผยแพรศลิ ปะ- ๖๔,๐๐๐.๐๐
๖๒,๑๑๔
๙๗.๐๕
๑,๘๘๖
๒.๙๕
วัฒนธรรมพื้นบานลานนาและเอกสารโบราณ
การเผยแพร การประชาสัมพันธ และการ
สรางเครือขาย
การรวมพิธสี ักการะกูเ จาหลวงเมือง
เชียงใหม ณ กูเจาหลวงวัดสวนดอก
การเขารวมแสดงในพิธีถวายพวงมาลา
เจาดารารัศมี
การเขารวมกิจกรรมจุดฝางประทีปกับ
เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม
การเขารวมกิจกรรมสักการะพระยามังราย

๑๘

๒๐,๐๐๐

๑๘,๑๑๔

๙๐.๕๗

๑,๘๘๖

๙.๔๓

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔,๐๐๐

๔,๐๐๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕,๐๐๐

๓,๐๐๐

๖๐.๐๐

๒,๐๐๐

๔๐.๐๐

๕,๐๐๐

๗,๐๐๐

๑๔๐.๐๐

-๒,๐๐๐

-๔๐.๐๐

ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง

๑๕ โครงการเผยแพรผลงานการวิจัยและ
การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมชนเผา
ในงานมหกรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ไดรับ
๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณที่ใช
จํานวน
รอยละ
๙๒,๑๙๕
๙๒.๒๐

งบประมาณคงเหลือ
จํานวน
รอยละ
๗,๘๐๕
๗.๘๐

๑๖๔,๐๐๐

๑๕๔,๓๐๙

๙,๖๙๑

๙๔.๐๙

๕.๙๑

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง

๑๘

๑๙

๒๐

งบประมาณที่ใช

งบประมาณคงเหลือ

๓๙๓,๐๐๐

จํานวน
๒๒๔,๖๗๓.๒๐

รอยละ
๕๗.๑๗

จํานวน
รอยละ
๑๖๘๓๒๖.๘๐ ๔๒.๘๐

การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
ผูบริหาร
คาวัสดุสํานักงาน
คาบํารุง ดูแล ซอมแซมครุภณ
ั ฑ
คาสาธารณูปโภค
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการพัฒนางานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา, การดําเนินการเพื่อ
การจัดการความรู (KM) และการพัฒนา
งานดานการบริหารความเสีย่ งและการ
ควบคุมภายใน
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวน
แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โครงการพัฒนาบุคลากร

๑๘๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐

๒๔,๕๓๑.๐๐
๗๐,๗๓๙.๐๐

๑๓.๖๓
๙๔.๓๒

๑๕๕,๔๖๙.๐๐
๔,๒๖๑.๐๐

๘๖.๓๗
๕.๖๘

๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๓๒,๕๐๐

๙๙,๙๙๙.๒๐
๑๙,๙๑๐.๐๐
๙,๔๙๔.๐๐
๒๙,๙๗๐

๙๙.๙๙
๙๙.๕๕
๕๒.๗๔
๙๒.๒๒

๐.๘๐
๙๐.๐๐
๘,๕๐๖.๐๐
๒,๕๓๐

๐.๐๑
๐.๔๕
๔๗.๒๖
๗.๗๘

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๒,๕๐๐

๒๒,๕๐๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๐,๐๐๐

๓๙,๑๖๘.๐๐

๗๘.๓๔

๑๐,๘๓๒.๐๐

๒๑.๖๖

รวมทั้งสิ้น

๕๔๘,๐๐๐

๓๖๖,๓๑๑.๒๐

๖๖.๘๕

๑๘๑,๖๘๘.๘๐ ๓๓.๑๕

๑๖ โครงการบริหารจัดการ

๑๗

งบประมาณ
ที่ไดรับ

๑๙

งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง

งบประมาณ
ที่ไดรับ
๖๐,๐๐๐

งบประมาณที่ใช
จํานวน
รอยละ
๕๙,๙๙๘.๐๐ ๙๙.๙๙

๑ โครงการราชภัฏรวมใจประดิษฐดอก
ดารารัตน
๒ คาใชจายปรับปรุงภูมิทัศนหลังเรือน
๑๘๖,๕๗๔.๕๙ ๑๘๖,๕๗๔.๕๙
อนุสารสุนทร
๓ จางออกแบบปรับปรุงอาคาร
๑๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
เทพรัตนราชสุดา
๔ กันเหลื่อมกระทง (ป ๒๕๕๙)
๑๔๐,๗๘๔
๑๔๐,๗๘๔
๕ งบประมาณปรับปรุงอาคาร
๖,๐๐๐,๐๐๐
๐.๐๐
เทพรัตนราชสุดา
๖ จัดซื้อวัสดุสํานักงานและคาใชจาย
๗๖,๘๒๔.๖๐ ๗๖,๘๒๔.๖๐
ในการบริหารสํานักงาน
รวมทั้งสิ้น ๖,๕๘๔,๑๘๓.๑๙ ๕๘๔,๑๘๑.๑๙
* อยูระหวางการดําเนินงานของงานพัสดุมหาวิทยาลัย

๒๐

งบประมาณคงเหลือ
จํานวน
รอยละ
๒.๐๐
๐.๐๑

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐

๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๘.๘๗

๖,๐๐๐,๐๐๒

๙๑.๑๓

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยที่ ๔ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการเรียนรูทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรมและ
การทองเที่ยว

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของแผน
วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
แผน
๑) เพื่ออนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุง
๑) คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/ ≥๔.๕๐
ศิลปวัฒนธรรมลานนาและเอกสาร
กิจกรรมมีจิตสํานึกในการอนุรักษและสืบสาน
โบราณ
ศิลปะและวัฒนธรรม
(ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ที่ ๓ และ ๒) นักศึกษามีความรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา รอยละ ๘๐
ที่ ๔)
และเอกสารโบราณเพิ่มขึ้น
๒) เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงศึกษาคนควา ๑) ค า เฉลี่ ย ของความพึ งพ อใจรวมในการ ≥๔.๔๔
ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมล า นนาและ
ใหบริการ
เอกสารโบราณ
(ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒)

ผล
๔.๕๒

รอยละ
๘๒.๔๙
๔.๗๓

ตารางสรุปผลการบรรลุตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ประเด็นยุทธศาสตร
๑ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดตามแผน
ตัวชี้วัดตาม
กลยุทธ
รอยละ แผนปฏิบัติการ
แผน
ผล
แผน
ผล
๒
๒
๑๐๐
๑๘
๑๘

รอยละ
๑๐๐

๒ พัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ

๖

๖

๑๐๐

๑๕

๑๔

๙๓.๓๓

๓ สนับสนุนและสงเสริมการบริการวิชาการใหกับชุมชน

๔

๔

๑๐๐

๑๑

๑๐

๙๐.๙๑

๔ สรางและพัฒนาเครือขายและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

๓

๓

๑๐๐

๗

๗

๑๐๐

๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ

๕

๔

๘๐

๑๕

๑๓

๘๖.๖๗

๒๐

๑๙

๙๕.๐๐

๖๖

๖๒

๙๓.๙๓

รวมทั้งสิ้น

๒๑

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค

ตัวชี้วดั

๑. มี
โครงการ/
กิจกรรมที่
กอใหเกิดการ
อนุรักษดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
และศาสนา

 คาเฉลี่ยความพึง
พอใจของผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรมมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษและสืบสาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

คาเปาหมาย
แผน

ผล

การ
บรรลุ

≥๔.๔๕

๔.๕๒



กลยุทธ
๑. จัดกิจกรรมที่
สามารถกอใหเกิด
การอนุรักษดา น
ศิลปะและ
วัฒนธรรมและ
ศาสนา

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ
๑. โครงการปฏิบัติ
ธรรมเสริมสรางสมาธิ
ปญญา เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
รัชกาลที่ ๙
(๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙)
๒. โครงการจัดสง
กระทงใหญเขารวม
ประกวดในงาน
ประเพณียี่เปง
(๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙)

ตัวชี้วดั
 จํานวนผูเขารวม
โครงการ

คาเปาหมาย
แผน

ผล

๕๐
คน

๔๖๓
คน

 นักศึกษาเขารวม ๖ คณะ ๖ คณะ
เดินขบวนกระทง
≥๓.๕๑ ๔.๕๒
 ผูเขารวม
กิจกรรมมีความ
คิดเห็นวากิจกรรมนี้
เปนการสงเสริม สืบ
สานและรักษาไวซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่น
๓. โครงการอบรม  ผูเขารวม
๒๐๐ ๔๒๐
และสอบธรรมศึกษา กิจกรรม (ชั้นตรี โท
คน
คน
(อบรม: ๑๒ พ.ย.
และเอก)
๒๕๕๙
≥๓.๕๑ ๔.๘๓
 นักศึกษามี
สอบ: ๒๑ พ.ย.
ความรูความเขาใจใน
๒๕๕๙)
หลักธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น
๔. โครงการเขารวม  นักศึกษามีสวน
๕
๕
ขบวนแหพระพุทธ
คณะ คณะ
รวมในกิจกรรมการ
สิหิงคในเทศกาล
๑
๑
ตกแตงรถและเขา
สงกรานต
วิ
ท
ยา
วิ
ท
ยา
รวมขบวนแห
(๑๓ เม.ย. ๒๕๖๐)  ผูเขารวมกิจกรรม
ลัย
ลัย
มีความคิดเห็นวา
≥
๔.๕๒
กิจกรรมนี้เปนการ
สงเสริม สืบสานและ ๓.๕๑
รักษาไวซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่น

๒๒

การ
บรร
ลุ













เปาประสงค

๒. ผูเขารวม
โครงการ/
กิจกรรมเกิด

ตัวชี้วดั

 คาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ/

คาเปาหมาย
แผน

≥
๔.๕๕

ผล

๔.๗
๓

การ
บรรลุ



กลยุทธ

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ
๕. โครงการอนุรักษ
สืบสาน ประเพณี
สงกรานตและ
รณรงคการแตงกาย
พื้นบานลานนา
(๒๒ เม.ย. ๒๕๖๐)

ตัวชี้วดั

 คณาจารย
นักศึกษาและ
บุคลากรเขารวม
โครงการ
 ผูเขารวม
โครงการมีความ
คิดเห็นวา โครงการนี้
ทําใหมีสวนรวมใน
การสืบสานประเพณี
สงกรานต
๖. โครงการเพชร
 จํานวนผูเขารวม
ราชภัฏ-เพชรลานนา กิจกรรม
(๒๔ พ.ค. ๒๕๖๐)  จํานวนหนังสือ
เพชรราชภัฏ–เพชร
ลานนา
 ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม
๗. โครงการสงเสริม  จํานวนผูเขารวม
การอนุรักษพิธีกิน กิจกรรม
ออผญา
 ระดับความพึง
( ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐) พอใจของผูเขารวม
กิจกรรม
๘. โครงการหลอ
 จํานวนผูเขารวม
เทียนและแหเทียน กิจกรรม
พรรษา
 ผูเขารวม
(๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐, โครงการมีความ
๖ ก.ค. ๒๕๖๐)
คิดเห็นวาโครงการนี้
ทําใหมีสวนรวมใน
การสงเสริม อนุรักษ
และสืบสานประเพณี
เขาพรรษา
๒. พัฒนาและ
๙. การประชุม
 การดําเนินงาน
ปรับปรุงการ
เตรียมงาน
ตามแผนการดําเนิน
ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
โดยการประชุม
ดานศิลปะและ
เตรียมงานกอนการ
วัฒนธรรม
ดําเนินโครงการ
๓. มีการประชุม
๑๐. การประชุม
 การดําเนินงาน
ติดตามผลการ
เพื่อการพัฒนาการ ตามแผนการดําเนิน
ดําเนินงาน และ
บริหารงาน
โครงการ/กิจกรรม

คาเปาหมาย

การ
บรร
ลุ


แผน

ผล

๒๐๐
คน

๓๐๐
คน

≥๓.๕๑

๔.๕๐

๒๐๐

๒๐๗



๔๐๐

๔๐๐



≥๓.๕๑

๔.๔๐



๑๐๐ ๔,๕๐๐



≥๓.๕๑



๔.๕๐



๓๐๐ ๑,๒๖๙



≥๓.๕๑

๔.๖๐





๑

๑

สัปดาห

สัปดาห

๑

๑

สัปดาห

สัปดาห

๒๓



เปาประสงค

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย
แผน

ผล

การ
บรรลุ

ความพึงพอใจ กิจกรรม
หลังจากเขา
รวมโครงการ/
กิจกรรม

กลยุทธ

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ

การประเมินผลเพือ่
พัฒนากระบวนการ
และรูปแบบการ
ดําเนินโครงการ
ที่ตอบสนองตอ
ความตองการของ
กลุมเปาหมาย

รวมทั้งสิ้น

๒

๒

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย

การ
บรร
ลุ

แผน

ผล

๑๘

๑๘ ๑๐๐%

โดยการประชุม
เตรียมงานกอนการ
ดําเนินโครงการ

๑๐๐%

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
เปาประสงค

ตัวชี้วดั

๑. การจัด
แสดงของ
แหลงเรียนรูที่
ดี

 คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจของรูปแบบ
การจัดแสดง

๒. บุคลากรมี
ความรูความ
สามารถดาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกสาร
โบราณ และ
เปนที่ยอมรับ
จากภายใน
และภายนอก

 จํานวนครั้งที่
ไดรับเชิญเปน
วิทยากรในการให
ความรู/ใหบริการ
ขอมูลดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๔

คาเปาหมาย
แผน

ผล

≥๔.๓๕ ๔.๓๙

๙

๑๘

การ
บรรลุ




ผลการดําเนินงาน
กลยุทธ
ตามแผนงาน/
โครงการ
๑. ปรับปรุง
๑. กิจกรรมพัฒนา
รูปแบบการจัด
หองจัดแสดงเครื่อง
แสดง ใหนาสนใจ ดนตรีพื้นบาน
และเหมาะสม
ลานนา
๒. พัฒนาและ
๒. การพัฒนา
ปรับปรุงเทคโนโลยี เว็บไซตของแหลง
ในการให บริการ เรียนรู
ขอมูล ทางดาน
เว็บไซต หรือระบบ
การสืบคนขอมูล
๓. สนับสนุน
๓. บุคลากรเขารวม
บุคลากรในการ
การประชุมสัมมนา
เขารวมการ
ดานศิลปะและ
อบรม/ดูงาน/การ วัฒนธรรม
สัมมนาเพื่อนํามา
พัฒนาตนเอง

ตัวชี้วดั

 ผูมาใชบริการ
สถาบันลานนาศึกษา

คาเปาหมาย
แผน

ผล

๕๐๐ ๓,๒๗๑
คน
คน

 คาเฉลี่ยความพึง ≥๓.๕๑ ๔.๓๔

การ
บรร
ลุ




พอใจของเว็บไซต ไม
นอยกวา ๓.๕๑

 จํานวนบุคลากร
ที่เขารวมการ
ประชุมสัมมนาดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

๓ คน

๕ คน



เปาประสงค
๓. แหลง
เรียนรู
สามารถให
การบริการ
ไดหลาย
ชองทาง

ตัวชี้วดั
 ประเภทสื่อที่
ใหบริการขอมูล

๔. แหลง
 จํานวนชิ้นงาน/
เรียนรูมีขอมูล บทความ
ดาน
ศิลปวัฒนธรร
มและเอกสาร
โบราณที่มี
ประโยชน
และมีการ
อางอิงทาง
วิชาการ

คาเปาหมาย
แผน

ผล

การ
บรรลุ

๔

๔



๑๐

๑๘



ผลการดําเนินงาน
กลยุทธ
ตามแผนงาน/
โครงการ
๔. ประชาสัมพันธ ๔. การจัดกิจกรรม
เชิงรุกหลากหลาย ตอบคําถามชิง
ชองทาง
รางวัลความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม
๕. จัดทํา Road
๕. กิจกรรมการเขา
Map เพื่อการ
รวมจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธและ สาธิตการเขียน
การแบงปนขอมูลใน อักษรลานนาและ
กลุมพิพธิ ภัณฑ
การจารใบลาน
๖. พัฒนาวิธีการ
๖. กิจกรรมการ
ใหบริการและการ
จัดการความรู
นําเยีย่ มชม
เรื่องการฝกอบรม
บุคลากรในการ
นําชม
๗. จัดกิจกรรมเสริม ๗. การจัดทําบอรด
แหลงเรียนรู ตลอดจน องคความรูเกี่ยวกับ
การจัดพิพธิ ภัณฑที่ ประเพณีลานนา
นาสนใจ
๘. อางอิงขอมูล
๘. กิจกรรมการ
จากปราชญ
พัฒนาขอมูลหอง
ชาวบานหรือ
ศูนยขอมูลภูมิ
ผูเชี่ยวชาญดาน
ปญญาลานนา
(จัดซื้อหนังสือ)
ศิลปวัฒนธรรม
๙. กิจกรรมการ
จัดทําวารสาร
วัฒนธรรม
(๑๒ บทความ)
๑๐. โครงการจัดทํา
วารสารทางวิชาการ
“ขวงผญา”
(๕ บทความ)
๑๑. โครงการ
ปริวรรตเอกสาร
โบราณ
(๑ บทความ)
๙. นําผลงานการ ๑๒. กิจกรรมรวม
วิจัยมาพัฒนา
วิจัยดานศิลปะและ
ขอมูลของแหลง
วัฒนธรรม เรื่อง
เรียนรู
“เมี๋ยง”

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย
แผน

ผล

 การตอบคําถามชิง ๔ ครั้ง ๔ ครั้ง

การ
บรร
ลุ


รางวัล

 คาเฉลี่ยความพึง ≥๓.๕๑ ๔.๑๐



พอใจของผูมารวม
กิจกรรม

 คาเฉลี่ยความพึง ≥๓.๕๑ ๔.๕๖



พอใจของผูมาเยีย่ ม
ชม

 คาเฉลี่ยความพึง ≥๓.๕๑ ๔.๐๐



พอใจของผูมาเยีย่ ม
ชม
 หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ ๒๐ เลม ๓๗ เลม 
ศิลปะและวัฒนธรรม
ลานนาและลุมแมน้ํา
โขง
 วารสาร
วัฒนธรรม

๔๐๐
เลม

๔๐๐
เลม



 จํ า นวนวารสาร ๔๐๐
เลม
ทางวิชาการ

๔๐๐
เลม



 จํานวนเอกสารที่
ไดปริวรรตนําไป
เผยแพร

๓๐๐
เลม

๓๐๐
เลม



 ผลงานการวิจยั

๑ เลม

-

×

(อยูระหวาง
ดําเนินการ)

๒๕

เปาประสงค

คาเปาหมาย

ตัวชี้วดั

แผน

ผล

การ
บรรลุ

กลยุทธ
๑๐. จัดทํา
ทะเบียนวัตถุ
พิพิธภัณฑ

๕. ผูเขาเยี่ยม
ชมแหลง
เรียนรูดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
และเอกสาร
โบราณเกิด
ความพอใจ
๖. แหลง
เรียนรูไดรับ
การยอมรับ
ทั้งภายใน
และภายนอก
สถาบัน

≥๔.๔๔
 คาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจรวมใน
การใหบริการ

๔.๗
๓



 จํานวนคนที่มีผู
มาขอเยีย่ มชมแหลง
เรียนรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรม และ
เอกสารโบราณ

๓,๐๐
๐

๓,๒
๗๑



๖

๖

๑๐๐%

รวม

๑๑. การสํารวจ
ความพึงพอใจใน
การใหบริการ

๑๒.ประชาสัมพันธ
ไปยังหนวยงาน
การศึกษา และ
หนวยงานอื่นๆ

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ
๑๓. โครงการจัดทํา
ทะเบียนวัตถุ
พิพิธภัณฑรวมกับ
สาขาวิชา
วัฒนธรรมศึกษา
๑๔. กิจกรรมการ
สํารวจความ
ตองการบริการ
ประจําป เพื่อ
พัฒนาการบริการ

๑๕. โครงการการ
ประชาสัมพันธผา น
สื่อออนไลนและ
วิทยุ

ตัวชี้วดั

 ทะเบียนวัตถุ
พิพิธภัณฑ (ทะเบียน
เครื่องดนตรีลานนา)

 การสํารวจความ

คาเปาหมาย
แผน

ผล

๑
ประเภท

๑
ประเภท

การ
บรร
ลุ


๑ ครั้ง ๑ ครั้ง



๓,๐๐
๐คน



ตองการบริการ

 จํานวนคนที่มีผู
มาเยี่ยมชมแหลง
เรียนรูดานศิลปะและ
วัฒนธรรม และ
เอกสารโบราณ

๑๕

๓,๒๗
๑ คน

๑๔ ๙๓.๓๓

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สนับสนุนและสงเสริมการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมใหกับชุมชน
เปาประสงค

ตัวชี้วดั

๑. มีความ
พรอมในการ
บริการ
วิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม

 จํานวนครั้งที่

๒. มี
โครงการ/
กิจกรรมการ
บริการ
วิชาการหรือ

 ผลงานการบริการ

คาเปาหมาย
แผน

ผล

การ
บรรลุ

๑๐

๑๒



๓๐

๓๐



บุคลากรเขารับการ
อบรม

วิชาการหรืองานวิจัย
ดานศิลปวัฒนธรรม

๒๖

กลยุทธ
๑. สงเสริมและ
สนับสนุนบุคลากร
เขารับการพัฒนา
ความรูดา น
ศิลปวัฒนธรรม
๒. พัฒนาขอมูล
ดานศิลปะและ
วัฒนธรรมในการ
ใหบริการวิชาการ
๓. จัดกิจกรรมการ
บริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมสู
ชุมชน

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
ตัวชี้วดั
โครงการ
๑. บุคลากรเขารวม  จํานวนบุคลากรที่
การประชุมสัมมนา เขารวมการ
ดานศิลปวัฒนธรรม ประชุมสัมมนาดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

๒. โครงการเสวนา
องคความรูจาก
เอกสารโบราณ
(๒๔ พ.ค. ๒๕๖๐)

 นักเรียน
นักศึกษา อาจารย
บุคลากร และ
ประชาชนผูสนใจ

คาเปาหมาย
แผน

ผล

๓ คน

๕ คน

๑๐๐
คน

๑๐๐
คน

การ
บรร
ลุ




เปาประสงค

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย
แผน

ผล

การ
บรรลุ

กลยุทธ

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ

 ความพึงพอใจ

งานวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรม

๔. เขารวมกิจกรรม
กับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
๕. ใหบริการวิชาการผานสื่อตาง ๆ

๖. สนับสนุนใหมี
การจัดทําการวิจัย
ดานศิลปวัฒนธรรม

๓. ผูรับการ
บริการ
วิชาการเกิด
ความพึง
พอใจ

ตัวชี้วดั

 ระดับความพึง
พอใจของผูเขารับ
การบริการวิชาการ

≥๓.๖๐ ๔.๕๗



๗. สนับสนุนครู
ภูมิปญญาหรือเพชร
ราชภัฏ-เพชร
ลานนา เปน
วิทยากร

๓. โครงการเสวนา
องคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม
ลานนา
ครั้งที่ ๑
(๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙)
ครั้งที่ ๒
(๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐)
ครั้งที่ ๓
(๑๗ ก.ค. ๒๕๖๐)
๔. โครงการ
เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมรวมกับ
เครือขาย
๕. การจัดกิจกรรม
ตอบคําถามชิง
รางวัลความรูดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๖. การเขารวมการ
วิจัยในโครงการ
“ประวัติศาสตร
และชุมชนผูผลิต
เมี้ยงลานนา”
ในชุดโครงการวิจัย
ทุนวิจัยที่มุงเปา
ตอบสนองความ
ตองการในการ
พัฒนาประเทศดาน
มนุษยศาสตร
ป ๒๕๕๙
๗. โครงการ
ฝกอบรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม

คาเปาหมาย
แผน

ผล

≥
๓.๕๑

๔.๒๐

ของผูเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา
๓.๕๑
 นักเรียน นักศึกษา ๑๕๐
อาจารยและบุคลากร คน

การ
บรร
ลุ


๒๓๔
คน



 ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมไม ≥๓.๕๑
นอยกวา ๓.๕๑

๔.๕๕



 ความพึงพอใจของ

๔.๒๐



ผูเขารวมกิจกรรม

≥
๓.๕๑

 การตอบคําถาม

๔ ครั้ง ๔ ครั้ง



๑ เลม

×

ชิงรางวัล

 ผลงานการวิจยั

-

(อยูระหวางการ
ดําเนินงาน)

 จํานวนนักเรียน
นักศึกษา คณาจารย
บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไปเขา
รับการอบรม

๒๕๐ ๑,๓๑๑
คน

๒๗



เปาประสงค

คาเปาหมาย

ตัวชี้วดั

แผน

ผล

การ
บรรลุ

กลยุทธ

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ

 จํานวนหลักสูตร

๘. พัฒนาการเขาถึง
ขอมูลไดสะดวก
รวดเร็ว
๔. ผูรับ
บริการ
วิชาการนํา
ขอมูลที่ไดไป
ใชประโยชน

 รอยละของ



๓๐

ผูร ับบริการวิชาการ
นําความรูไปใช
ประโยชน

๔

๔

๘. การบริการ
วิชาการที่
สอดคลองกับ
ความตองการของ
ผูเขารับการ
บริการวิชาการ

ตัวชี้วดั

ที่เปดการอบรม

๘. ผลการประเมิน
ความตองการการ
ฝกอบรม/การ
บริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม

คาเปาหมาย
แผน

ผล

๑๒

๑๔

การ
บรร
ลุ


หลักสูตร หลักสูตร

 การสํารวจความ ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง



ตองการการ
ฝกอบรม/การบริการ
วิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรม

๑๐๐%

๑๑

๑๐

๙๐.๙๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางและพัฒนาเครือขายและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
เปาประสงค

ตัวชี้วดั

๑. มีการสราง  จํานวนเครือขาย
เครือ ขายดาน ดานศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนและเอกสารโบราณ
ธรรมและ
เอกสารโบราณ

๒. มีการจัด
กิจกรรมการ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม
และเอกสาร
โบราณ
การแลก
เปลี่ยน
ระหวาง
เครือขาย

 จํานวนกิจกรรม
ระหวางเครือขายทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ
เอกสารโบราณ

๒๘

คาเปาหมาย
แผน

ผล

การ
บรรลุ

๑๔

๑๔



๗

๘



ผลการดําเนินงาน
กลยุทธ
ตามแผนงาน/
ตัวชี้วดั
โครงการ
๑. สรางและ
๑. เครือขายทางดาน  จํานวน
พัฒนาความ
ศิลปวัฒนธรรม
เครือขายที่เพิ่มขึ้น
สัมพันธกับหนวย จํานวน ๑๓ แหง
งานทั้งภาครัฐและ ๒. สรางเครือขาย
เอกชนเพื่อความ ความรวมมือกับ
รวมมือทางดาน
โฮงเฮียนสืบสาน
วิชาการและ
ภูมิปญญาลานนา
กิจกรรมในระดับ
ชุมชนจนถึงระดับ
นานาชาติ
๒. จัดกิจกรรม
๒. กิจกรรมการ
 ผูบริหารและ
รวมกันระหวาง
เผยแพร การ
บุคลากรเดินทาง
เครือขาย
ประชาสัมพันธ
เพื่อสรางเครือขาย
๓. เขารวม
และการสราง
เครือขาย
กิจกรรมของ
เครือขายเพื่อเกิด ๓. กิจกรรมรวม
 นักศึกษา
ความสัมพันธอันดี เผยแพรศิลปวัฒน- มหาวิทยาลัย
อยางตอเนื่อง
ธรรมในพิธีสักการะ ราชภัฏเชียงใหมเขา
กูเจาหลวงเมือง
รวมกิจกรรม
เชียงใหม ณ กูเจา
หลวง วัดสวนดอก

คาเปาหมาย

การ
บรร
ลุ


แผน

ผล

๑ เครือ
ขาย

๑
เครือ
ขาย

๔ ครั้ง

๔ ครั้ง



๑๐๐
คน

๑๐๐
คน



เปาประสงค

๓. มีองคความรู
จากการจัด
กิจกรรมรวมกัน
ระหวาง
เครือขาย
ทางดาน
วัฒนธรรมและ
เอกสารโบราณ

ตัวชี้วดั

 จํานวนองค

คาเปาหมาย
แผน

ผล

การ
บรรลุ

๑

๒



๓

๓

๑๐๐

ความรูจากการจัด
กิจกรรมรวมกัน
ระหวางเครือขาย

ผลการดําเนินงาน
กลยุทธ
ตามแผนงาน/
ตัวชี้วดั
โครงการ
๔. การแลก๔. การเขารวม
 การแสดงเขารวม
เปลี่ยนทัศนคติ
แสดงในพิธีถวาย
พิธี
ทางวิชาการใน
พวงมาลาเจาดารา
การประชุม
รัศมี
สัมมนา การทํานุ ๕. การเขารวม
 นักศึกษาเขารวม
บํารุงศิลปกิจกรรมจุดผาง
กิจกรรม
วัฒนธรรม
ประทีปกับ
เครือขายชุมชน
เมืองรักษเชียงใหม
๖. การเขารวม
 นักศึกษาเขารวม
กิจกรรมสักการะ
กิจกรรม
พระยามังราย
๕. ศึกษา สํารวจ
๗. โครงการ
 ผลงานการวิจยั ที่
และรวบรวมองค
เผยแพรผลงานการ เผยแพร
ความรูจากกิจกรรม วิจัยและการแสดง
ของเครือขายดาน ชนเผา ในงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ มหกรรมอาเซียน
เอกสารโบราณ
เฉลิมพระเกียรติ
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

คาเปาหมาย

การ
บรร
ลุ


แผน

ผล

๑ ชุด

๑ ชุด

๕๐
คน

๑๐๐
คน



๕๐
คน

๕๐
คน



๑
ผลงาน

๒
ผลงาน



๗

๗

๑๐๐

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย
แผน

๑. มีการ
 คาเฉลี่ยของความ ≥๔.๔๕
บริหารจัดการ คิดเห็นของบุคลากร
ที่มีประสิทธิ- ตอผูบริหาร
ภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

ผล
๔.๓๔

การ
บรรลุ
×

ผลการดําเนินงาน
กลยุทธ
ตามแผนงาน/
โครงการ
๑. พัฒนาระบบ ๑. โครงการบริ ห าร
และกลไกเพื่อ
จัดการ
ผลักดันความ
๑.๑ คาใชจายในการ
สําเร็จของ
เดินทางไปราชการ
กระบวนการ
ของผูบริหาร
จัดทําแผนปฏิบัติ ๑.๒ การประชุม
งานของสถาบัน
คณะกรรมการ
๒. จัดการประชุม ประจําสํานักฯ
ติดตามการดําเนิน ๑.๓ คาวัสดุ
งานอยางตอเนื่อง สํานักงาน
๓. ผูบริหารของ
๑.๔ คาสาธารณูปโภค
สถาบันบริหาร
๑.๕ คาบํารุง ดูแล

คาเปาหมาย
ตัวชี้วดั
 จํานวนครั้งใน
การเดินทาง
ราชการ
 จํานวนครั้งใน
การจัดประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
 รอยละของผล
ความสําเร็จตัวชีว้ ัด
ของแผนกลยุทธ

แผน

ผล

๑๐
ครั้ง

๑๐
ครั้ง

การ
บรร
ลุ


๖ ครั้ง ๒ ครั้ง

×

รอย
ละ
๘๐



รอย
ละ
๙๕

๒๙

เปาประสงค

ตัวชี้วดั

คาเปาหมาย
แผน

ผล

การ
บรรลุ

กลยุทธ
งานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

๒. มีระบบ
ฐานขอมูล
ของสํานักมี
ประสิทธิภาพ

 ความเปน
ปจจุบันของขอมูล

≥๔.๑๐ ๔.๓๔

๓. การ
ดําเนินงาน
ตามวงจรการ
ประกัน
คุณภาพ
(PDCA)

 ผลการประเมิน

≥๔.๙๐

๔.๙๖





การประกันคุณภาพ

 การบรรลุ
เปาหมายของ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป

๙๐

๙๓.๙๓



๔. พัฒนา
ฐานขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพและ
เปนปจจุบัน
๕. พัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ของการจัดเก็บ
ขอมูล
๖. พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพของ
สํานักฯ ใหเปนไป
ตามเกณฑ
๗. จัดทําแผน
กลยุทธทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการ
แผนการจัดการ
ความรู ตลอดจน
แผนอื่นๆ ที่จะ
นําไปสูการพัฒนา
สํานักฯ โดยใหมี
ความสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของ
สถาบัน
๘. สรางระบบและ
กลไกในการติดตาม
ผลการดําเนินงาน
ดานการประกัน
คุณภาพ
๙. พัฒนาตาม
ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ
ฯ และขอเสนอ
แนะของคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ

๓๐

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ
ซอมแซมครุภัณฑ
๒. การพัฒนา
เว็บไซตของแหลง
เรียนรู

คาเปาหมาย
ตัวชี้วดั

แผน

 คาเฉลี่ยความพึง ≥๓.๕๑ ๔.๓๔



พอใจของเว็บไซต

๑๓
 จํานวน
คน
ผูบริหารและ
บุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม
๑
 แผนกลยุทธที่
แผน
ไดรับการปรับปรุง
 ผูบริหารและ ≥๓.๕๑
บุคลากรมีสวนรวม
ในการจัดทําแผน
๔. โครงการประชุม  แผนงานดาน
๑
เชิงปฏิบัติการ
แผน
การทํานุบาํ รุง
ทบทวนแผนงานทํานุ ศิลปวัฒนธรรม
บํารุงศิลปะและ
 คณะกรรมการฯ ๖๐
วัฒนธรรมของ
คน
ที่เขารวมโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ผูเขารวม
≥๓.๕๑
เชียงใหม
โครงการมีความรู
ความเขาใจดาน
การจัดทําแผนทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
๕. พัฒนางานดาน
๑๓
 จํานวนผูบริหาร
การประกันคุณภาพ และบุคลากรที่เขา
คน
การศึกษา การ
รวมกิจกรรม
ดําเนินการเพื่อ
๕๐
 รูปเลมรายงาน
จัดการความรู (KM) ประจําป
เลม
และการพัฒนางาน  ผูบริหารและ
≥๓.๕๑
เพื่อดําเนินการดาน บุคลากรมีสวนรวม
การบริหารความ
ในการพัฒนางาน
เสี่ยงและการควบคุม การประกันคุณภาพ

๓. โครงการ ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผน
กลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ
ประจําป

ผล

การ
บรร
ลุ

๑๓
คน

๑
แผน
๔.๓๐






๑
แผน



๓๖
คน
๔.๒๓

×


๑๓
คน



๕๐
เลม
๕.๐๐
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คาเปาหมาย

ตัวชี้วดั

แผน

๔. บุคลากร  รอยละของ
เกิดการ
บุคลากรที่เขารับการ
พัฒนาในสาย อบรม/พัฒนาความรู
งาน

๙๐

รวม

๕

ผล

๑๐๐

๔

การ
บรรลุ



๘๐%

กลยุทธ

๑๐. พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อ
สรางขวัญกําลังใจ
และแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
๑๑. พัฒนา
บุคลากรใหเปนไป
ตามสมรรถนะ
ตามสายงานที่
ปฏิบัติ
๑๒. สงเสริมและ
สนับสนุนในการ
จัดทําผลงานทาง
วิชาการเพื่อ
ความกาวหนาใน
หนาที่การงาน

ผลการดําเนินงาน
ตามแผนงาน/
โครงการ
ภายในของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม
๖. โครงการพัฒนา
บุคลากร

คาเปาหมาย
ตัวชี้วดั

การ
บรร
ลุ

แผน

ผล

๑๐
คน
รอย
ละ
๙๐

๑๐
คน
รอย
ละ
๙๐

๑๕

๑๓ ๘๖.๖๗%

การศึกษาภายใน
 จํานวนบุคลากร
ที่เขารับการพัฒนา
 รอยละของ
บุคลากรที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน
สมรรถนะในงานที่
ปฏิบัติ

๓๑





๓๒

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ จัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการเรียนรู
ทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว ซึ่งไดดําเนินโครงการตาง ๆ จํานวน ๙ โครงการ/กิจกรรม โดยมีผลการ
ดําเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างสมาธิปัญญา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปนพุทธศาสนิกชนและองคเอกอัคร
ศาสนูปถัมภก และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ใหกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ
๒. เพื่อบําเพ็ญคุณความดีถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ
๓. เพื่อเปนการสงเสริมการปฏิบตั ิธรรม และสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสูคณาจารย นักศึกษา และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๔. เพื่อปฏิบัติธรรม ฝกจิตภาวนา กอใหเกิดสมาธิ ปญญา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา
กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และประชาชนผูสนใจ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมการปฏิบตั ิธรรมเสริมสรางสมาธิปญญา
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
จํานวนผูเขารวมโครงการ

แผน

ผล

ตุลาคม–พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เปาหมาย
๕๐ คน

ผล
๔๖๓ คน

การบรรลุ


สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดรวมกับกองพัฒนานักศึกษา ในการจัดกิจกรรมในนามมหาวิทยาลัย ภายใตกิจกรรม
การจั ด พิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลอุ ทิ ศ ถวายแด พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรามาธิ บ ดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกรที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๙ น. ณ สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๓๓

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. ไดจัดกิจกรรมเพื่อบําเพ็ญคุณความดีถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ
๒. คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตลอดบุคคลภายนอก มีโอกาสปฏิบัติธรรม
กอใหเกิดสมาธิ ปญญา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ในโครงการ “ปฏิบัติธรรมเสริมสรางสมาธิปญญาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐” เปนกิจกรรม “พิธีบําเพ็จกุศลอุทิศถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” เนื่องจากพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคต
แนวทางแกไข
ในป ต อ ไปจะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการปฏิ บั ติ ธ รรมให กั บ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ภาพกิจกรรม

๓๔

๒. โครงการจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียเี่ ป็ ง
วัตถุประสงค
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อเปนการสงเสริม สืบสานและรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
เพื่อใหอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อรวมสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
เพื่อเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและชุมชน

กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
๑. จัดทําอุปกรณประกอบรถกระทง
๒. จัดทําอุปกรณประกอบขบวนแห
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑. นักศึกษาเขารวมเดินขบวนกระทง
๒. ผูเขารวมกิจกรรมมีความคิดเห็นวากิจกรรม
นี้เปนการสงเสริม สืบสานและรักษาไวซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่น

แผน

ผล

พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เปาหมาย
๕ คณะ ๑ วิทยาลัย

ผล
๕ คณะ ๑ วิทยาลัย

การบรรลุ


ไมนอยกวา ๓.๕๑

๔.๕๒



สรุปผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการดําเนินงานจัดสงกระทงใหญของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เพื่อประกวดในงานประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ มีหนาที่ในการคัดเลือกรูปแบบรถกระทง
ใหญและขบวน และไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําขบวนกระทงใหญของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อเขา
ร ว มประกวดในประเพณียี่ เปง เชี ย งใหม ซึ่ ง ได ดําเนิน การจัดทํ าและไดจั ดสง ขบวนกระทงใหญเข ารว มภายใตแนวคิด
“นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธเบศรามาธิบดี จักรี
นฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณขวงประตูทาแพ–สํานักงาน
เทศบาลนครเชียงใหม โดยในปนี้ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ ประเภทสวยงาม กลุมที่ ๑”
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. กิจกรรมที่ทําใหเกิดการอนุรักษไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม ทั้งดานประเพณี ศิลปะการแสดง ตลอดจนศิลปกรรมที่
ปรากฏบนรถกระทง
๒. ผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํากระทง และเขารวมขบวน

๓๕

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. เนื่องจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สํานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหมและจังหวัดเชียงใหมไดเชิญประชุมดวน เพื่อแจงใหหนวยงานปรับเปลี่ยนรูปแบบกระทงใหญและริ้วขบวนใหเปน
แบบลักษณะไวทุกข (ผูรับจางดําเนินการจัดทําแลวเสร็จประมาณรอยละ ๗๐) ทําใหตองเรงปรับเปลี่ยนจัดทํากระทงใหญ
และปรับเปลี่ยนริ้วขบวนระยะเวลา ๒ สัปดาหกอนการจัดประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป ๒๕๕๙
๒. การจราจรระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไปยังจุดที่ตั้งขบวนกระทงติดขัด ทําใหใชเวลาเดินทางนานกวา
ปกติ
แนวทางแกไข
๑. จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานอยางเรงดวน เพื่อหาขอสรุปในการปรับเปลี่ยนรูปแบบรถกระทงใหญ
และริ้วขบวนรวมถึงเครื่องแตงกายผูเขารวมเดินในริ้วขบวน โดยขอความรวมมือจากคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาจาก
๕ คณะ ๑ วิทยาลัย ในการจัดสรางรถกระทงใหญอยางเรงดวน
๒. ควรจัดรถยนตมหาวิทยาลัยนําผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาผูเขารวมเดินในริ้วขบวนกระทงใหญ
เดินทางลวงหนากอนเวลาตั้งขบวน ประมาณ ๒ ชั่วโมง
ภาพประกอบ

๓๖

๓. โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยปฏิบัติศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
๓. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และคณาจารยรจู ักรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รูจักแยกแยะความดี ความชั่ว ออกจากกัน
๔. เพื่อสรางสัมพันธที่ดีระหวางสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา
๕. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือกับคณะตางๆ ในการสรางลักษณะพึงประสงคของนักเรียน นักศึกษาที่ดีเปยม
ไปดวยวิชาการและคุณธรรม
กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา และคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
๑. การอบรมธรรมศึกษา
๒. พิธีเปดการสอบธรรมศึกษาและพิธีมอบเกียรติบัตร
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ผูเขารวมกิจกรรม (ชั้นตรี โทและเอก)
นักศึกษามีความรูค วามเขาใจในหลักธรรมเพิ่มมากขึ้น

แผน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
เปาหมาย
๒๐๐ คน
ไมนอยกวา ๓.๕๑

ผล
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผล
๔๒๐ คน
๔.๘๓

การบรรลุ



สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมเตรียมงานโครงการในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เพื่อมอบหมายภาระงานใหกับบุคลากร โดยในปนี้มีกําหนดการการอบรมและการสอบดังนี้
การอบรมธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จัดในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ชั้น ๓ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ โดยมีการอบรมวิชาเรียงความแกกระทูธรรม วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีล เบญจธรรม อุโบสถศีล
กรรมบถ
การสอบธรรมศึกษา จัดในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
โดยมีนักศึกษาเขาสอบธรรมศึกษา ในระดับชั้นตรี ระดับชั้นโท และระดับชั้นเอก โดยสํานักแมกองธรรมเปนผูจัดการสอบ
และจัดเตรียมผูคุมสอบ
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. นักเรียน นักศึกษา และคณาจารย ปฏิบัติศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง คาเฉลี่ย ๔.๑๙
๒. นักเรียน นักศึกษา และคณาจารย นําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
อยางเหมาะสม คาเฉลี่ย ๔.๘๓

๓๗

๓. นักเรียน นักศึกษา และคณาจารย รูจักรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม รูจักแยกแยกความดี ความชั่ว
ออกจากกัน คาเฉลี่ย ๔.๘๗
๔. สรางสัมพันธที่ดีระหวางสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา คาเฉลี่ย ๔.๙๑
๕. สร า งเครือ ขา ยความรว มมือ กั บคณะตา ง ๆ ในการสรา งลักษณะพึ ง ประสงคข องนัก เรีย น นั ก ศึ ก ษา และ
คณาจารยที่ดีเปยมไปดวยวิชาการและคุณธรรม คาเฉลี่ย ๔.๙๑
๖. ผูเขารวมกิจกรรม มีความรูจากการเขารวมกิจกรรมเพิ่มขึน้ คาเฉลี่ยรวม ๔.๓๗
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. นักศึกษาบางทานไมทราบวาตนเองไดเขารวมโครงการ เนื่องจากทางสาขา/คณะสงรายชื่อมา โดยไมไดแจงให
นักศึกษาทราบ
๒. คณะไมไดแจงกําหนดการอบรมและการสอบใหกับนักศึกษา จึงทําใหนักศึกษาไมไดเขารวมการอบรมและการสอบ
๓. นักศึกษาบางสวนทราบกําหนดการอบรมและการสอบ แตไมไดเขารวม เนื่องจากติดเรียน
๔. นักศึกษาใหความสนใจเขารวมกิจกรรมจํานวนนอย เนื่องจากไดสอบธรรมศึกษาผานตั้งแตศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาแลว
แนวทางแกไข
๑. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายใหนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ทั้งหมด ใหเขารวมโครงการ
๒. ควรประสานงานกั บ กองพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในการเชิ ญ หั ว หน า หมู เ รี ย นทุ ก หมู เ รี ย นเข า รั บ ทราบกิ จ กรรม
เพื่อไปเชิญชวนนักศึกษาในหมูเรียนของตนเขารวมกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
การอบรมธรรมศึกษา

การสอบธรรมศึกษา

๓๘

๔. โครงการเข้าร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ในเทศกาลสงกรานต์
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการทํานุบํารุง และสงเสริม สืบสานไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น
๒. เพื่อสงเสริมใหอาจารย นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
๓. เพื่อรวมสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
๔. เพื่อเปนการประชาสัมพันธภารกิจดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมเขารวมขบวนแหพระพุทธสิหิงคในเทศกาลสงกรานต
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการตกแตงรถและ
เขารวมขบวนแห
ผูเขารวมกิจกรรมมีความคิดเห็นวากิจกรรมนีเ้ ปน
การสงเสริม สืบสานและรักษาไวซงึ่ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น

แผน
๑๓ เมษายน ๒๕๖๐

ผล
๑๓ เมษายน ๒๕๖๐

เปาหมาย
๕ คณะ ๑ วิทยาลัย

ผล
๕ คณะ ๑วิทยาลัย

การบรรลุ


≥๓.๕๑

๔.๕๒



สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดขบวนแหพระพุทธสิหิงคเขารวมประเพณีสงกรานตของจังหวัดเชียงใหม โดยนํา
นักศึกษาจาก ๕ คณะ ๑ วิทยาลัย เขารวมขบวนแหในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งไดความรวมมือจากทุกภาคสวนเปน
อยางดี ไดอัญเชิญพระพุทธรูป “พระพุทธบวรรัตนมุนี” ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม เขารวมขบวนเพื่อใหชุมชนไดรวมสรงน้ําสักการะดวย
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. อาจารย นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสวนรวมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของชุมชน
๒. มหาวิทยาลัยไดเขารวมเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม

๓๙

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา ไปรอตรงจุดเริ่มขบวนเปนเวลานานกวา ๒ ชั่วโมง ทําใหเกิดการออนลา
เนื่องจากอากาศรอน
๒. จุดรอรับนักศึกษากลับอยูหางไกลจากวัดพระสิงหวรมหาวิหาร ทําใหนักศึกษาตองเดินเทาระยะทางไกล เพื่อ
มาขึ้นรถกลับมหาวิทยาลัย
แนวทางแกไข
๑. กําหนดการเดินทางไป ณ จุดเริ่มขบวนกอน ๓๐ นาที กอนเริ่มเคลื่อนขบวน
๒. วางแผนจุดรับนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยใหใกลกับวัดพระสิงหวรมหาวิหารมากยิ่งขึ้น
ภาพกิจกรรม

๔๐

๕. โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้ นบ้าน
ล้านนา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น
๒. เพื่อใหคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสวนรวมในการสงเสริมสืบสาน
ประเพณีของทองถิ่น
๓. เพื่อเปนการสงเสริมใหคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดแสดงความเคารพ
และความกตัญูกตเวทิตา
๔. เพื่ออนุรักษ สืบสานประเพณีที่ดีงามของลานนาและสรางความสามัคคีในหมูคณะ
กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
โครงการอนุรักษ สืบสาน ประเพณีสงกรานตและรณรงค
การแตงกายพื้นบานลานนา
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑. คณาจารย นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เขารวมโครงการ
๒. ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นวา โครงการนี้ทําใหมสี วนรวม
ในการสืบสานประเพณีสงกรานต

แผน

ผล

เดือนเมษายน ๒๕๖๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๐

เปาหมาย

ผล

การบรรลุ

๒๐๐ คน

๓๐๐ คน



≥๓.๕๑

๔.๕๐



สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุมเตรียมงาน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ และ วันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๖๐ เพื่อเตรียมการดําเนินงานและมอบหมายภาระงาน และไดจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนาม
จตุราคาร โดยมีการแขงขันสมตําและลาบพื้นเมือง และการประกวดขบวนแหที่มีการแตงกายพื้นเมืองดีเดน การกลาวขอ
ขมาและอวยพรปใหม คณาจารย บุคลากร และนักศึกษารวมสระเกลาดําหัว อธิการบดี คณะผูบริหาร คณาจารยและ
บุคลากรอาวุโส
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. มีการสงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่น จากแบบประเมิน คาเฉลี่ย ๔.๓๐
๒. มีการรณรงคใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดแสดงความเคารพ
และความกตัญูกตเวทิตา จากแบบประเมิน คาเฉลี่ย ๔.๔๐

๔๑

๓. มีการสงเสริมใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดแสดงความ
เคารพและความกตัญูกตเวทิตา จากแบบประเมิน คาเฉลี่ย ๔.๔๐
๔. มีการอนุรักษ สืบสานประเพณีที่ดีงามของลานนาและสรางความสามัคคีในหมูคณะ จากแบบประเมิน คาเฉลีย่
๔.๖๐
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. ผูเขารวมการแขงขันมาไมทันตามเวลาที่กําหนด ทําใหตองเตรียมการในลําดับตอไป คือ การแขงขันขบวนแห
ทําใหผูเขาแขงขันตองรีบเรงในระหวางการแขงขัน และตองรีบไปเขารวมขบวนแหของดําหัว เนื่องจากหลังการแขงขันตอง
เขารวมขบวนแหของดําหัว
๒. ผูรับของดําหัวบางทานติดภารกิจแตไมไดแจงผูจัดงาน ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินงาน
๓. คณะกรรมการตัดสินการแขงขันตองประชุม ทําใหมาปฏิบัติหนาที่ลาชา
๔. การจัดงานในวันเสาร ทําใหมีคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาเขารวมงานจํานวนนอย
แนวทางแกไข
๑. แจงใหผูเขารวมแขงขันมากอนเวลา โดยใหคะแนนการมาตรงตอเวลา
๒. ใหประสานผูรับของดําหัวและขอใหแจงแกผูจัดงานกรณีไมสามารถเขารวมงานได
๓. จัดใหมีคณะอนุกรรมการสํารอง เพื่อใหงานดําเนินไปไดดวยดี
๔. จัดงานในวันจันทร-ศุกร
ภาพกิจกรรม

๔๒

๔๓

๖. โครงการเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรรหาครูภูมิปญญา ปราชญชาวบาน ที่มีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางดานศิลปวัฒนธรรม
ในสาขาตาง ๆ ยกยองเชิดชูเกียรติเปน “เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา”
๒. เพื่อสงเสริมใหครูภูมิปญญาพื้นบานลานนา ไดมีกําลังใจในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม
๓. เพื่ อ สื บ สานองค ค วามรู จ ากครู ภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า นล า นนา ให ชุม ชนมี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ แ ละสื บ สาน
องคความรูดานศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูคูแผนดินลานนา
กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ครูภูมิปญญา ปราชญชาวบาน บุคลากร ผูมีผลงาน
ดีเดนทางดานศิลปวัฒนธรรม และประชาชนผูสนใจ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
ประชุมคัดเลือกเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา
พิธีเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
๒. จํานวนหนังสือเพชรราชภัฏ–เพชรลานนา
๓. ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

แผน
มกราคม ๒๕๖๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐

เปาหมาย
๒๐๐
๔๐๐
≥๓.๕๑

ผล
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ผล
๒๐๗
๔๐๐
๔.๔๐

การบรรลุ




สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดทําโครงการเพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ จํานวน
๑๒ ทาน โดยมีพิธีมอบโลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ–เพชรลานนา ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๓
อุ ท ยานการค า กาดสวนแก ว อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม ซึ่ ง ผ า นการคั ด เลื อ กโดยคณะกรรมการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมเอื้องสายมานพระอินทร ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา โดยไดคัดเลือกเพชรราชภัฏเพชรลานนา ประจําป ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. นายศรีเลา เกษพรหม
สาขามนุ ษยศาสตรแ ละสัง คมศาสตร (ด า นอั ก ษรศาสตรและ
พิธีกรรมลานนา)
๒. นายเกริก อัครชิโนเรศ
สาขามนุ ษยศาสตรแ ละสัง คมศาสตร (ด า นอั ก ษรศาสตรและ
ปฏิทินลานนา)
๓. นายสนั่น สิทธิชัยมงคล
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ดานวรรณกรรมทองถิ่น)
๔. นายบุญสง วงคคํา
สาขาภูมิปญญา (ดานพิธีกรรมพื้นบานลานนา)
๕. นายประดิษฐ เปงเรือน
สาขาศิลปะ (ดานดนตรีพื้นบานลานนา)

๔๔

๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นายเบญจมิน
ร.ต. ชัยวรรณ
นายอานนท
นางแจมจันทร
นายประสิทธิ์
นายธนวัฒน
นางสุมาลี

สุตา
ศรีโสภา
ไชยรัตน
แสนสิงห
มณีศรี
ราชวัง
สุกันธา

สาขาศิลปะ (ดานสถาปตยกรรม)
สาขาศิลปะ (ดานการตองผาและโลหะ)
สาขาศิลปะ (ดานการแสดง : กลองพื้นบานลานนา)
สาขาศิลปะ (ดานการแสดงซอ)
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดานนาฏศิลปไทยใหญ)
สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ดานกลองพื้นบานลานนา)
สาขาการจัดการพิพิธภัณฑพื้นถิ่น

นอกจากนี้ยังไดมีการประชุมเตรียมงาน เพื่อมอบหมายภาระงานและติดตามการดําเนินงาน จํานวน ๔ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. ไดสรรหาครูภูมิปญญา ปราชญชาวบานที่มคี วามรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางดานศิลปวัฒนธรรม
ในสาขาตาง ๆ เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติเปน “เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา” จํานวน ๑๒ คน
๒. เกิดการสงเสริมใหภูมิปญญาพื้นบานลานนา ไดมีกําลังใจในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม
จากแบบประเมิน คาเฉลี่ย ๔.๕๐
๓. เกิดการสืบสานองคความรูจากภูมิปญญาพื้นบานลานนา ใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสานองคความรู
ดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหคงอยูคูแผนดินลานนา จากแบบประเมิน คาเฉลี่ย ๔.๑๐
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. ดวยสถานที่จัดกิจกรรม (ลานโปรโมชั่น ชั้น ๓ อุทยานการคากาดสวนแกว) ตองขนของในชวงเวลากอน-หลัง
อุทยานการคากาดสวนแกวเปด-ปด จึงทําใหการขนของเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมมี
ขนาดใหญ และมีน้ําหนักมาก แมทางอุทยานการคาสวนแกว จะใหความอนุเคราะหเรื่องเวที เครื่องเสียง โตะ และเกาอี้
แลวก็ตาม
๒. มีพื้นที่ในการจัดนิทรรศการของเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ไมเพียงพอ เนื่องจากอุทยานการคากาดสวนแกวได
จํากัดพื้นที่การจัดงาน
๓. ผูรวมงานเห็นวา รางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ควรจัดในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม มากกวาจัดที่ศูนยการคา
แนวทางแกไข
ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะผูดําเนินงานจะจัดกิจกรรมดังกลาว ณ อาคาร ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๔๕

ภาพกิจกรรม

๔๖

๗. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พธิ ีกินอ้อผญา
วัตถุประสงค
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคามรดกทางภูมิปญญาของลานนา
เพื่อสงเสริมและยกระดับวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีพัฒนาการรวมสมัยในการรับใชสังคมและชุมชน
เพื่ออนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีและเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับพิธีกินออผญา
เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูคูสังคมลานนา

กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร อาจารย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมจัดทําพิธีกินออผญา
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

แผน
มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๐
เปาหมาย
๑๐๐
ไมนอยกวา ๓.๕๑

ผล
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผล
๔,๕๐๐
๔.๕๐

การบรรลุ



สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีกินออผญา ภายในงานพิธีไหวครู – บายศรีสูขวัญ
“นอมจิตวันทาบูชาครู กตัญูกตเวทิตา” ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยไดรับเมตตาจากพระครูอดุลสีลกิตติ์ เจาคณะตําบล
หายยา เจาอาวาสวัดธาตุคํา เปนพระปลุกเสกออผญา ซึ่งมีคณะผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษาเขารวมกิจกรรมกวา
๔,๕๐๐ คน ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม อ.แมริม จ.เชียงใหม
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. ไดสนับสนุนใหนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ไดตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคามรดกทางภูมิปญญาของลานนา
๒. นักศึกษาชั้นปที่ ๑ มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูคูสังคมลานนา
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. ไมสามารถจัดหาปลองออตามธรรมชาติใหครบตามที่กําหนดได
๒. นักศึกษาใหความสนใจโดยตองการเปนตัวแทนในรับปลองออจํานวนมากกวาจํานวนปลองออที่จัดเตรียมไว
๓. พื้นที่ในการกินออผญาไมเหมาะสม เนื่องจากหลังการกินตองโยนทิ้งโดยไมหันกลับไปมองอีก
แนวทางแกไข
๑. จัดหาแหลงในการคนหาปลองออ หลากหลายพื้นที่มากขึ้น เพื่อใหเพียงพอ
๒. จัดเตรียมสถานที่หลังจากการกินออผญาใหเหมาะสม

๔๗

ภาพกิจกรรม

๔๘

๘. โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม :
การหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเผยแพรองคความรูเ กี่ยวกับประเพณีเขาพรรษา
๒. เพื่อใหคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสวนรวมในการสงเสริม สืบสาน
ประเพณีเขาพรรษา
กลุมเปาหมาย
คณาจารย นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมหลอเทียน
กิจกรรมแหเทียนพรรษา

แผน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

ผล
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผล

การบรรลุ

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
ผูเขารวมโครงการมีความคิดเห็นวาโครงการนี้ทําใหมีสวนรวม
ในการสงเสริม อนุรักษและสืบสานประเพณีเขาพรรษา

๓๐๐
≥๓.๕๑

๑,๒๖๙
๔.๖๐




สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดมีการจัดการประชุมจัดเตรียมโครงการ จํานวน ๓ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
มีการดําเนินการดังนี้
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ไดจัดพิธีหลอเทียน หลอมใจ ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานประเพณีเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๐ ณ ศาลารมโพธิ์ ซึ่งไดรับเกียรติจาก พระครูสิริปริยัต
ยานุศาสก, ดร. เจาอาวาสวัดพันแหวน เจิมแผนเทียนและเทศนาธรรม ในเรื่อง "อานิสงสการหลอและถวายเทียนพรรษา"
เพื่อเปนพุทธบูชา และพิธีแหเทียน นําพาอิ่มใจ ถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในงานประเพณีเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๐
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีการจัดขบวนแหเทียนเพื่อนําไปถวายยังวัดกูเตา โดยไดรับความรวมมือรวมใจจาก
คณาจารย นักศึกษาจากทุกคณะ สถาบัน ศูนย สํานัก นับวาเปนการสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ซึ่งไดรับฟง
ธรรมเทศนาจาก พระครูประภัศรธรรมรังสี (ครูบาจันทรังษี) เจาอาวาสวัดกูเตา อ. เมือง จ. เชียงใหม

๔๙

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. เกิดการเผยแพรความรูเกี่ยวกับประเพณีเขาพรรษา จากแบบประเมิน คาเฉลี่ย ๔.๘๐
๒. คณาจารย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมมีสวนรวมในการอนุรักษ สืบสานประเพณี
เขาพรรษา สงเสริมใหภูมิปญญาพื้นบานลานนา ไดมีกําลังใจในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรม จากแบบ
ประเมิน คาเฉลี่ย ๔.๖๐
๓. ผลการประเมินความรูที่เพิ่มขึ้นจากการเขารวมกิจกรรมจากแบบทดสอบกอนและหลังการเขารวมกิจกรรม
เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ ๖๗.๓๐
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. เวลาดําเนินงานเริ่มชากวาที่กาํ หนดไวคอนขางนาน เนื่องจากรอพระสงฆ
๒. เกาอี้นั่งไมเพียงพอกับจํานวนผูเขารวมงาน
๓. มีการเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรม เนื่องจากตรงกับการประชุมของผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย
๔. สถานที่จัดงานเปนสถานที่ปด คอนขางรอน และพัดลมไมเพียงพอ
๕. การสแกนบัตรของผูเ ขารวมกิจกรรมไมเปนระบบ
๖. ในแตละคณะไมคอยมีการตกแตงขบวน เนื่องจากไมมีงบประมาณสนับสนุน
แนวทางแกไข
๑. จัดรถรับพระสงฆ กอนเวลาพิธีใหเหมาะสม
๒. ขอเกาอี้จากกองอาคารสถานที่ สํารองเผื่อนักศึกษา อาจารยที่เขารวมงาน
๓. จัดเตรียมพัดลมหรือแอรเคลื่อนที่เพิ่มเติม
๔. จัดใหมีเจาหนาที่และจุดสแกนบัตร หลายจุดเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
๕. ของบประมาณสนับสนุนการตกแตงขบวนแหเทียนของแตละคณะ
ภาพกิจกรรม
การหลอเทียนพรรษา

๕๐

การแหเทียนพรรษา

๕๑

๕๒

๙. กิจกรรม ๖ เรื่องดี ปี๋ ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
“สืบสานงานศิลป์ แผ่นดินพ่อ เพือ่ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙”
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
๒. เพื่อเปนการอนุรักษ สืบสาน ประเพณีสงกรานตแบบลานนา
๓. เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการอนุรักษประเพณี
ลานนา และมีโอกาสสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย
๔. เพื่อเปนการเผยแพรความรูด านศิลปวัฒนธรรม และเอกสารโบราณ
กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารย นักเรียน/นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตลอดจนบุคคลทั่วไป
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรม ๖ เรื่องดี ปใหมเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

แผน
เดือนเมษายน ๒๕๖๐

เปาหมาย
๕๐๐

ผล
๓ เมษายน ๒๕๖๐

ผล
๖๐๐

การบรรลุ


สรุปผลการดําเนินงาน
อธิการบดีและผูบริหารไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย พรอมขบวนคณาจารย
นักศึกษา นําขึ้นประดิษฐานบนบุษบก โดยเคลื่อนขบวนจากดานหนาสํานักงานอธิการบดีเขาสูลานกิจกรรมอาคาร ๙๐ ป
ราชภัฏเชียงใหม แขกผูมีเกียรติ เจานายฝายเหนือ บุคลากร และนักศึกษารวมถวายดอกไมตลอดที่ขบวนเดินผานกอนนํา
ขึ้นประดิษฐานบนบุษบก ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมประมาณ ๖๐๐ คน ไดมีโอกาสในการสักการะ สรงน้ํา พระบรมสารีริกธาตุ
และพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย เพื่อความสิริมงคล นักศึกษาไดรับทราบถึงความเปนมาและความสําคัญของพระบรม
สารีริกธาตุ และพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังไดมีโอกาสชมการแสดงพิธีเปด ชุด “ใตรมฉัตรพระบารมี”
โดยนั ก ศึ ก ษาชมรมรั ก ษ ภ า ษา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และการแสดงแฟชั่ น โชว “ความงามแห ง ผื น ผ า
นอมสักการะองคภูมิพล” โดย นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ภายในงานยังไดมีการจัดแสดงนิทรรศการองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม และเอกสารโบราณ การสาธิตภูมิปญ
 ญา
พื้นบาน : การตัดตุงไสหมู ตุงปนักษัตร แบบลานนา โดย สลานภดล คํามูล เพื่อใชทําบุญปใหมเมืองถวายเปนพระราชกุศล
นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมตัดตุงปนักษัตร และตุงไสหมูดวยตนเองและนําผลงานกลับได การสาธิต การจารใบลาน บริการ
เขียนชื่อสกุลเปนอักษรลานนาในกระดาษสา การจําหนายปฏิทินปใหมเมืองและแนะนําวิธีการอานปฏิทิน โดยศูนยใบลาน
ศึกษา และชมรมปกขทืนลานนา และมีการจัดกิจกรรมภายใต จํานวน ๖ กิจกรรมดวยกันคือ

๕๓

เรื่องดีที่
เรื่องดีที่
เรื่องดีที่
เรื่องดีที่
เรื่องดีที่
เรื่องดีที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

“สืบสานภูมิปญญาพื้นบานลานนา”
“สืบสานพระราชดํารัสงานหัตถศิลป”
“สืบสานพระอัจฉริยภาพ งานศิลปะและการวาดภาพ”
สืบสานตํานาน “หลาบ ลัญจกร : ปายจารึกและตราประทับ”
“สืบสานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม : ชาวราชภัฏเชียงใหม รวมใจสรงน้ํา พระพุทธสิหิงค”
“สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม สระเกลาดําหัว แตงหยองคัวงาม”

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. ผูเขารวมโครงการมีโอกาสแสดงนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
๒. ได อ นุ รั ก ษ สื บ สาน ประเพณี ส งกรานต แ บบล า นนา การพระบรมสารี ริ ก ธาตุ และพระพุ ท ธรู ป ประจํ า
มหาวิทยาลัย
๓. ไดเผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรม และเอกสารโบราณ เกี่ยวกับการสรงน้ําพระธาตุและการสาธิตภูมิ
ปญญาพื้นบานลานนา
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. อากาศรอนและมีแดดแรงเริม่ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ทําใหผูเขารวมและนักศึกษาตองยายที่นั่ง
๒. ตองอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทุกวัน และไมมผี ูสนใจรวมสรงน้ําหลังจากวันงานพิธีเปด
๓. มีผสู นใจเขารวมในการอบรมการสาธิตภูมิปญ
 ญาพื้นบานกันจํานวนมาก ทําใหสถานที่ไมเพียงพอ
๔. ระยะเวลาในการอบรมสั้น ทําใหนักศึกษา และผูส นใจไมสามารถเขาอบรมอีกจํานวนมาก
แนวทางแกไข
๑. ควรกําหนดจัดงานใหเชาขึ้นกวาเดิม เพื่อหลีกเหลี่ยงแสดงแดดตอนสาย
๒. ควรอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในวันพิธีเปดใหสักการะสรงน้ํา เพื่อปองกันการเสียหายและสูญหาย
๓. เพิ่มระยะเวลาในการอบรม เพื่อใหผูเขารวมอบรมทยอยมาเรียนไดทั้งวัน จะชวยลดปญหาดานสถานที่และ
ผูสนใจสามารถเขารวมอบรมไดตามเวลาที่นักศึกษาสะดวกมาอบรม
ภาพกิจกรรม

๕๔

๕๕

๕๖

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
พัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิท ยาลัย ในยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒ นามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการเรียนรู
ทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยว ซึ่งไดดําเนินโครงการตาง ๆ จํานวน ๔ โครงการ โดยมีผลการดําเนิน
โครงการตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาสถาบันลานนาใหเปนแหลงคนควาขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมลานนาและลุม น้ําโขง
๒. เพื่อสงเสริมใหสถาบันลานนามีความสวยงามและดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากขึ้น
๓. เพื่อพัฒนาหองจัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบานลานนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม
กลุมเปาหมาย
๑. คณาจารยและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง
๓. หนวยงานที่สนใจในจังหวัดเชียงใหมและใกลเคียง
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมการพัฒนาขอมูลหองศูนยขอมูล
ภูมิปญญาลานนา
กิจกรรมการจัดทําวารสารวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาหองจัดแสดงเครื่องดนตรี
พื้นบานลานนา
รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
จํานวนผูเขาชมสถาบันลานนา
การพัฒนาหองจัดแสดง

แผน
ตุลาคม ๒๕๕๙–กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผล
ตุลาคม ๒๕๕๙–สิงหาคม ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙-กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙–กันยายน ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙-กรกฎาคม ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙-สิงหาคม ๒๕๖๐

เปาหมาย
๑,๐๐๐ คน
๑ หอง

ผล
๓,๒๗๑ คน
๑ หอง

การบรรลุ



สรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาขอมูลหองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา
การจัดซื้อหนังสือหายาก เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใหบริการในหองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา จํานวน
๓๗ รายการ

๕๗

กิจกรรมการจัดทําวารสารวัฒนธรรม
ไดมีการจัดทําวารสารวัฒนธรรม จํานวน ๒ ฉบับ โดยจัดทําในหัวขอ “ดนตรี คีตกาล” และ “จากรักสูเครื่อง
เขิน” รายละเอียดดังนี้
ฉบับที่ ๑ “ดนตรี คีตกาล” มีจํานวน ๗ บทความ
๑) ดุริยนนตรี : ดนตรีในวิถีลานนาจากคัมภีรใบลานและพับสา
ดิเรก อินจันทร
๒) ดนตรีวิถีชาติพันธุ : วัฒนธรรมกลองในสังคมลานนา
ผูชวยศาสตราจารยธิติพล กันตีวงศ
๓) “ฆองกบ” เครื่องดนตรีพิธีกรรมยุคกอนประวัติศาสตร ที่ยังคงอยูในกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง บานโปง
และบานคางใจ อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร
ภูเดช แสนสา
๔) รําวง กับภาพสะทอนการเปลี่ยนแปลงทางคานิยมของคนลานนา
ศักดิ์นรินทร ชาวงิ้ว
๕) ดนตรีและการละเลนชาติพันธุไทลื้ออําเภอเชียงคํา
รัตนะ ตาแปง
๖) มุขบาฐกับการขับซอลานนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ
๗) เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา
ปนัดดา โตคํานุช
ฉบับที่ ๒ “จากรักสูเครื่องเขิน” มีจํานวน ๕ บทความ
๑) ภูมปิ ญญาการเจาะเก็บยางรัก
วาทินี บัวชุม
๒) จากรักสูเครื่องเขิน
ฐาปกรณ เครือระยา
๓) ไทเขิน : ภูมิผญาเครื่องเขินลานนา
อนุชิต ณ สิงหทร
๔) สืบสาย แตงแตม เครื่องเขิน
ณรงคเดช ดอกแกว
๕) เพชรราชภัฏ-เพชรลานนากับการสืบสานงาน “เครื่องเขิน”
ปนัดดา โตคํานุช โสภณ พรมจิตต และวีรพิชญ หิมารัตน
กิจกรรมพัฒนาหองจัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบานลานนา
ไดมีการปรับปรุงนิทรรศการแสดงเครื่องดนตรีพื้นบานลานนา บริเวณชั้น ๓ อาคารเทพรัตนราชสุดา
๑. ออกแบบและจัดทําบอรดขอมูลความรูเครื่องดนตรีพื้นบานลานนา (ประเภทเครื่องตีและเครื่องดีด)
๒. ออกแบบและจัดทําบอรดขอมูลความรูเครื่องดนตรีพื้นบานลานนา (ประเภทเครื่องตีและฆองลานนา)
๓. ออกแบบและจัดทําปายขอมูลเครื่องดนตรีแตละชิ้น

๕๘

๔. ออกแบบและจัดทําปายขอมูลวงดนตรีลานนา
๕. จัดทําปายขอมูลปดบริเวณหนาตางเพื่อปองกันแสงแดด ทําลายวัตถุจัดแสดง
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. ไดเพิ่มหนังสือสําหรับแหลงคนควาขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมลานนาและลุมน้ําโขง
๒. ไดพัฒนาหองจัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบานลานนาใหเปนที่นาสนใจมากยิ่งขึ้น
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. ผูเขียนบทความขอเลื่อนการสงบทความ จึงทําใหการจัดทํารูปเลมไมเปนไปตามเวลาที่กําหนด
๒. เนื่องจากงบประมาณจํากัดทําใหภาพประกอบบทความเปนภาพขาว-ดํา ทําใหวารสารไมสวยงาม และไม
ชวนใหนาติดตามมากนัก
แนวทางแกไข
๑. ควรมีการติดตามบทความจากผูเขียนบทความอยางสม่ําเสมอ
๒. ควรของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใหมีภาพประกอบสีที่สวยงามมากขึ้น

ภาพกิจกรรม
วารสารวัฒนธรรม

๕๙

การจัดทําหองจัดแสดงเครื่องดนตรีลานนา

๖๐

๒. โครงการจัดทําวารสารทางวิชาการเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม “ข่วงผญา”
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเผยแพรผลงานทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
๒. เพื่อสรางความเขาใจและความถูกตองในขอมูลดานวัฒนธรรมทองถิ่น
๓. เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตน
๔. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา
กลุมเปาหมาย
หองสมุดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
๑. การเขียนบทความ พรอมภาพประกอบ
๒. การจัดทําตนฉบับ
๓. การจัดทํารูปเลมเพื่อการเผยแพร
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนวารสารทางวิชาการ
๒. ความพึงพอใจของผูอาน

แผน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ –
กรกฎาคม ๒๕๖๐

เปาหมาย
๔๐๐ เลม
≥๓.๕๑

ผล
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ –
กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผล
๔๐๐ เลม
≥๓.๕๑

การบรรลุ



ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
มีบทความเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เขียนโดยนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะและวัฒนธรรม และในปนี้ไดมี
การพั ฒ นาบทความ โดยมี บ ทคั ด ย อทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัด พิ ม พ เผยแพรไปยังหน ว ยงานภาครัฐ อื่น ๆ
กอใหเกิดการเผยแพรองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม มีบทความ ดังนี้
๑. เจาพอหลวง : ประวัติศาสตรความทรงจํารวมของชาวมงบานหนองหอย โดย โฆษิต ไชยประสิทธิ์
๒. คติพระธาตุเจดียในดินแดนลานนา โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ สุรพล ดําริหกุล
๓. เครื่องงา เครื่องประดับอลังการ โดย สุพจน ใหมกันทะ
๔. คนไท...ที่ขอบฟาตะวันตก โดย ชวนพิศ นภตาศัย
๕. การสรางถิ่นฐาน บาน และเรือนคนไทดํา ไทขาวในเวียดนาม โดย ฐาปนีย เครือระยา
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. เกิดการเผยแพรผลงานทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
๒. เพื่อสรางความเขาใจและความถูกตองในขอมูลดานวัฒนธรรมทองถิ่น
๓. เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตน
๔. เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา

๖๑

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
มีผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามีจํานวนไมเพียงพอในการตรวจสอบความถูกตองของบทความตาม
จํานวนบทความที่นําเสนอ ทําใหผูทรงคุณวุฒิบางทานตองรับภาระในการตรวจบทความมากกวา ๑ บทความ
แนวทางแกไข
เพื่อใหหนังสือทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ขวงผญา” ไดมาตรฐานทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับ ทางคณะ
ผู ดํ าเนิ น งานจึ งเห็ น ควรนํ า หนั งสื อ เข า สู ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพวารสารในฐานข อ มู TCI วารสารด านมนุ ษ ยศาสตรแ ละ
สังคมศาสตร ในปพุทธศักราช ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรม

๖๒

๓. โครงการปริวรรตเอกสารโบราณ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาศูนยใบลานใหเปนแหลงศึกษาคนควาดานเอกสารโบราณที่มีขอมูลเอกสารโบราณครอบคลุมทั้งใน
ระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน (ไทย พมา จีน และลาว)
๒. เพื่อเผยแพรองคความรูที่มีอยูในเอกสารโบราณ
กลุมเปาหมาย
คณาจารย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประชาชนในระดับทองถิ่น นักวิชาการในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ

แผน
ตุลาคม ๒๕๕๙–สิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
จํานวนเอกสารทีไ่ ดปริวรรตนําไปเผยแพร

เปาหมาย
๓๐๐ เลม

ผล
ตุลาคม ๒๕๕๙–กันยายน ๒๕๖๐

ผล
๓๐๐ เลม

การบรรลุ


สรุปผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ไดคัดเลือกเอกสารใบลานและพับสา อักษรธรรมลานนา อักษรธรรมลาว และอักษรไทขึน
ที่มี เนื้ อหาเป น คัม ภี รอานิ สงส ที่เกี่ ยวกั บ วัฒ นธรรมใบลาน จํ านวน ๖ เรื่อง คื อ อานิ ส งส เขีย นธรรม อานิ ส งส ฟ งธรรม
อานิสงสผาหอคัมภีร อานิสงสหีบธรรม อานิสงสหอธรรม และอานิสงสสัพพทาน ซึ่งเปนเอกสารที่ศูนยใบลานศึกษาได
สํารวจไวจํานวน ๔ เรื่อง และจากฐานขอมูลคัมภีรใบลานลานนา (www.lannamanuscripts.net) ๒ เรื่อง โดยไดจัดทํา
บทคัดยอภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส พรอมทั้งสรุปเรื่องยอและจัดทําคําอธิบายศัพทดวย
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. ศูนยใบลานไดพัฒนาใหเปนแหลงศึกษาคนควาดานเอกสารโบราณที่มีขอมูลเอกสารโบราณดวยการมีผลงาน
การปริวรรตความรูจากใบลาน ซึ่งสามารถนําความรูไปใชประโยชนไดในงานวิชาการ
๒. ไดมีการเผยแพรองคความรูทมี่ ีอยูในเอกสารโบราณจัดทําเปนรูปเลมเผยแพรไปยังหองสมุดมหาวิทยาลัยตาง ๆ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
บุคลากรมีภาระงานมากเกินไป ไมเพียงพอตอภารกิจของศูนยใบลาน เชน การรวมบรรยาย จัดกิจกรรมเผยแพร
รวมกับเครือขาย วัด โรงเรียน ชุมชน รวมวิจัย เปนตน
แนวทางแกไข
เพิ่มอัตราบุคลากรที่มาชวยงานดําเนินงานศูนยใบลาน

๖๓

ภาพกิจกรรม

๖๔

๔. กิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลความรูด้ า้ นศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการเผยแพรความรูด านศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนสื่อทีเ่ ขาถึง
คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชนรุนใหม
๒. สงเสริม สนับสนุนใหเยาวชนรุนใหมไดมีสวนรวมในการทํานุบํารุง และอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
กลุมเปาหมาย
นักศึกษาทุกชั้นปของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และบุคคลผูสนใจทั่วไป
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
การจัดกิจกรรมตอบคําถามผานทาง
Facebook

แผน
ตุลาคม ๒๕๕๙–กันยายน ๒๕๖๐

รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
การจัดกิจกรรมตอบคําถามผานทาง Facebook

เปาหมาย
๔ ครั้ง

ผล
ตุลาคม ๒๕๕๙–กันยายน ๒๕๖๐

ผล
๔ ครั้ง

การบรรลุ


สรุปผลการดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ หัวขอ “ประเพณีทานขาวจี่ ขาหลาม” มีผเู ขารวมกิจกรรม จํานวน ๘ คน
การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ หัวขอ “ประเพณีปอยนอย” มีผเู ขารวมกิจกรรม จํานวน ๖ คน
การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๓ หัวขอ “ประเพณีปอยขาวสังฆ” มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๘ คน
การจัดกิจกรรมครั้งที่ ๔ หัวขอ “ประเพณีปอยหลวง” มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๕ คน
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
นั ก ศึ ก ษาตลอดจนบุ ค คลทั่ ว ไปได รั บ ความรูด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี ไทยผ า นสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
กอใหเกิดการสงเสริม สนับสนุนใหเยาวชนรุนใหมไดมีสวนรวมในการทํานุบํารุง และอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งยังไมเปนไปตามเปาประสงค คือครั้งละไมนอยกวา ๑๐ คน
๒. ของรางวัลที่นํามามอบใหผเู ขารวมกิจกรรมมีไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปการศึกษา
แนวทางแกไข
๑. แชรการจัดกิจกรรมแตละครั้งไปยังเฟสบุคของหนวยงาน หรือองคกรเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
๒. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหของรางวัลในการจัดกิจกรรมไปยังหางรานเอกชนตาง ๆ ที่มีความประสงครวม
สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

๖๕

ภาพกิจกรรม

๖๖

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓
สนับสนุนและสงเสริมการบริการวิชาการใหกับชุมชน
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิท ยาลัย ในยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒ นามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการเรียนรู
ทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไดดําเนินโครงการตาง ๆ จํานวน ๒ โครงการ โดยมี
ผลการดําเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

๑. การบริการวิชาการองค์ความรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่ชุมชน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการอนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนา และรวมกันสืบทอดองคความรูภูมิปญญา
ลานนาแขนงตาง ๆ
๒. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนรุนใหมมีทัศนคติที่ดีตอการอนุรักษ สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนา
๓. เพื่ อสรางเสริม ประสบการณ การเรียนรูดานศิ ลปวัฒ นธรรมที่มี มิติ ทํ าใหเยาวชนหัน มาให ความสนใจใน
ศิลปวัฒนธรรมลานนา
๔. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในองคความรูดา นศิลปวัฒนธรรมลานนาที่บรรพบุรษุ ไดสั่งสมมานับ
หลายรอยป
กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา อาจารยและบุคลากร ตลอดจนประชาชนผูส นใจทั่วไป
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมการเสวนาองคความรูจ ากเอกสารโบราณ
กิจกรรมการเสวนาองคความรูด านศิลปวัฒนธรรม
ลานนา
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
จํานวนนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชน
ทั่วไปเขารวมโครงการ
จํานวนครั้งในการเสวนา และการจัดนิทรรศการรวม
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

แผน
พฤษภาคม ๒๕๖๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ –
สิงหาคม ๒๕๖๐

ผล
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – สิงหาคม
๒๕๖๐

เปาหมาย
๒๕๐ คน

ผล
๓๓๔ คน

การบรรลุ


๔ ครั้ง
ไมนอยกวา ๓.๕๑

๔ ครั้ง
๔.๓๗




๖๗

สรุปผลการดําเนินงาน
๑. โครงการเสวนาองคความรูจากเอกสารโบราณ
การเสวนาทางวิชาการและการอภิปรายเรื่อง “ผาพุทธ ผาผี ผาพิธีกรรมในวัฒนธรรมอุษาคเนย” ในวันพุธที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๓ อุทยานการคากาดสวนแกว ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเลาเรื่องราว วัฒนธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับผา ที่ปรากฏในวัฒนธรรมอุษาคเนย ผาเปนของ
ใชในชีวิตประจําวันที่ผูกพันกับวิถีชีวิตมนุษย ดังนั้นคุณคาและความสําคัญของผาจึงเปนสิ่งที่ควรศึกษาและอนุรักษสืบไป
ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารยวิลักษณ ศรีปาซาง พอหนานศรีเลา เกษพรหม และคุณชวนพิศ นภตาศัย เปนวิทยากร

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. การจัดในลานกิจกรรมที่โลงแจง ทําใหไมสามรถควบคุมระบบเสียง และจอภาพ ในการนําเสนอไดไมสะดวก
๒. การจัดนิทรรศการนอกสถานที่ ทําใหการขนยายนิทรรศการและอุปกรณตางๆ ไมสะดวก และมีจํานวนนอย
ทําใหนิทรรศการไมดึงดูดและนาสนใจสําหรับคนทั่วไป
แนวทางแกไข
๑. ควรจัดนิทรรศการในสถานที่เหมาะสม กวางขวาง และมีวัสดุอุปกรณครบ เพื่อสะดวกในการจัดแสดง หากจัด
ในพื้นที่โลงจะตองมีการเตรียมอุปกรณและวัตถุจัดแสดงใหนาสนใจกวานี้
๒. ควรจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย เพราะจะสะดวกในการจัดเตรียม ขนยาย และการจัดเก็บ ฯลฯ
๒. โครงการเสวนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
๒.๑ การเสวนา “เปดโลกหนังสือลานนาคดี”
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดการเสวนา “เปดโลกหนังสือลานนาคดี” ซึ่งเปนหนึ่งใน
กิ จ กรรมในงาน “CMRU Library Fair ๒๐๑๖” โดยมี วิ ท ยากรได แ ก รศ.เรณู วิ ช าศิ ล ป คณ ะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดร.อัญชลี กิ๊บบิ้นส นักวิชาการอิสระ และคุณชวนพิศ นภตาศัย นักวิชาการอิสระ ไดกลาวถึงความ
เคลื่อนไหวของแวดวงวิชาการด านลานนาคดี โดยเฉพาะบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตลอดจนแนวทาง
การศึกษาลานนาคดีที่ควรมีการศึกษาขอมูลจากเอกสารอื่นๆ โดยเฉพาะขอมูลหรือมุมมองของชาวตางชาติ ภายในงาน
มี ก ารจั ด นิ ท รรศการ “เป ด โลกหนั ง สื อ ล า นนาคดี ” ระหว า งวั น ที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ บริ เวณ ชั้ น ๑
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อีกดวย

๖๘

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
มีผูใหความสนใจเขารวมกิจกรรม หนังสือ ปฏิทินทํามือนอยกวาเปาหมาย เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ใชพื้นที่รวมกับ
งานหนังสือประจําปของสํานักหอสมุด
แนวทางแกไข
แบงพื้นที่การทํากิจกรรมใหชัดเจน โดดเดนจากกิจกรรมอื่นๆ จะสามารถดึงความสนใจของนักศึกษาใหเขารวม
กิจกรรมไดมากขึ้น
๒.๒ การบรรยายทางวิชาการ “หลาบ : คําจารึกอาชญาของกษัตริยลานนา”
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดการบรรยายทาง
วิชาการ “หลาบ : คําจารึกอาชญาของกษัตริยลานนา” บรรยายโดยศาสตราจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว (ศาสตราจารยดาน
ประวัติศาสตรลานนาทานแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) ณ หองบรรยาย ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพิ นทร ศิริบุญ มา รองอธิการบดี เปนประธานในการเป ด
นิทรรศการและการบรรยายซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรม ๖ เรื่องดี ปใหมเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม “สืบสานงานศิลป
แผนดินพอ เพื่อนอมสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙"

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
เนื่องจากวิทยากรเดินทางดวยเครื่องบินมาจากกรุงเทพมหานคร ถีงเชียงใหมกระชั้นชิดกับเวลาเปดการเสวนา
ทําใหการเสวนาคลาดเคลื่อนออกไปจากกําหนดการเล็กนอย
แนวทางแกไข
อํานวยความสะดวกใหวิทยากรเรื่องการเดินทาง เชน การจองตั๋วเครื่องบิน หรือการไปรับที่สนามบิน เปนตน

๖๙

๒.๓ งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”
งานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย” จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผานมา ณ หองพุทธ
ศาสน ชั้น ๔ อาคารเทพรัตนราชสุด า สํานั กศิลปะและวัฒ นธรรม มหาวิท ยาลัยราชภัฏ เชียงใหม อํ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ไดรับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย และผูที่สนใจเขารวมรับฟงจํานวนมาก โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนาอยาง ผูชวยศาสตราจารยลมูล จันทรหอม และ อาจารยณัฐพงษ ปญจบุรี อาจารย
ประจําภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ไมมี
แนวทางแกไข
ไมมี
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. เกิดการอนุรักษสืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมลานนา และรวมกันสืบทอดองคความรูภูมิปญญาลานนา
แขนงตาง ๆ
๒. นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรู และมีความสนใจในดานการอนุรักษ สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ลานนา มากขึ้น

๗๐

๒. โครงการฝึ กอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
๑. เพื่ อ เป น การอนุ รั ก ษ สื บ สานศิ ล ปวัฒ นธรรมพื้ น บ านล า นนา และร วมกั น สื บ ทอดองค ค วามรู เกี่ ย วกั บ
ภูมิปญญาทองถิ่น
๒. เพื่อสรางเครือขายความสัมพันธระหวางภูมิปญญาในทองถิ่นกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๓. เพื่อสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบัน องคกรชุมชน วัด และสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูและ
สืบทอดองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา อาจารยและบุคลากร ตลอดจนประชาชนผูส นใจ
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
การฝกอบรมดานศิลปวัฒนธรรมลานนา

แผน
ตุลาคม ๒๕๕๙ – สิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
จํานวนนักเรียน นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และประชาชน
ทั่วไปเขารับการอบรม
จํานวนหลักสูตรที่เปดการอบรม
ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

ผล
ตุลาคม ๒๕๕๙ – สิงหาคม ๒๕๖๐

เปาหมาย
๒๕๐ คน

ผล
๑,๓๑๑ คน

การบรรลุ


๑๒ หลักสูตร
ไมนอยกวา ๓.๕๑

๑๔ หลักสูตร
๔.๕๕




สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม ไดจัดการฝกอบรมหลักสูตรศิลปวัฒ นธรรมลานนา ใหกับนักศึกษา อาจารย
บุคลากร และบุคคลภายนอกที่สนใจ เขารับการอบรมโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งนี้เริ่มการอบรมในรายไตรมาส จํานวน
๑๔ หลักสูตร มีผูเขารวมอบรม จํานวน ๑,๓๑๑ คน ไดรบั เกียรติจากวิทยากรจากเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ครูภูมิปญญา
มีดังตอไปนี้
ที่
หลักสูตร
วันที่จัดการอบรม
๑ หลักสูตรศิลปะการประดิษฐงานใบตองดอกไมสด : กระทงและสวยดอก
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒ หลักสูตรศิลปะการประดิษฐโคมลานนา
วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๓ หลักสูตรศิลปะการประดิษฐเครื่องสักการะลานนาขั้นสูง
วันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๔ หลักสูตรศิลปะการตองลายกระดาษสาลานนาชั้นสูง
วันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๕ หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
(แกงแคปลาชอน/บัวลอยงาดําน้าํ ขิง)
๖ หลักสูตรศิลปะการฟอนลานนาชัน้ สูง (ฟอนแงน ฟอนสาวไหม)
วันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐

๗๑

ที่
หลักสูตร
๗ หลักสูตรศิลปะการตองลายแผนโลหะ
๘ หลักสูตรศิลปะการประดิษฐเครื่องสักการะลานนา (การฟนเทียน ทํา
ธูป ลานนาโบราณ)
๙ หลักสูตรอักษรลานนา ขั้นตน
๑๐ หลักสูตรศิลปะการปนดอกไมไทยจากเทคนิคเทียนหอม
๑๑ หลักสูตรศิลปะการสรางตนแบบและแมพิมพยางซิลิโคนสําหรับ
เทคนิคหลอเทียนหอม
๑๒ อบรมวิทยากรแมไก “การประดิษฐดอกดารารัตน”
๑๓ หลักสูตรภาษาและวรรณกรรมลานนา
๑๔ หลักสูตรศิลปะการฟอนกิงกะหรา และโตลานนา

วันที่จัดการอบรม
วันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
วันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
วันที่ ๑๑-๑๒ และ ๑๘-๑๙ มีนาคม
๒๕๖๐
วันเสารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันเสารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
๕-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
๑) เกิดการอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา โดยการอบรมหลักสูตรศิลปวัฒนธรรม ทุกหลักสูตร
ไดรับการถายทอดองคความรูจากครูภูมิปญญา
๒) ผูเขารวมกิจกรรมมีความคิดเห็นวา กิจกรรมครั้งนี้ สงเสริมการมีสวนรวมกอใหเกิดการสืบสานวัฒนธรรมอันดี
ในทองถิ่น ซึ่งเปนการสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนักศึกษากับชุมชนในทองถิ่น
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
บางหลักสูตรที่เปนหลักสูตรเฉพาะดาน เชน อักษรลานนา มีจํานวนผูเขาอบรมนอยไมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด ถึงแมจะเปนหลักสูตรทีม่ คี ุณประโยชนเอนกอนันตตอศิลปวัฒนธรรมลานนา
แนวทางแกไข
ประชาสัมพันธในเชิงรุก ทุกชองทางการสื่อสาร อาทิ บนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน) และสื่อสิ่งพิมพตาง
ๆ (ออฟไลน) เพื่อใหถึงกลุมเปาหมายผูมีความสนใจ
ภาพกิจกรรม
หลักสูตรศิลปะการประดิษฐโคมลานนา

๗๒

หลักสูตรศิลปะการตองลายกระดาษสาลานนาชั้นสูง

หลักสูตรศิลปะการประกอบอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (แกงแคปลาชอน/บัวลอยงาดําน้ําขิง)

หลักสูตรศิลปะการฟอนลานนาชัน้ สูง (ฟอนแงน ฟอนสาวไหม)

หลักสูตรศิลปะการประดิษฐเครื่องสักการะลานนา (การฟนเทียน ทําธูป ลานนาโบราณ)

หลักสูตรอักษรลานนา ขั้นตนและ หลักสูตรภาษาและวรรณกรรมลานนา

๗๓

หลักสูตรศิลปะการปนดอกไมไทยจากเทคนิคเทียนหอม

หลักสูตรศิลปะการสรางตนแบบและแมพิมพยางซิลิโคนสําหรับเทคนิคหลอเทียนหอม

อบรมวิทยากรแมไก “การประดิษฐดอกดารารัตน”

หลักสูตรศิลปะการฟอนกิงกะหรา และโตลานนา

๗๔

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔
สรางและพัฒนาเครือขายการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิท ยาลัย ในยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒ นามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการเรียนรู
ทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไดดําเนินโครงการตาง ๆ จํานวน ๒ โครงการ โดยมี
ผลการดําเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

๑. สร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้ นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักศึกษา อาจารยและบุคลากร มีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับทองถิ่น
๒. เพื่อใหเกิดองคความรูในดานศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา
๓. เพื่อเผยแพรและสงเสริมการสรางเครือขายดานศิลปวัฒนธรรม
กลุมเปาหมาย
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมการเผยแพรการประชาสัมพันธ และการสรางเครือขาย
๑. กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการเอกสารโบราณ ในงาน “แอว
กาดลานนา ครั้งที่ ๗”
๒. กิจกรรมจัดนิทรรศการเอกสารโบราณ ในงาน “ประเพณี
ตากธรรม วัดสูงเมน ครั้งที่ ๒”
๓. กิจกรรมจัดนิทรรศการเอกสารโบราณ ในงาน “๒๐ ป
สืบสานลานนา”
๔. กิจกรรมจัดนิทรรศการเอกสารโบราณ ในงาน “ปอย
ประเพณีพื้นฟูวัฒนธรรมไทย เมืองเมียวดี ครั้งที่ ๓”
กิจกรรมการเขารวมเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรมรวมกับเครือขายใน
จังหวัดเชียงใหม
๑. การจัดการรวม : Thailand ๔.๐ ประเทศไทยจะอยู
อยางไรในภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องในวัน
สิ่งแวดลอมไทย ประจําป ๒๕๕๙ สืบสานพระราชปณิธานของ
พระเจาอยูห ัวในพระบรมโกศ
๒. พิธีถวายพวงมาลาเจาดารารัศมี
๓. พิธีสักการะพระญามังราย
๔. พิธีสักการะกูเจาหลวงเมืองเชียงใหม

แผน
ไตรมาสที่ ๑ – ๓

ผล
ไตรมาสที่ ๑ – ๓
๔ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑๒ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐
๓ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๕ – ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙ –
กันยายน ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน
๒๕๖๐
๒๙-๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๙

๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
๙ – ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙
๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

๗๕

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
- จํานวนกิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวมกับเครือขาย
ในชุมชน
- เครือขายทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ :
- ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม

เปาหมาย

ผล

การบรรลุ

๔ ครั้ง

๘ ครั้ง



๑ เครือขาย

๒ เครือขาย



ไมนอยกวา ๓.๕๑

๔.๒๐



สรุปผลการดําเนินงาน
๑. กิจกรรมการเผยแพรการประชาสัมพันธ และการสรางเครือขาย
๑.๑ กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการเอกสารโบราณ ในงาน “แอวกาดลานนา ครั้งที่ ๗”
ระหวางวันที่ ๔–๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด กรุงเทพมหานคร ไดจัดกิจกรรมอักษร
ลานนา การจัดแสดงนิทรรศการของศูนยใบลานศึกษา ไดนําการสาธิตการเขียน-จารอักษรธรรมลานนา จัดแสดงใบลาน
พับสา ที่หายากประเภทตาง ๆ เชน ตํารายา ผายันต ยันตเทียน คาถา เปนตน และยังมีการสาธิตการทําผาหอคัมภีรใบลาน
และสอนวิธีการหอรักษาใบลาน–พับสา กิจกรรมครั้งนี้มีผูใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
การจัดนิทรรศการนอกสถานที่ มีอุปสรรคในการขนยายวัสดุจดั แสดงบางอยางที่ตองใชความระมัดระวังเปนอยางสูง
แนวทางแกไข
ควรนําวัตถุจัดแสดงที่เปนของจริง (ใบลาน/พับสา/ผาหอ/ฯลฯ) ไปจัดแสดงเพราะจะทําใหคนทั่วไปสนใจยิ่งขึ้น
๑.๒ กิจกรรมจัดนิทรรศการเอกสารโบราณ ในงาน “ประเพณีตากธรรม วัดสูงเมน ครั้งที่ ๒”
ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดสูงเมน จังหวัดแพร ทางวัดไดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๒
มกราคม ๒๕๖๐ ภายในงานมีกิจกรรมทางพุทธศาสนา เชน บวงสรวงเทวดารักษาธัมม เดินธรรมยาตรายอนรอย ๑๐ ปแหง
การฟนฟูพระเพณีตากธรรม การเสวนาวิชาการ “๑๐ ป ประเพณีตากธรรม ตานขาวใหม หิงไฟพระเจา” นิทรรศการเมือง
คัมภีรธัมมโบราณ มรดกธัมม มรดกโลก” และการเวียนธัมม เปนตน ศูนยใบลานศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเขา
รวมจัดนิทรรศการใบลานศึกษาโดยการสาธิต การจาร – เขียน ใบลาน – พับสา การหอผาคัมภีร ใหความรูเกี่ยวกับคัมภีร
โบราณหายาก ขั้นตอนการผลิตใบลาน ภายในงานมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนเขารวมเปนจํานวนมาก

๗๖

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
จุดในการจัดแสดงไมโดดเดน และสะดุดตา
แนวทางแกไข
ควรมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เชน จอโทรทัศน โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร ใชประกอบการนําเสนอ เพราะ
กลุมเปาหมายสวนมาก เคยเขารวมกิจกรรมหรือชมนิทรรศการชุดเดิมแลวหลายครั้ง
๑.๓ กิจกรรมจัดนิทรรศการเอกสารโบราณ ในงาน “๒๐ ป สืบสานลานนา”
ระหวางวันที่ ๓–๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปญญาลานนา จ.เชียงใหม กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น
ภายใตงาน “๒๐ ป สืบสานลานนา” ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา จังหวัดเชียงใหม ภายในงานมีการจัดแสดงความรู
ทางภู มิ ป ญ ญาล านนาในแขนงตาง ๆ เช น กิจกรรมเสวนา “สลาล านนากั บ การศึ กษาเชีย งใหม” กิจ กรรมเสวนาเรื่อ ง
“หนังสือของพอครูมาลา คําจันทร” กิจกรรมเสวนาเรื่อง “พิณเปยะ” นิทรรศการความรูเรื่องอักษรลานนา การแสดงทาง
ดนตรี เปนตน เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ประชาชนผูสนใจเขาเที่ยวชม และเรียนรูภูมิปญญาของทองถิ่นจาก พอครู แมครู
อันเป นบุ คลากรผู มีค วามเชี่ย วชาญในแขนงวิชาตาง ๆ ของล านนา กิจ กรรมศูน ยใบลานศึ กษา ได มีสวนรวมในการจั ด
นิทรรศการดานอักษรลานนา มีการสาธิตการเขียน จาร ใบลาน พับสา และการทําสําเนาจากแผนจารึก มีผูใหความสนใจเขา
ศึกษาดูงานและเที่ยวชมเปนจํานวนมาก

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
การจัดงานและการสาธิตบนเรือนขวงภูมิปญญา ทําใหมีพื้นที่ในการสาธิตจํากัด
แนวทางแกไข
ประสานคณะผูจดั งานเกี่ยวกับพื้นที่การสาธิตของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๔ กิจกรรมจัดนิทรรศการเอกสารโบราณ ในงาน “ปอยประเพณีพื้นฟูวัฒนธรรมไทย เมืองเมียวดี ครั้งที่ ๓”
ระหวางวันที่ ๕ – ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ เมืองเมียวดี สหภาพเมียนมาร กิจกรรมครั้งนี้ ทางผูจัดงานไดกําหนด
จัดขึ้นระหวางวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ภายในงานมีกิจกรรมทางพุทธศาสนา เชน พิธีสืบชะตาหลวง การแขงขันการ
คาวจอยเอื้อยตามแบบฉบับของลานนา คาวซอแขงขันวงดนตรี–กลองหลวง การประกวดเผาขาวหลาม ปลอยโคมสาย การ

๗๗

แสดงเฉลิมฉลองปใหมของโรงเรียน หมูบานหัววัดตาง ๆ นิทรรศการภาษาลานนา และพระพุทธศาสนา ศูนยใบลานศึกษา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดเขารวมจัดนิทรรศการใบลานศึกษาโดยการสาธิต การจาร–เขียน ใบลาน–พับสา การหอผาคัมภีร
ถวายผาหอคัมภีร ใหความรูเกี่ยวกับคัมภีรโบราณหายาก ขั้นตอนการผลิตใบลาน การจัดงานมีทั้งกลางวันและกลางคืน มี
ชาวบานทั้งคนไทยวนฝงประเทศไทยและฝงพมา รวมถึงชาวพมา เขารวมงานอยางหนาแนน

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ผูเขาชมมีหลายกลุมชาติพันธุ (พมา-กะเหรี่ยง-ไทใหญ-ชาวเขา) จึงทําใหผูนําชมไมสามารถสื่อสารได
แนวทางแกไข
ควรจัดทําขอมูลหลายภาษา (ไทย-อังกฤษ-พมา-ไทใหญ)
๒. กิจกรรมการเขารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมรวมกับเครือขายในจังหวัดเชียงใหม
๒.๑ การจัดการรวม : Thailand ๔.๐ ประเทศไทยจะอยูอยางไรในภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่อง
ในวันสิ่งแวดลอมไทย ประจําป ๒๕๕๙ สืบสานพระราชปณิธานของพระเจาอยูหัวในพระบรมโกศ
ระหวางวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ตลาดจริงใจ มารเก็ต โดยไดจัดนิทรรศการการอนุรักษการใช
ใบลาน และแนวทางการพัฒนาการนําใบลาน กระดาษสา มาประยุกตใชเชิงอนุรักษทางวัฒนธรรมและการสืบสานภูมิปญ
 ญา
การใชภาษาลานนาอีกดวย นอกจากนี้ยังไดมีการแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมการแสดงดนตรีและฟอนรํา ระหวางศิลปะคนพื้นทีส่ งู
(ชาวเขา) และศิลปะคนพื้นราบ (พื้นบานลานนา) โดยนํานักศึกษาชมรมรักษภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เขารวมกิจกรรม
ดังกลาว

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. การใชรูปภาพและปายไวนิลในการนําเสนอ ยังไมสามารถดึงดูดผูเขาชมได
๒. การจัดเตรียมโตะ เกาอี้ ยังไมสะดวกในการสาธิตฯ
แนวทางแกไข
ควรนําวัตถุจัดแสดง (ใบลาน/พับสา/ผาหอฯลฯ) ของจริงไปจัดแสดง เพื่อทําใหกิจกรรมนาสนใจยิ่งขึน้

๗๘

๒.๒ พิธีถวายพวงมาลาเจาดารารัศมี
ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พระตําหนักดาราภิรมย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนวันพระราชชายาเจา
ดารารัศมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรวมกับอําเภอแมริม กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และสวนราชการ
ทองถิ่น กําหนดประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจาดารารัศมี พระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยในงานมีการจัดทํานิทรรศการเรื่อง “ดาราภิรมย” มีพิธีเปดในวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ อาคารรัศมีทัศนา พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย และจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราช
ชายาเจาดารารัศมี และการแสดงถวาย ซึ่งในปนี้ไดนําการแสดงของนักศึกษาชมรมรักษภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เขารวม
แสดงถวายสักการะ เนื่องดวยพระราชชายาเจาดารารัศมี เปนผูมีคุณูปการในดานดนตรีและนาฏศิลปไทยและลานนา ใหเปน
แบบแผนและแพรหลาย

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการรวมกิจกรรมแสดงตองมีการตอคิวการแสดงหลายรายการ ซึ่งไมทราบเวลาการแสดงที่แนนอน
และเปนระยะเวลาที่นักศึกษาติดสอบ
แนวทางแกไข
ควรเขารวมกิจกรรมในการวางพวงมาลาในชวงเชาเทานั้น
๒.๓ กิจกรรมยอสวยไหวสา พระญามังราย ป ๒๕๖๐
ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อนุสาวรียสามกษัตริย จังหวัดเชียงใหม ดวยเครือขายชุมชนเมืองรักษ
เชียงใหม ภาคีเครือขายพื้ นบาน ยานเวียงเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม และ
สถาบันการศึกษา ไดจัดกิจกรรมยอสวยไหวสา พระญามังราย เพื่อเปนการสักการะพระญามังราย ผูสรางเมืองเชียงใหม โดย
เน น การมี ส ว นร วมของชุ ม ชนและเครือ ข า ย ตลอดจนสนั บ สนุ น เยาวชนในการรว มสื บ สานภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ านล านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดนํานักศึกษาชมรมรักษภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษาสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
เขารวมเดินขบวนแหและบรรเลงกลองตึ่งโนง ประกอบการฟอนเล็บในการรําถวายอีกดวย

๗๙

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
เดือนเมษายน เปนชวงที่นักศึกษาปดเทอม ทําใหมีนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมนอยกวาที่ตั้งไว
แนวทางแกไข
ควรมีการประสานนักศึกษากอนนักศึกษาปดเทอม
๒.๔ พิธีสักการะกูเจาหลวงเมืองเชียงใหม
ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ไดเตรียมนักศึกษาในการจัดเตรียม วางแผน และจัดทํารูปขบวนแหแบบลานนา และ
การแสดงประกอบขบวน โดยเป นส วนหนึ่ งของรายวิช าการจัด การแสดงท องถิ่น ของสาขาวิชาศิ ลปะการแสดง คณะ
มนุ ษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร ร วมกั บ นั กศึ ก ษาชมรมรั กษ ภ าษา ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และได รับ เกี ย รติ จ าก ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ดร. อรพินทร ศิริบุญมา รองอธิการบดี ดูแลงานศิลปวัฒนธรรม และผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุ
รักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ในการเขารวมสักการะกูเจาหลวงเมืองเชียงใหม ในครั้งนี้ดวย

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
มีฝนตกทําใหเกิดอุปสรรคในการเดินทาง และเลื่อนระยะเวลาในการเดินขบวน
แนวทางแกไข
ควรมีการประสานงานกันอยางตอเนื่อง เพื่อสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. นั ก ศึ ก ษา อาจารย แ ละบุ ค ลากร ได มี โ อกาสในการเข า ร ว มกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมกั บ ท อ งถิ่ น
และสามารถเรียนรูวัฒนธรรมรวมกับชุมชนได จากแบบประเมิน คาเฉลี่ย ๔.๒๐
๒. เกิดการเผยแพรองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและเอกสารใบลาน จากแบบประเมิน คาเฉลี่ย ๔.๒๕
๓. เปนการสรางเครือขายทางดานศิลปวัฒนธรรมและเอกสารใบลานเปนอยางดี จากแบบประเมิน คาเฉลี่ย
๔.๕๐

๘๐

๒. เผยแพร่ผลงานการวิจัยและการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า ในงานมหกรรม
อาเซียน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเปนการเผยแพรผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติ
๒. เพือ่ เปนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ
๓. เพือ่ เปนการสรางและพัฒนาเครือขายดานศิลปวัฒนธรรม
กลุมเปาหมาย
นักวิจัย อาจารย นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
การเผยแพรผลงานการวิจยั และการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผา
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ผลงานการวิจัยที่นําเสนอ
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ระดับความคิดเห็นของนักวิจัย อาจารย นักศึกษาที่เขา
รวมโครงการ วาไดมีโอกาสนําเสนองานวิจัยและผลงาน
วิชาการ ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการนํามาปรับใช
ในทางวิชาการได

แผน
ผล
๒-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เปาหมาย
๑ เรื่อง
๑ ชุด
ไมนอยกวา ๓.๕๑

ผล
๒ เรื่อง
๑ ชุด
๔.๐๐

การบรรลุ





สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม พรอมทั้งคณะอาจารย นักศึกษาและบุคลากร เขารวมกิจกรรมในงาน “งาน ๙๐ ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ระหวางวันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นําโดย รองศาสตราจารย น.สพ. ศุภชัย ศรีธิวงค
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําคณะอาจารย นักศึกษา เขารวมเสนอผลงานวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
โดยในวัน ที่ ๓ ธัน วาคม ๒๕๕๙ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาดนตรีแ ละศิ ล ปะการแสดง คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร
ไดนําเสนอผลงานวิชาการ การแสดงชุด “จูเปาะ สืบสานการละเลนมง” เพื่อสะทอนใหเห็นถึงวิถีชวี ิต วัฒนธรรม ประเพณี
ตลอดจนภูมิปญญาของชาวเขาเผามง อาจารยผูฝกสอนและควบคุมการแสดง อาจารยวาที่รอยตรี สรายุทธ อองแสงคุณ
โดยไดรับเกียรติจากผูทรงคุณวุฒิทางดานศิลปะการแสดงวิพากยผลงาน รายชื่อดังตอไปนี้
๑) อาจารยพัชรา บังทอง
ศิลปนผูเ ชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
๒) อาจารยชัยยะ ทางมีศรี
ศิลปนผูเ ชี่ยวชาญดานดนตรีไทย สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
๓) ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาลีนี อาชายุทธการ อาจารยประจําสาขาวิชานาฏยศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔) ผูชวยศาสตราจารย ดร. นวลฉวี จันทรลุน อาจารยประจําโปรแกรมวิชานาฏศิลป คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๘๑

นอกจากนี้ยังไดมีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแสดงของประเทศเพื่อนบาน โดยมหาวิทยาลัยมะริด
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร และการแสดงพื้นบานของภาคอื่นๆ ในประเทศไทย

๘๒

ในวั น ที่ ๔ ธั น วาคม ๒๕๕๙ มี พิ ธี เ ป ด “๓ rd National and International Conference on Global
Mobility though Ethnicity, Culture and Research” โดย ผู ชวยศาสตราจารย ดร. นิ วัต กลิ่น งาม อธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติจาก ๕ ประเทศ ไดแก ประเทศไทย เคนยา
มาเลเซีย ไตหวัน และสาธารณรัฐสหภาพพมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดนําเสนองานวิจัย “ประเพณี ชาวมง :
กรณีศึกษาชุมชนในศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต. แมแรม อ. แมริม จ. เชียงใหม” โดย อาจารยวาทินี บัวชุม
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และการนําเสนองานวิจัย “เตหนากูดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ตําบลบานจันทร
อํ า เภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา จั ง หวั ด เชี ย งใหม ” โดย อาจารย ธ นพชร นุ ต สาระ อาจารย ป ระจํ า สาขาวิ ช าดนตรี แ ละ
ศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ซึ่งอยูในกลุมงานวิจัยเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ จากเครือขายสมาพันธุกุย
และ เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย

๘๓

นอกจากนี้ยังไดเขารวมจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอขอมูลจากงานวิจยั เพื่อเปนการแลกเปลีย่ นความรูท างดานกลุม
ชนเผามงของภาคเหนือ

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. ได มี ก ารเผยแพร ผ ลงานการวิ จั ย ในระดั บ นานาชาติ ของอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม จํ านวน
๒ ผลงาน คือ “เตหนากูดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม” อาจารยธนพชร
นุ ต สาระ และ “ประเพณี ช าวม ง : กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนในศู น ย พั ฒ นาโครงการหลวงหนองหอย ต. แม แ รม อ. แม ริ ม
จ. เชียงใหม” อาจารยวาทินี บัวชุม
๒. ไดมีการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ โดยมีผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง
ผลงาน โดยไดนําผลงานการแสดง “จุเปาะสืบสานการละเลนมง” ซึ่งเปนผลงานวิชาการของนักศึกษาภาควิชาดนตรีและ
ศิลปะการแสดง
๓. ไดมีการสรางและพัฒนาเครือขายดานศิลปวัฒนธรรม โดยไดมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานใน
แตละพื้นที่ แตละกลุมชาติพันธุ และการแลกเปลี่ยนโดยการนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับชนเผามง นักศึกษา และอาจารยที่
เขารวมไดรับความรูและไดมีการกระชับความสัมพันธกับเครือขายทั้งประเทศพมาและในแถบพื้นที่อื่นในประเทศไทย
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
การประสานงานเกี่ยวกับการสงไฟลขอมูล เนื่องจากทางเจาภาพไดปรับรูปแบบกิจกรรม โดยใหงดกิจกรรมรื่นเริง
แตใหเปนกิจกรรมที่เปนการเสนอผลงานทางวิชาการแทน จึงทําใหตองปรับกิจกรรมและการเตรียมงานกระชั้นชิด
ขอเสนอแนะ
ควรปรับรูปแบบกิจกรรม และใชผูมีประสบการณในการทํางานดานวัฒนธรรม เพื่อใหผลงานที่ออกมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๘๔

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕
พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิท ยาลัย ในยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒ นามหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางการเรียนรู
ทางดานภาษา ศิลปวัฒนธรรม และการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไดดําเนินโครงการตาง ๆ จํานวน ๔ โครงการ โดยมี
ผลการดําเนินโครงการตามรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามพันธกิจ
๓. เพือ่ การจัดสรรทรัพยากรของหนวยงานใหเหมาะสมกับงาน
เปาหมาย
ผูบริหาร บุคลากร และผูมาใชบริการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรม
คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ
คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน
คาสาธารณูปโภค
คาบํารุง ดูแล ซอมแซมครุภัณฑ (ยกเวนเครื่องปรับ อากาศ)
คาวัสดุสํานักงาน

รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนครั้งในการเดินทางราชการ
๒. จํานวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ
๓. รอยละของผลความสําเร็จตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ

แผน

ผล

ตุลาคม ๒๕๕๙ –
กันยายน ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙ –
กันยายน ๒๕๖๐

เปาหมาย
๑๐ ครั้ง
๖ ครั้ง
รอยละ ๘๐

ผล
๑๐ ครั้ง
๒ ครั้ง
รอยละ ๙๕

การบรรลุ

×


สรุปผลการดําเนินงาน
๑. คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ ผูบริหารและบุคลากรมีการเดินทางไปราชการ จํานวน
๑๐ ครั้ง รายละเอียดดังนี้
๑) ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการ เดินทางเพื่อเขารวมกิจกรรมหลักสูตร “ภารกิจที่ ๔ กับ
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า แผนที่ วั ฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ (Cultural Mapping for Area-Based Collaborative

๘๕

Development) ระหวางวันที่ ๑๒-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เฮือนพักบานสวน โรงแรม Holiday Inn หอศิลปวัฒนธรรม
เชียงใหม วัดพวกแตม และพิพิธภัณฑวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม
๒) อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ อาจารยวาทินี บัวชุม นายดิเรก อินจันทร และนายอนุชิต ณ สิงหทร เดินทาง
เพื่อเขารวมพิธีมหาพุทธาภิเษก และเปดหลักศิลาจารึกประวัติเมืองฝาง ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณมณฑลพิธี
หนาที่วาการอําเภอฝางหลังเกา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
๓) ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการ เดินทางไปราชการตางประเทศ เพื่อเขารวมประชุมเตรียมการ
สัมมนาวิชาการยุวพุทธิกนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ระหวางวันที่ ๑๖-๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๔) ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ เดินทางเขารวมโครงการสัมมนา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับการสราง
คนดีมีคุณธรรม” ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๕) ผู ชวยศาสตราจารยสุช านาฏ สิตานุ รักษ และนางสาวปนั ดดา โตคํ านุ ช เดิน ทางเพื่ อเขารวมการประชุ ม
คณะทํางานโครงการราชภัฏรวมใจสํานึกในพระมหากรุณ าธิคุณ และนอมเกลาฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผูทรงเปนครูแหงแผนดิน ระดับภูมิภาค ระหวางวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม
แพรนครา จังหวัดแพร
๖) นางสาวดารารัตน ศิริลาภา เดินทางเพื่อเขารวมการสัมมนาภารกิจที่ ๔ เรื่อง “ปกหมุดพื้นที่วัฒนธรรม : ฐานการ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ” (Pinning Cultural Space : The platform for Area Development) ในวั น ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๖๐
ณ หองแซฟไฟร ๑-๒ ชั้น ๒ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร
๗) ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ และนายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ เดินทาง
เพื่อเขารวมโครงการอบรมนักวิจัยรุนใหมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม และพิธีลงนามกอตั้ง “สภาศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ระหวางวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
๘) อาจารยสิรพิ ร คืนมาเมือง นางสาวดารารัตน ศิริลาภา เขารวมฟงการบรรยายใหความรูเกี่ยวกับเครื่องสักการะ
ในล า นนา ทั ศ นศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งสั ก การะล านนา และฝ ก ปฏิ บั ติ ง านหั ต ถกรรมเครื่อ งสั ก การะล า นนา ในหั ว ข อ
“เครื่องนพ ครพไหวในลานนา” ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ
วัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง
๙) ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ เดินทางเขารวมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ “ทบทวน
และสังเคราะหแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ประจําป ๒๕๖๐” ครั้งที่ ๒
และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพราว ระหวางวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุดรธานี
๑๐) อาจารยสิริพร คืนมาเมือง และคณะ เดินทางไปเพื่อใหความรูทางวิชาการเกี่ยวกับการอนุรักษเอกสารโบราณ
และการจัดทําระบบฐานขอมูลคัมภีรใบลาน ระหวางวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดผาบองใต อ. เมือง จ. แมฮองสอน
๒. คาใชจายในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ได มี การแต งตั้ งคณะกรรมการประจํ าสํ านั กศิ ลปะและวั ฒนธรรม ตามข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเชี ยงใหม ว าด วย
คณะกรรมการประจําสถาบั น สํ านั กและการจั ดระบบบริหารงานในสถาบั น สํ านั ก พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ งมี คํ าสั่ งแต งตั้ ง ณ วั นที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๖๐ จึงจะดําเนินการจัดประชุมได (ธันวาคม ๒๕๕๙ – พฤษภาคม ๒๕๖๐) ทั้งนี้สํานักยังมีภารกิจจํานวนมาก จึงไดมี
การจัดประชุม จํานวน ๒ ครั้ง คือ การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. และการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีคณะกรรมการดังตอไปนี้
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปทมรัศมิ์
นายชัชวาล
นางสิริยา
นายประพันธ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสาวภา
ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ
อาจารยฉันทนา
อาจารยสิริพร
นางสาวดารารัตน
นางสาววราภรณ
นางสาวศุภรักษ

นาคนิษฐานนท
ทองดีเลิศ
บุญญศิริพฤกษ
คําจอย
ศักยพันธ
สิตานุรักษ
ศศิธรามาศ
คืนมาเมือง
ศิริลาภา
โยธาราษฏร
ฉัตรแกว

ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูเขารวมประชุม
ผูชวยเลขานุการ
ผูปฏิบัตหิ นาที่ในการประชุม
ผูปฏิบัตหิ นาที่ในการประชุม

๓. คาสาธารณูปโภค
คาสงไปรษณียของแตละหนวยงานตามภาระงานและกิจกรรมที่ดําเนินการทั้งในและตางประเทศ
๔. คาบํารุง ดูแล ซอมแซมครุภัณฑ (ยกเวนเครื่องปรับอากาศ)
๑) การซอมแซมเครื่องสํารองไฟ และเครื่องคอมพิวเตอร
- เปลี่ยน Batterry จํานวน ๕ กอน
- เปลี่ยน Harddisk จํานวน ๓ ตัว
- เปลี่ยนการดจอ จํานวน ๑ ตัว
๒) การซอมเปลี่ยนขาเกาอี้สํานักงาน จํานวน ๕ ตัว
๕. คาวัสดุสํานักงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ใหมีการจัดซื้อกระดาษ A๔ โดยแจงจํานวนกระดาษที่ตองการใช (การวิเคราะหการใช
กระดาษเมื่อปงบประมาณที่ผานมา และการสํารวจจากหนวยงานภายใน) ไปยังงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี
เพื่อทําการจัดซื้อจัดจาง สวนวัสดุสํานักงานอื่นๆ สํานักงานผูอํานวยการจัดทําการสํารวจหนวยงานภายในทุกเดือน และเปน
ผูสั่งซื้อ ตามแบบสํารวจ ทั้งนี้ตองไดผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่พัสดุ ซึ่งเปนผูคุมยอดการสั่งซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อ
ปองกันการซื้อสินคาจํานวนมากทําใหวัสดุเสื่อมสภาพและไมสามารถใชได
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน ตามพันธกิจ และมีผลความสําเร็จของแผน มีการพัฒนางาน
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําสํานักฯ
๒. มีหนวยงานกลางในการควบคุมการใชงบประมาณ การเบิกพัสดุ และการซอมแซม
ปญหาอุปสรรค
มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับวาดวยคณะกรรมการประจําสถาบั น สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทําใหตองดําเนินการการสรรหากรรมการจากผูทรงคุณวุฒิชุดใหม
แนวทางการปรับปรุง ป ๒๕๖๑
ควรมีการกําหนดปฏิทินในการประชุมลวงหนา

๘๗

๒. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการประจําปี
วัตถุประสงค
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อทบทวนแผนกลยุทธของสถาบัน
เพื่อนําแผนกลยุทธมาแปลงเปนแผนปฏิบตั ิการประจําป
เพื่อพัฒนาสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพของสถาบัน

เปาหมาย
๑. แผนกลยุทธของสถาบันที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และวิสัยทัศนของสถาบัน
๒. แผนปฏิบตั ิการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนกลยุทธของสถาบัน
๓. ผูบริหารและบุคลากร จํานวน ๒๓ คน มีสวนรวมในการทบทวนและจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ของสถาบัน
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
การทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
รอยละของผูบริหารและบุคลากรที่มีสวนรวมในกระบวนการ
จัดทําแผนกลยุทธฯ
แผนกลยุทธของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม สามารถตอบสนอง
ตัวบงชี้ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

แผน
มีนาคม ๒๕๖๐

เปาหมาย
รอยละ ๘๐
๓ ตัวบงชี้

ผล
๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ผล
รอยละ ๑๐๐
(๑๓ คน)
๓ ตัวบงชี้

การบรรลุ



สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธเพื่อการพัฒนางาน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในระหวางวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพฯ-จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงคเพื่อการ
พัฒนางานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมรวมกัน และสามารถดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งจะตองจัดทําแผนกลยุทธเพื่อตอบสนองตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และจะเปนกรอบในการ
ทํางานเพื่อสนับสนุนองคกรไปสูจุดมุงหมายที่ชัดเจน ทําใหองคกรเกิดความชัดเจนในภารกิจ และชวยใหองคกรมีแนวทางใน
การวัดและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานฯ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ จะสามารถจัดทําแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน องคประกอบที่ ๔.๑ ของมหาวิทยาลัยได

๘๘

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑) ผูบริหารและบุคลากร ไดพัฒนาพัฒนาแผนกลยุทธในการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนไป
ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถตอบสนองตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย ๓ ตัวบงชี้
๒) ผูบริหารและบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีสวนรวมในการพัฒนาแผนงาน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากผลการประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม อยูในระดับดี คาเฉลี่ย ๔.๒๐
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
บางตัวชี้วัดไมสามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ได
กําหนด เชน ใหมีการทดสอบนักศึกษากอนเขารวมโครงการ และใหติดตามประเมินผลนักศึกษาภายหลังเขารวมโครงการ ๓
สัปดาห ซึ่งเปนไปไดยาก เนื่องจากนักศึกษาที่เขารวมจํานวนมากและมาจากหลากหลายสาขา รวมทั้งสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ตองดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในแตละปจํานวนมาก
แนวทางแกไข
ควรปรึกษาผูมีความรูและประสบการณในการประเมินผลกอนและภายหลังจากการเขารวมโครงการ/กิจกรรม
เพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรในการกําหนดตัวชี้วัด และวิธีการวัดเพื่อใหไดผลตามตัวชี้วัด
ภาพกิจกรรม

๘๙

๓. โครงการสั ม มนาเชิ งปฏิ บัติ ก าร เรื่ อง การจั ด ทํา แผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาด้า น
ศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
วัตถุประสงค
๑. เพื่อทบทวนและพัฒนาแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจใหกับผูที่ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในการกําหนดแผนทีส่ ามารถ
ตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดอยางเปนรูปธรรม
๓. เพื่อใหเกิดมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมาย
คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๖๐ คน
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนา
ดานศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน

แผน
๒๔ – ๒๕
มกราคม ๒๕๖๐

รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนคณะกรรมการฯ ที่เขารวมกิจกรรม
ผู เข า ร ว มโครงการมี ค วามรู ค วามเข า ใจด า นการจั ด ทํ า แผนทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น

เปาหมาย
๑ แผน
๖๐ คน
≥๓.๕๑

ผล
๒๔ – ๒๕
มกราคม ๒๕๖๐
ผล
๑ แผน
๓๖ คน
๔.๒๓

การบรรลุ

×


สรุปผลการดําเนินงาน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผน
กลยุทธการพัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรมของหนวยงาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ในระหวางวันที่ ๒๔–๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมเอื้องคํา ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วัตถุประสงคเพื่อเปนการ
สร างความรูค วามเข าใจในการจัด ทํ าแผนทํ า นุ บํ า รุงศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในระดั บ คณะและมหาวิ ท ยาลั ย (คณะกรรมการ
ดํา เนิ น งานด านทํ านุ บํ า รุงศิ ลปะและวั ฒ นธรรมของมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ เชี ยงใหม ) ที่ ส ามารถตอบสนองยุ ท ธศาสตร
มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไดอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร คือ
คุณศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มาให
ความรูเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ และการเชื่อมโยงแผนระดับคณะกับ
มหาวิทยาลัย และการเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตรที่มีการเชื่อมโยงโครงการระดับคณะกับมหาวิทยาลัย” วิทยากรได
ใหจัดกลุมของแตละหนวยงาน เพื่อมีการวิเคราะหศักยภาพของหนวยงานรวมกัน แลวนํามาเชื่อมโยง เพื่อจัดทําวิสัยทัศน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร และเชื่ อ มโยงเป น กลยุ ท ธ ข องหน วยงาน ทั้ งนี้ เป น แนวทางเพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข าใจเกี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดทําแผนและนําไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแผนที่เนนการมีสวนรวมของทุกคนในหนวยงาน เพื่อใหแผนของ
หนวยงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งหลังจากการโครงการฯ จะสามารถจัดทําแผนทํานุบํ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ที่

๙๐

สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในองคประกอบที่ ๔.๑
ของคณะและสถาบันได
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑) ผูที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม ไดทบทวนและพัฒนาแผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน
ของตัวเอง โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ SWOT ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด ที่สามารถประเมินความสําเร็จของ
ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค/วัตถุประสงคที่สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย อยูในระดับดี
คาเฉลี่ย ๔.๑๔
๒) ผูที่เขารวมโครงการไดรับความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผน และมีความเขาใจในการเชื่อมโยงแผนทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหนวยงานที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดอยางเปนรูปธรรม อยูในระดับดี
มาก คาเฉลี่ย ๔.๒๙
๓) เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการกําหนดแผนงานเพื่อใหการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเปนของทุกคน
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
คณะ/วิทยาลัย มีความสับสนในการกําหนดแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในระดับคณะ/วิทยาลัย และ
ระดับสถาบัน ควรจะจัดทําแผน ระยะ ๕ ป หรือควรทําแผนปฏิบัตกิ าร ๑ ป เพื่อที่จะสามารถตอบสนองการเขารับการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ขอเสนอแนะ
ควรจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรมโดยเริ่มพิจารณาจากแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดาน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนําตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตรเปนตัวตั้งในการวางแผน จัดทําโครงการ/กิจกรรม
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนของแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจนมากขึ้น และสามารถนําไปพัฒนาปรับปรุงไดอยางตอเนื่อง
ภาพกิจกรรม

๙๑

๙๒

๔. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินการเพือ่ จัดการ
ความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพือ่ ดําเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
๑. เพื่อการพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายตามวิสยั ทัศน
๓. เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของหนวยงาน
๔. เพื่อพัฒนางานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน
เปาหมาย
ผูบริหารและบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
กิจกรรมการจัดการความรู, การวิเคราะหความเสีย่ ง และการสรางเครือขาย
ดานการประกันคุณภาพ
กิจกรรมการจัดทํารายงานประจําปและการจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเอง

แผน
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ผล
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙ –
กันยายน ๒๕๖๐

ตุลาคม ๒๕๕๙ –
กันยายน ๒๕๖๐

รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
จํานวนผูบริหารและบุคลากรที่เขารวมกิจกรรม
รูปเลมรายงานประจําป

เปาหมาย
๑๓ คน
๕๐ เลม

ผล
๑๓ คน
๕๐ เลม

การบรรลุ



สรุปผลการดําเนินงาน
๑. กิจกรรมการจัดการความรู
มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ในปงบประมาณ ๒๕๖๐
โดยกําหนดหัวขอ “การพัฒนาฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ ในการนําชมและการจัดแสดงของ
สถาบันลานนาศึกษา” ไดดําเนินการดังตอไปนี้
๑) การจัดทําแผนพัฒนางานดานศิลปะและวัฒนธรรม ระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
๒) การพัฒนาความรูเรื่อง “พัฒนาขอมูลเครื่องดนตรีลานนา” วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๓) การพัฒนาความรูเรื่อง “พัฒนาขอมูลใบลานศึกษา” วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๔) การพัฒนาความรูเรื่อง “พัฒนาขอมูลกลุมชาติพันธุลานนา” วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๕) การพัฒนาความรูเรื่อง “การนําชมและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑที่ด”ี วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๖) การวิพากยคูมือการนําชมสถาบันลานนาศึกษา วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๙๓

ภายหลังกิจกรรมการจัดการความรูทั้ง ๕ ครั้ง ไดมีการสกัดความรูโดยไดจัดทํา คูมือ การนําชมแหลงเรียนรู
สถาบัน ลานนาศึ กษา ฉบั บปรับ ปรุงปงบประมาณ ๒๕๖๐ (จากการจั ดกิจกรรมการจัด การความรู ปงบประมาณ
๒๕๕๙ และ ป ๒๕๖๐) สามารถดาวนโหลดบนเว็บไซตของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (www.culture.cmru.ac.th)
๒. กิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยง
โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดกิจกรรมโครงการการวิเคราะหความเสี่ยง ในระหวางวันที่ ๖ – ๑๐ มีนาคม
๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสเดอรจอมเทียน จ.ชลบุรี โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปนผูบริหารและบุคลากรของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมกันวิเคราะหความเสีย่ ง โดยการวิเคราะหผลการบริหารความเสีย่ งของปงบประมาณ ๒๕๖๐
ความเสี่ยงที่เหลืออยู และแนวทางในการกําจัดความเสี่ยงใหนอยลง ซึ่งจากกิจกรรมดังกลาว ทําใหไดแผนการบริหารความ
เสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน ๓ ดาน ดังนี้
๑. การปองกันการสูญหาย / การโจรกรรม (ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก) : วัตถุประสงค เพื่อรักษาและปองกัน
การสูญหายของวัตถุพิพิธภัณฑและวัสดุสาํ นักงาน เนื่องดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมีอาคารสถาบันลานนาศึกษา (อาคาร
จัดแสดงพิพิธภัณฑ) มีของสําคัญจัดแสดงหลายชิ้น จึงตองมีแผนปองกันการสูญหายและโจรกรรม
๒. ระบบ – ระเบียบการเบิกจายงบประมาณ (ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน) : วัตถุประสงค เพื่อใหการเบิกจาย
เปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว เนื่องจากปองกันการเสียหายดานการเบิกจายงบประมาณ ซึ่งมีผลกระทบหลักในการ
ปฏิบัติงาน
๓. การจัดกิจกรรมซ้ําซอน (ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร) : วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดาน
ศิล ปวั ฒ นธรรมของมหาวิท ยาลั ยบรรลุต ามวั ตถุ ประสงคข องโครงการ เนื่อ งจากการจัด กิจกรรมมี ค วามซ้ํ าซอ นทําให
สิ้นเปลืองงบประมาณและไมตอบสนองยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดดําเนินการวิเคราะหเพื่อจัดทําแผน โดยประเมินความเสี่ยง ประเมินการ
ควบคุม ตามขั้นตอนการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมาจากการรวมมือรวมใจของผูบริหารและบุคลากรทุกคน และ
ไดกําหนด ตัวชี้วัดของแผน คือ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สามารถดําเนินงานตามการจัดการความเสี่ยง อยางนอย
รอยละ ๘๐ ของแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด และสามารถจัดการความเสี่ยงใหเหลือนอยลง อยางนอย ๑ เรื่อง
ผลลัพธที่ไดรับจริงจากการดําเนินงาน
๑. องคก รมี ก ารพั ฒ นาอย างตอ เนื่ อ ง ดั งจะเห็ น ได จากคะแนนการประเมิ น การพั ฒ นาการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาภายในเพิ่มขึ้น
๒. มีการจัดกิจกรรมการวิเคราะหความเสี่ยง การจัดการความรู โดยบุคลากรทุกคนเขารวมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
อยางพรอมเพรียง
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
๑. การสังเคราะหขอมูล ตองใชความรูและความเชี่ยวชาญของผูร วบรวมองคความรู ซึ่งบางองคความรูไ ม
สามารถรวบรวมไดโดยสมบูรณ
๒. การผลักดันใหนําขอมูลไปใชในการพัฒนางานคอนขางยาก เนื่องจากผูบริหารและบุคลากรมีงานประจําตาม
หนาที่ของตนเองทําใหไมคอยไดใชงาน
แนวทางแกไข
๑. จัดใหมีการประชุมรวมกันของกลุมนักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญ เพื่อการสังเคราะหขอมูลรวมกัน
๒. ผูบริหารเปนหลักในการผลักดันใหบุคลากรนําขอมูลไปใชในการพัฒนางานอยางตอเนื่อง

๙๔

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการจัดการความรู

๙๕

กิจกรรมการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง

๙๖

๕. โครงการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๒. เพือ่ พัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย
บุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะเวลาดําเนินงาน
กิจกรรม
การเขารวมอบรม สัมมนา

แผน
ตุลาคม ๒๕๕๙–กันยายน ๒๕๖๐

รายงานผลการดําเนินงานตามชี้วัด
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนบุคลากรที่เขารับการพัฒนา
๒. รอยละของบุคลากรทีผ่ านเกณฑมาตรฐานสมรรถนะใน
งานที่ปฏิบัติ

เปาหมาย
๑๐ คน
รอยละ ๙๐

ผล
ตุลาคม ๒๕๕๙–กันยายน ๒๕๖๐
ผล
๑๐ คน
รอยละ ๑๐๐

การบรรลุ



ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ มีบุคลากรเขารับการอบรม เพื่อการพัฒนาความรู โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล/ตําแหนง
การฝกอบรม
๑ นางสาวศุภรักษ ฉัตรแกว
ฝกอบรมหลักสูตร “การพัฒนางานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)
ระหว า งวั น ที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเชี ย งใหม อ อร คิ ด
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๒ นางสาววราภรณ โยธาราษฎร การเขารวมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการสื่อสาร
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน) ภายในองคกร ระหวางวันที่ ๑๔-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร
๓ นางสาววราภรณ โยธาราษฎร การเข า ร ว มโครงการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด า นงาน
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน) สารบรรณและงานบริ ก าร ระหว า งวั น ที่ ๒๐-๒๒ ธั น วาคม ๒๕๕๙
นางสาวศุภรักษ ฉัตรแกว
ณ จังหวัดปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป)
๔ นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์
ฝกอบรมหลักสูตร “การหาความจําเปนในการฝกอบรมและการทํา Training
(นักวิชาการศึกษา)
Road Map” ระหว า งวั น ที่ ๑๖-๑๗ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๖๐ ณ ห อ งประชุ ม
ประภาสน อวยชัย ชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค ๑ สํานักสงเสริมศึกษาและ
บริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร กรุงเทพมหานคร
๕ นางสาวดารารัตน ศิริลาภา
การอบรมสั มมนาเรื่อ ง “ปก หมุด พื้ นที่ วัฒ นธรรม : ฐานการพั ฒ นาพื้ น ที่ ”
(หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ) ( Pinning Cultural Space : The Platform for Area Development)

๙๗

ที่

๖

๗

๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่อ-สกุล/ตําแหนง

การฝกอบรม
ในวัน ที่ ๑๕ มี น าคม ๒๕๖๐ ณ ห องแซฟไฟร ๑-๒ ชั้ น ๒ โรงแรมเซ็น จู รี่
พารค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร
นางสาวดารารัตน ศิริลาภา
ฝก อบรมหลั ก สูต ร “สรางคน สรางสมรรถนะ เพื่ อสรางผลงานให องค ก ร
(หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ) (Self and Work Improvement) ในระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
นางสาววราภรณ โยธาราษฏร ณ หองอินทนิล ชั้น ๑ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน)
นางกัลยาณี อินตะราชา
(นักวิชาการการเงินและบัญชี)
นายอนุชิต ณ สิงหทร
ฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร “ความรู เรื่ อ งบาลี สั น สกฤตในภาษา วรรณคดี และ
(นักวิชาการศึกษา)
วัฒนธรรมไทย” ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หอง ๔๐๕ ชั้น ๔ อาคาร
จุฬาวิชช ๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นางสาวปนัดดา โตคํานุช
ฝกอบรมหลักสูตร “สรางสมรรถนะการนําเสนองานอยางมืออาชีพ” ระหวาง
(นักวิชาการศึกษา)
วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หองอินทนิล ชั้น ๑ สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นายโสภณ พรมจิตต
เข า ร ว มการบ รรยายให ความรู เ กี่ ย วกั บ เค รื่ อ งสั ก การะในล า น น า
(นักวิชาการศึกษา)
ทัศนศึกษาเกี่ยวกับ เครื่องสักการะลานนา และฝกปฏิบัติงานหัตถกรรมเครือ่ ง
สั ก การะล า นนา ในหั ว ข อ “เครื่ อ งนพ ครพไหวในล า นนา” ในวั น ที่ ๒๗
นายวีรพิชญ หิมารัตน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(นักวิชาการคอมพิวเตอร)
และวัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง
นายอนุชิต ณ สิงหทร
(นักวิชาการศึกษา)
นางพรทิพย จันทรคํา
เข า ร ว มสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ตลาดนั ด KM เรื่ อ ง “KM กั บ การพั ฒ นา
(เจาหนาที่ปฏิบัติงาน)
องค ก ร” ในระหว า งวั น ที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิ ม พี เรี ย ล
เชียงใหม รีสอรท แอนด สปอรตคลับ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของโครงการ
๑. บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๑๐ คน ไดรับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู
๒. บุคลากรไดนําความรูม าพัฒนางานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
หัวขอในการอบรมที่บุคลากรสนใจอยูในระยะเวลาไมตรงกับชวงเวลาที่วาง
แนวทางแกไข
จัดทําแผนการฝกอบรมของบุคลากรตั้งแตตนปงบประมาณ

๙๘

บุคลากรเปนวิทยากรในการใหความรู/ใหบริการ
ขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม
(เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

ที่
วันเดือนป
๑ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒
๓
๔

๕

๖

๗

๘

รายละเอียด
นายนันทธณัฏฐ อุนเมือง พนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม
ขอขอมูลจากเอกสารโบราณเรื่อง โหราศาสตร
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
มนัสนันท นันธิสิงห มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอขอมูลจากเอกสาร
โบราณเรื่อง นางกินปู
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณัฏฐจักร มาปลูก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอขอมูลจากเอกสาร
โบราณเรื่อง อลองปลาสม
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายอนุ ชิ ต ณ สิ ง ห ท ร วิ ท ยากรโครงการสั ม มนาเพื่ อ ส งเสริ ม
การฝกประสบการณวิชาชีพสูการทํางาน และการเผยแพรคุณภาพ
การศึกษาด านภาษา–วรรณกรรมไทยดวยผลงานวิจั ย ประจําป
๒๕๕๙ หน ว ยงาน ภาควิช าภาษาไทย คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายดิเรก อินจัน ทร เป น วิทยากรในการอบรมเชิงปฏิ บัติการ
หลั ก สู ต ร “พิ พิ ธ ภั ณ ฑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-museum) สํ า หรั บ
วิทยากร” ณ วิทยาลัย อิน เตอรเทคลําปาง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
นายดิ เรก อิ น จั น ทร เป น วิ ท ยากรในการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
หลั กสู ตร “พิ พิธภัณ ฑ อิเล็กทรอนิกส (e-museum)” ณ สํานั ก
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย จั ง หวั ด
เชียงราย
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
นายดิ เรก อิ น จั น ทร เป น วิ ท ยากรในการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร
หลักสูตร “พิพิธภัณฑอิเล็กทรอนิกส (e-museum)” ณ โครงการ
จัดตั้งศูนยศิลปวัฒนธรรมลานนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด
พะเยา
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
นายดิเรก อินจันทร เปนวิทยากรในการศึกษาการเรียนการจาร
ใบลาน และเขียนปบสา ณ ชมรมนักศึกษาสงฆลาว มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม

๙๙

ที่
วันเดือนป
๙ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

๑๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๑๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๑๒ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

๑๔ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๕ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๖ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑๗ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑๘ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

๑๐๐

รายละเอียด
นายอนุชิต ณ สิงหทร วิทยากรโครงการสัมมนาพุทธธรรมนําใจ
สร างสายใยภู มิ ป ญ ญาชุ ม ชน “วั ฒ นธรรม พิ ธี ก รรมล า นนา”
หนวยงาน หนวยอบรมประชาชนประจําตําบลเมืองนะ อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม
นายนฤเบศวร ปู น พรม นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าดนตรี คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอ
ขอมูล เรื่อง ดนตรีลานนาและชาติพันธุ
นายเอกชั ย มั่ น อยู นั กศึ ก ษ าสาขาวิ ช าภ าษาไทย คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอ
ขอมูล เรื่อง คําทายสุภาษิตคําเมือง
กัล ยรัตน วงษมณี มหาวิทยาลัย นเรศวร ขอข อมู ล จากเอกสาร
โบราณเรื่อง ตํานานจามเทวี
นายอนุ ชิต ณ สิ งห ทร วิทยากรโครงการสงเสริมสนับสนุ น การ
ดําเนินงานศูนยกิจกรรมและบริการผูสูงอายุ เทศบาลตําบลหนอง
ป า ครั่ง เพื่ อสรางความรูค วามเขาใจทางศิล ปวัฒ นธรรมลานนา
หนวยงาน เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง จ.เชียงใหม
นายบวร สาระจันทร นักศึกษาสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ขอขอมูลเรื่อง อักษรธรรมลานนา
นายภั ท รกฤต คล อ งการงาน นั กศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร และ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ขอขอมูลเรื่อง ความ
เชื่อและพิธีกรรม
นายศุภกร โพธิ์คํา นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ขอข อ มู ล เรื่ อ ง ประวั ติ ศ าสตร
ลานนา
นายอนุ ชิ ต ณ สิ ง ห ท ร วิ ท ยากรโครงการสั ม มนาหั ว ข อ
“การจัดการเรียนรูภาษาไทยผานกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม
ลานนา” หนวยงาน ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สมบูรณ วรรณรัตน จังหวัดพะเยา ขอขอมูลจากเอกสารโบราณ

การเขาเยี่ยมชมสถาบันลานนาศึกษา
(เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐)

ที่
๑

วันเดือนป
๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

๓
๔
๕

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๖

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๗
๘

๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
๒๑ มกราคม ๒๕๖๐

๙ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑๐ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑๑ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑๒ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑๓ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑๔ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑๕ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
๑๖

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๗
๑๘

๗ เมษายน ๒๕๖๐
๗ เมษายน ๒๕๖๐

คณะ / หนวยงานที่เขาเยี่ยมชม
คุณกุสุมา ตันจํารัส ผูทรงคุณวุฒิคณะวิทยการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
คณะศิษยเกาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
Kjell Carlsson
Jaret & Robert Bickle , Australia
อาจารยวิราช ทูลแกว และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อาจารยวิราช ทูลแกว และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
นายวรพจน ปรีชารัตน อ. สันทราย จ. เชียงใหม
ชมรมนักศึกษาสงฆลาว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม
คุณสุภัทรา เกรย Nancy Chanter’s Map
Yuan Huai, Larung Gar, China Larung Gar five siring Buddhist
Academy.
Momoko Isomae, Tokihawa, Japan
Kwonook Kyung, Busan University of Foreign Studies
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. บุบผาชาติ อุปถัมภนรากร และ
นายสมชาย พูลพิพัฒน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม แผนกอนุบาล
Jeannete Lastioni, LHi University of Arts
๑๐๑

ที่
วันเดือนป
๑๙ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๐ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๑ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๒ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๓

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒๔ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๕ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๖ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒๗ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒๘

๑๐๒

๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

คณะ / หนวยงานที่เขาเยี่ยมชม
Eric Thiry , Belgium
โรงเรียนบานคุณแม อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
นายปยะ แซเตียว Kaoru Tamiuchi และ Mr. Aeiso จาก จ. กระบี่
ศูนยการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมนครนาน กลุมมิตรแกวสหายคําวรนคร
วัดปาหัด ตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดนตรี การตลาด กอสราง
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก National Pingtung
University of Science and Technology ประเทศไตหวัน
คณะกรรมการชุมชนไทยวนบานหวยสาน เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม และชุดควบคุมที่ ๕๒ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
นักศึกษาภาควิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ

ภาพคณะตางๆ ที่เขามาเยี่ยมชมสถาบันลานนาศึกษา
คณะจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tokiwa University ประเทศญี่ปุน

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบานคุณแม อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

อาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก
National Pingtung University of Science and Technology ประเทศไตหวัน

คณะกรรมการชุมชนไทยวนบานหวยสาน เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

๑๐๓

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
อาจารยฉันทนา
ศศิธรามาศ
อาจารยสิริพร
คืนมาเมือง
นางสาวดารารัตน
ศิริลาภา

ผูใหขอมูล

นางสาวปนัดดา
นายจักรภาณุ
นายโสภณ
นายดิเรก
นายอนุชิต
นางกัลยาณี
นางสาวศุภรักษ
นางพรทิพย

โตคํานุช
ไตรยสุทธิ์
พรมจิตต
อินจันทร
ณ สิงหทร
อินตะราชา
ฉัตรแกว
จันทรคํา

ผูรวบรวม/ออกแบบ/รูปเลม
นางสาววราภรณ
นายวีรพิชญ

๑๐๔

โยธาราษฏร
หิมารัตน

ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่ประจําโครงการ
นักวิชาการการเงินและพัสดุ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร

