มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดกระทงใหญ่
ยี่เป็ งเชียงใหม่ ประจาปี ๒๕๖๑
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สำรบัญ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๑

สำรบัญ

๒

๔

ข้อมูลทั่วไป

๑๑

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

๑๓

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

๑๔

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒

๑๖

กำรอนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย

๓๒

กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ

๔๔

กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

๕๐

กำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม

๕๒

คณะผู้จัดทำ

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

สำรจำกผู้อำนวยกำร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย โดยมีวิสัยทัศน์ขององค์ก รร่วมกันว่ำ
“เป็ น องค์ ก รแห่ ง กำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ ำ นนำและ
เอกสำรโบรำณ ที่เป็นที่รู้จักในระดับชำติและนำนำชำติ” พันธกิจที่
สำคัญของหน่วยงำน ในกำรเป็นแหล่งศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวม
ข้อมูลทำงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ เพื่อกำรอนุรกั ษ์
ทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ และ
เอกสำรโบรำณ สนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
และเอกสำรโบรำณกับกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมกำรพัฒนำ
นักศึกษำ ตลอดจนกำรสนับสนุน ส่งเสริม ภูมิปัญญำล้ำนนำ
ในตลอดระยะเวลำหนึ่ ง ปี ที่ ผ่ ำ นมำ ส ำนั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ได้มีกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจได้อย่ำงครบถ้วน ในช่วง
ระยะเวลำตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำรำยงำนประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น
โดยผ่ ำ นกระบวนกำรจั ด ท ำ รวบรวม และกลั่ น กรองของคณะ
ผู้บริหำรและบุคลำกรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมทุกท่ำน
ทั้ งนี้ ห วั งว่ ำ รำยงำนฉบั บ นี้ จะสำมำรถให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำหน่วยงำน บุคลำกรและ
นั ก ศึ ก ษำ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบำยกำรบริ ห ำรงำน ตลอดจน
ตอบสนองยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย และประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ต่ำง ๆ ให้บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกได้ทรำบ ขอขอบคุ ณทุก
ภำคส่วนในมหำวิทยำลัย ผู้บริหำรทุกระดับ ที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทุกท่ำน ในกำรร่วมกันอนุรักษ์ สืบสำน ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนำท้องถิ่น ประเทศชำติและนำนำชำติต่อไป

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๓

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติควำมเป็นมำ
เริ่มต้นจำกกำรก่อตั้งศูนย์คติชนวิทยำ : ทศวรรษแรกของกำรเป็นศูนย์คติชนวิทยำ
ช่ วงทศวรรษแรก พ.ศ. ๒๕๑๐ – ปลำยปี พ.ศ. ๒๕๑๙ สมั ยที่ อำจำรย์ บุ ญจั นทร์ วงศ์ รั กมิ ตร เป็ นอธิ กำรวิ ทยำลั ยครู เชี ยงใหม่
ได้มีกำรบรรจุวิชำคติชำวบ้ำน โดยเน้นเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในหลักสูตรประกำศนียบั ตรวิชำชีพชั้นสูง สำหรับนักศึกษำวิชำเอก
ภำษำไทย จึ งเริ่ มมี กำรจั ดเก็ บข้ อมู ลแล้ วน ำมำจั ดนิ ทรรศกำรในห้ องลำยสื อไทของภำควิ ชำภำษำไทย ต่ อมำได้ เปลี่ ยนชื่ อวิ ชำเป็ น
คติชนวิทยำ
พัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์ส่งเสริมและศึกษำวัฒนธรรมล้ำนนำ
วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๑๙ กรรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดตั้ง หน่วยประเคราะห์ทางวัฒนธรรม ขึ้นในวิทยำลัย
ครูทั่วประเทศ
วันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๒๑ ได้มีกำรจัดตั้งศูนย์คติชนวิทยาล้านนาไทย ขึ้นแทนและมีกำรจัดแสดงข้อมูลสำรสนเทศในลักษณะ
ที่เรียกว่ำ ศูนย์ส่งเสริมและศึกษำวัฒนธรรมล้ำนนำไทย (Lanna Thai Folklore Studies Center) ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๐ มกรำคม
๒๕๒๓ เวลำ ๑๔.๐๐ น. นำยอร่ำม เอี่ยมอรุณ รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธีเปิดศูนย์
พ.ศ. ๒๕๒๔ สมัยรัฐบำลของพลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ (ในเวลำนั้น) ได้มีกำรจัดตัง้ เป็น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้มีสำนักงำน
ที่ทำกำรชั่วครำวอยู่ที่ตึกหอสมุดชั้น ๔ ต่อมำวันที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๒๕ ได้ย้ำยสถำนที่จำกหอสมุด ชั้น ๔ มำอยู่ที่อำคำรหอพักชำย ๑
(อำคำร ๑๘) จนถึงปัจจุบัน และได้เปิดบริกำรให้ประชำชนเข้ำชมนิทรรศกำรและกำรจัดแสดงข้อมูลสำรสนเทศ ทุกวันพฤหัสบดี - วันเสำร์
พ.ศ. ๒๕๒๙ กรมกำรฝึกหัดครูได้ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรวิทยำลัยครู โดยจัดให้มี
ศูนย์และสำนักในวิทยำลัยครู และได้จัดตั้ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นหน่วยงำนส่งเสริม
สนับสนุนกำรผลิตบัณฑิต ในกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครูเป็นพระรำชบัญญัติ
สถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ ตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ใหม่ จนกระทั่งวันที่ ๒๗ กันยำยน ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษำได้กำหนดให้ ศูนย์วัฒนธรรม
เปลี่ยนชื่อเป็น สานักศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนสนับสนุนด้ำนอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดูแลสิ่งแวดล้อมทำง
ศิลปกรรมและธรรมชำติ ตลอดถึงกำรสืบสำนและเผยแพร่ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกำศพระรำชกิจจำนุเบกษำ
ฉบับฎีกำ เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก ลงวันที่ ๘ มีนำคม ๒๕๔๘ กำหนดให้สำนักศิลปวัฒนธรรม
เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้ำที่เป็นแหล่งส่งเสริมกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย สู่สำกล บริกำรวิชำกำร และสื่อทันสมัยเพื่อฝึกทักษะทำงภำษำ
พั ฒนำควำมรู้ และควำมสำมำรถทำงด้ ำนภำษำของนั กศึ กษำ คณำจำรย์ บุ คลำกรของ
มหำวิทยำลัยและประชำชนในท้องถิ่น สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำร
กับสถำบัน กำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงำนสนั บสนุน งำนด้ำนกำร
อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดูแลสิ่งแวดล้อมทำงศิลปกรรมและธรรมชำติ ตลอดจนสืบสำนและเผยแพร่ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนให้เป็นที่
ประจักษ์แก่คนทั่วไปทั้งในและต่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกำศพระรำชกิจจำนุเบกษำ
ฉบับฎีกำ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๓ ก ลงวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ กำหนดให้สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเป็น สานักศิลปะ
และวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ และกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ

๔

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ ที่เป็นที่รู้จักใน
ระดับชำติและนำนำชำติ”
วิสัยทัศน์

พันธกิจ
๑)
๒)
๓)
๔)

อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ และเอกสำรโบรำณ
สนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณกับกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
เป็นแหล่งศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมข้อมูลทำงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ
สนับสนุน ส่งเสริม ภูมิปัญญำล้ำนนำ

อัตลักษณ์
“รักษ์ภำษำและวัฒนธรรม”

เอกลักษณ์
“อนุ รัก ษ์ ศิ ลปวัฒนธรรมล้ำ นนำ ท ำนุ บ ำรุ ง พระพุ ท ธศำสนำ เชิ ดชู ค รูภูมิ
ปัญญำ แหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำ วัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ”

ตรำสัญลักษณ์
 กำแล เอกลักษณ์ของเรือนล้ำนนำ ใช้สีเหลือง ดำ
ซึ่งเป็นสีของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

 พระพิฆเนศวร เทพแห่งปัญญำ (ศำสตร์และศิลป์)
 ชื่อหน่วยงำน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 ลวดลำยทีน่ ิยมใช้ในคัมภีร์ใบลำนและพับสำ เพื่อให้ทรำบว่ำเป็นจุดเริ่มต้นหรือ
จบเรื่อง ตลอดจนใช้คั่นระหว่ำงบทหรือตอนเพื่อควำมสวยงำม

กำรบริกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินงำนตำมพันธกิจที่ได้รับมอบหมำยตำมนโยบำยมหำวิทยำลัย ในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
๑. สถำบันล้ำนนำศึกษำ (Lanna Studies) ประกอบด้วย เรือนอนุสาร
สุนทร เรือนล้ำนนำที่สร้ำงตำมแบบของเรือนคำเที่ยง ซึ่งตระกูลชุติมำและตระกูล
นิมมำนเหมินทร์ ได้สร้ำงเรือนกำแลหลังนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนเรือน
โบรำณล้ำนนำ และอาคารเทพรัตนราชสุดา สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี ได้พระรำชทำนนำมอำคำรและเสด็จพระรำชดำเนินมำทรง ประกอบพิธีเปิด
อำคำรเทพรัตนรำชสุดำ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
สำหรับกำรศึกษำเรียนรู้ทำงด้ำนเอกสำรโบรำณ ข้อมูลภูมิปัญญำล้ำนนำ และห้องจัด
แสดงนิทรรศกำรเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ และควำมเชื่อที่ปรำกฏในแต่ละกลุ่มชำติพันธุ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๕

๒. ศูนย์กำรเรียนรู้ในกำรส่งเสริม กำรอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ศูนย์ใบลานศึกษา มีหน้ำทีส่ ำรวจ
รวบรวม ปริวรรต และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลำน พับสำ เอกสำรหำยำก และเอกสำรโบรำณเพื่ออนุรักษ์ ศึกษำและเผยแพร่แก่
ผู้ที่สนใจทั่วไป มุ่งสร้ำงฐำนข้อมูลดิจิทัลและเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสำรโบรำณในประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บ้ำน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสำรสำรโบรำณทุกชนิด และ ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา มีหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำรข้อมูล องค์ควำมรู้ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบริกำรสืบค้นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของล้ำนนำ โดยเปิ ด
ให้บริกำรกับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ นักวิชำกำรทั่วไป ตลอดจนบุคคลภำยนอกที่สนใจ ในกำรนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนวิชำกำร นอกจำกนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้กับ
นักศึกษำ อำจำรย์ และบุคลำกร ตลอดจนบุคคลภำยนอก อำทิ กิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมด้ำนศำสนำ

๓. หน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบำทสำคัญในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ประสำนงำนกำรอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรมในท้ อ งถิ่ น โดยท ำหน้ ำ ที่
ประชำสัมพันธ์ และเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเรื่องกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ศึกษำ
รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมของแหล่งธรรมชำติและศิลปกรรม และตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชำติ
และรำยงำนสถำนกำรณ์ ที่ ค ำดว่ ำ จะมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชำติ แ ละศิ ล ปกรรม ไปยั ง ส ำนั ก งำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
๔. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
(อพ.สธ.) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินงำนภำยใต้แผนแม่บท ฐำนทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ ซึ่งได้พัฒนำมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ในเรื่องของกำรอนุรักษ์ ลาน-หมาก และพันธุ์ไม้หายากในล้านนา ที่ได้จัดกิจกรรมกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรอนุรักษ์ และ
กำรนำไปใช้ประโยชน์ เป็นประจำทุกปี

๖

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ที่ปรึกษำด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
และใบลำนศึกษำ

กรรมกำรประจำ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

รองผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

กลุ่มงำนอนุรักษ์ศลิ ปะ
และวัฒนธรรม

กลุ่มงำนส่งเสริม
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

งำนธุรกำร บุคคลและสวัสดิกำร

งำนศูนย์ใบลำนศึกษำ

งำนจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่

งำนนโยบำยและแผน

งำนดูแลห้องศูนย์ข้อมูล
ภูมิปัญญำล้ำนนำ

งำนประชุมสัมมนำและฝึกอบรม
งำนจัดแสดงและสำธิต

งำนประกันคุณภำพ
งำนจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฯ

งำนกิจกรรมด้ำนพุทธศำสนำ

งำนกำรเงินและพัสดุ
งำนนิทรรศกำรด้ำนเอกสำรโบรำณ
งำนคอมพิวเตอร์
งำนจัดทำเอกสำรสิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

งำนพิพิธภัณฑ์
งำนจัดแสดงและสำธิต
ด้ำนเอกสำรคัมภีร์ใบลำน

งำนนิทรรศกำร
งำนบริกำรด้ำนวัฒนธรรม
งำนส่งเสริมสนับสนุน
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๗

คณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์
รองอธิกำรบดี
ประธานกรรมการ

นางสิริยา บุญญศิรพิ ฤกษ์
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

๘

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณชัชวาล ทองดีเลิศ
ประธำนคณะกรรมกำร
โฮงเฮียนสืบสำนภูมิปัญญำล้ำนนำ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทับทิม มั่นมาก
นักเขียนและช่ำงภำพอิสระ
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ. ดร. เสาวภา ศักยพันธ์
อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อำนวยกำร
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง
รองผู้อำนวยกำร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

ผู้บริหำรและบุคลำกร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๙

งบประมำณประจำปี ๒๕๖๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเงินงบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินงำน ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ (เดือนตุลำคม ๒๕๖๑ –
เดือนกันยำยน ๒๕๖๒) จำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๑๓,๐๐๐.๐๐ บำท จำแนกตำมแหล่งงบประมำณและประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
1572400
งบประมำณรำยได้,
๘๖๘,๐๐๐

532600

508000

ยุทธศำสตร์ที่ ๒

ยุทธศำสตร์ที่ ๓

งบประมำณแผ่นดิน,
๑,๗๔๕,๐๐๐

ยุทธศำสตร์ที่ ๑

ผลกำรใช้งบประมำณ ๒๕๖๒
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ได้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ซึ่งมีผลกำรบริหำรงบประมำณ ได้มีกำรเบิกจ่ำย จำนวน
๒,๔๗๐,๓๗๖.๐๑ บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๔ ของงบประมำณทั้งหมด ๒,๖๑๓,๐๐๐.๐๐ บำท
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑
อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ
ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
- โครงกำรภำยใต้ อพ.สธ.
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒
พั ฒ นำแหล่ งเรี ย นรู้ ด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ
รวมทั้งสิ้น

๑๐

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

งบประมำณ
ที่ได้รับ
๑,๔๕๒,๔๐๐

ผลกำรใช้
งบประมำณ
๑,๔๕๐,๑๐๔.๑๐

๙๙.๘๔

งบประมำณ
คงเหลือ
๒,๒๙๕.๙๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๑๙,๙๕๐.๐๐

๙๙.๙๖

๕๐.๐๐

๐.๐๔

๕๓๒,๖๐๐

๕๒๔,๑๖๓.๙๑

๙๘.๔๑

๘,๔๓๖.๐๙

๑.๕๘

๕๐๘,๐๐๐

๓๗๖,๑๕๘.๐๐

๗๔.๐๔

๑๓๑,๘๔๒

๒๕.๙๕

๒,๖๑๓,๐๐๐

๒,๓๕๐,๔๒๖.๐๑

๙๔.๒๙

๑๔๒,๕๗๓.๙๙

๕.๗๑

ร้อยละ

ร้อยละ
๐.๑๕

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
แผนกลยุทธ์ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เป็นแนวทำงใน
กำรบริหำรงำนในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ นั้น ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองแผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ของแผนและผลกำรบรรลุตัวชี้วัด ดังนี้
๑. ตำรำงสรุปผลตัวชี้วัดตำมวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
๑) เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุ ระดับควำมสำเร็จของโครงกำร
บำรุง ศิลปวัฒนธรรม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่
ล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ สนับสนุนอัตลักษณ์นักศึกษำ
ทั้งภำยในและภำยนอก
ให้เป็นไปตำมลักษณะบัณฑิตที่
มหำวิทยำลัย
พึงประสงค์
๒) เพื่อพัฒนำให้เป็นแหล่ง
ร้อยละทีเ่ พิ่มขึ้นของ
ศึกษำค้นคว้ำด้ำนศิลปหน่วยงำน/บุคคลที่มำขอใช้
วัฒนธรรมล้ำนนำและ
บริกำรข้อมูลด้ำน
เอกสำรโบรำณ
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและ
เอกสำรโบรำณเมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่ำนมำ

แผน
๓
คะแนน

๓
คะแนน

ผล
หมำยเหตุ
๒
ต้องมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่
คะแนน สนับสนุนนักศึกษำให้เป็นไปตำม
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
๕ ด้าน แต่มีกิจกรรมตอบสนอง
เพียง ๔ ด้าน
๕
มีหน่วยงำน/บุคคลที่มำขอใช้
คะแนน บริกำรข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๘ (ปี ๖๑
จานวน ๒๕ ครั้ง และ ปี ๖๒
จานวน ๓๒ ครั้ง)

๒. ตำรำงสรุปผลกำรบรรลุตัวชี้วัดในแต่ละเป้ำประสงค์
ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและ
๒
เอกสำรโบรำณ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
๒
และเอกสำรโบรำณ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒
รวม
๖

บรรลุ
๑

ไม่บรรลุ
๑

ร้อยละ
๕๐

๒

-

๑๐๐

๒
๕

๑

๑๐๐
๘๓.๓๓

๓. ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย
เป้ำประสงค์ที่ ๑ นักศึกษำมีควำมรู้และสำนึกร่วมในกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำ
ผลตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับควำมสำเร็จของโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์นักศึกษำให้เป็นไปตำมลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ ๒ คะแนน ซึ่งไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนน
คำอธิบำย
ผลกำรดำเนินงำน
๑ คะแนน มีกำรจัดโครงกำรกิจกรรมที่สนับสนุนนักศึกษำให้เป็นไปตำม/ มีโครงกำร/กิจกรรมที่สนับสนุนนักศึกษำให้เป็นไป
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อย่ำงน้อย ๒ ด้ำน
ตำมลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ ที่ บ รรจุ ใ นแผน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๑

คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน

คำอธิบำย
มีกำรจัดโครงกำรกิจกรรมที่สนับสนุนนักศึกษำให้เป็นไปตำม/
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อย่ำงน้อย ๓ ด้ำน
มีกำรจัดโครงกำรกิจกรรมที่สนับสนุนนักศึกษำให้เป็นไปตำม/
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อย่ำงน้อย ๕ ด้ำน
มีผลกำรดำเนินโครงกำรที่ทำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ขึ้นไป
มีผลกำรดำเนินโครงกำรที่ทำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เรียนรู้
แ ล ะ มี พฤติ กรร มที่ แ สด งถึ ง กำร สื บ ท อด สื บ สำน
ศิลปวัฒนธรรม ค่ำเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป

ผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ จำนวน ๔ ด้ำน คือ ด้ำนคน
ดี ด้ำนควำมรู้ดี ด้ำนบุคลิกภำพดี และด้ำนพลเมืองดี
เหลือ ด้ำนสุขภำพดี ที่ยังไม่มีกิจกรรมรองรับ
จำกกิ จ กรรมได้ มี ก ำรวั ด ควำมรู้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยมี
ค่ำเฉลี่ยในทุกกิจกรรมที่วัด ร้อยละ 37.39
N/A

เป้ำประสงค์ที่ ๒ มีกำรจัดกำรควำมรู้/ภูมิปัญญำล้ำนนำจำกบุคคลและในเอกสำรโบรำณอย่ำงเป็นระบบและเ ผยแพร่
สู่สำธำรณชนในวงกว้ำง
ผลตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำรควำมรู้/ภูมิปัญญำล้ำนนำอย่ำงเป็นระบบ อยู่ในระดับ ๔ คะแนน ซึ่งเป็นไป
ตำมเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนน
คำอธิบำย
ผลกำรดำเนินงำน
๑ คะแนน มีระบบและกลไกในกำรดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ / มี แ ผนกำรด ำเนิ น งำน และผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรจั ด กำร
ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนล้ำนนำ
ควำมรู้ภูมิปัญญำ
๒ คะแนน มีคณะทำงำน/ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมกำรใน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำร
กำรดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำล้ำนนำ/
จั ด กำรควำมรู้ เช่ น โครงกำรจั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล เอกสำร
โบรำณ กำรจัดทำรูปแบบอักษรล้ำนนำ เป็นต้น
๓ คะแนน มี ก ำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ระบบฐำนข้ อ มู ล และข้ อ มู ล - มี ห้ อ งศู น ย์ ข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญำล้ ำ นนำ และระบบสื บ ค้ น
ออนไลน์ โดยเผยแพร่ข้อมูลไปสู่สำธำรณะชน
OPAC
- มีระบบฐำนข้อมูลคัมภีร์ใบลำน พับสำ และเอกสำรอักษร
ตระกูลไท
๔ คะแนน มีผู้มำขอใช้บริกำรข้อมูล ควำมรู้ ภูมิปัญญำล้ำนนำ / มีนักวิชำกำร นักศึกษำ ตลอดจนบุคคลทั่วไปมำขอข้อมูล
ทั้งโดยกำรสัมภำษณ์บุคลำกรและกำรใช้ข้อมู ล ใน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๓๒ ครั้ง
ระบบฐำนข้อมูลออนไลน์
๕ คะแนน มี โ ครงกำร กิจ กรรมที่ มีก ำรน ำควำมรู้/ภูมิปัญญ ำ/
N/A
ล้ำนนำไปพัฒนำ ต่อยอด และ ปรับใช้ให้ประโยชน์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ
เป้ำประสงค์ที่ ๑ เป็นแหล่งข้อมูลกลำงที่สนับสนุนเรียนรู้/กำรเรียนกำรสอนด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ
ผลตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงำน/บุคคลที่มำขอใช้บริกำรข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน ซึ่งเกินเป้ำหมำย โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘
กำรหำค่ำร้อยละ
ร้อยละ ๒๘ = ๓๒ ครั้ง (จำนวนของผู้มำขอใช้บริกำรข้อมูลปีปจั จุบนั ) – ๒๕ ครั้ง (จำนวนของผู้มำขอใช้บริกำรข้อมูลปีที่แล้ว)
X ๑๐๐
๒๕ ครั้ง (จำนวนของผู้มำขอใช้บริกำรข้อมูลปีที่แล้ว)

๑๒

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

เป้ำประสงค์ที่ ๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำร
โบรำณ
ผลตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับควำมสำเร็จในกำรร่วมกับเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับ ๓
คะแนน ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
คะแนน
คำอธิบำย
ผลกำรดำเนินงำน
๑ คะแนน มีกำรลงนำมควำมร่วมกับเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
มี เ ครื อ ข่ ำ ยทำงศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ ำ นนำ
๒ คะแนน มี ก ำรด ำเนิ น กิ จ กรรมร่ ว มกั น ระหว่ ำ งเครือ ข่ ำ ยด้ ำ นศิ ลปวั ฒ นธรรม ที่มีกำรลงนำมจำนวน ๑๘ แห่ง และได้มี
กิ จ กรรมกำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ควำมรู้
ล้ำนนำ ตำมสัญญำควำมร่วมมือ
๓ คะแนน มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้/ข้อมูล ตลอดจนทรัพยำกรระหว่ำงเครือข่ำย ทำงวิชำกำร บุคลำกร วัตถุโบรำณ ในกำร
จัดนิทรรศกำร (ตำมตำรำงด้ำนล่ำง)
๔ คะแนน มี ก ำรพั ฒ นำโครงกำร/กิ จ กรรมร่ ว มกั น ระหว่ ำ งเครื อ ข่ ำ ยด้ ำ น
N/A
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำเพิ่มขึ้น
๕ คะแนน มีกำรพัฒนำโครงกำร/กิจกรรมระหว่ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม
N/A
ล้ำนนำ ในระดับชำติ/นำนำชำติ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ที่ ๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่พร้อมสำหรับกำรดำเนินงำน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ผลตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละควำมสำเร็จของกำรบรรลุตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำรประจำปี คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๕ ซึ่งเป็นไปตาม
เป้าหมาย
ผลกำรดำเนินงำน ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๔๔ ตัวชี้วัด โดยมี
ตัวชี้วัดที่บรรุเป้ำหมำย จำนวน ๔๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๕
ผลตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๐ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลกำรดำเนินงำน ผลกำรใช้งบประมำณประจำปี ๒๕๖๒ มีกำรเบิกจ่ำย จำนวน ๒,๔๗๐,๓๗๖.๐๑ บำท จำกงบประมำณ
ทั้งสิ้น ๒,๖๑๓,๐๐๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๔

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำน ดังนี้
ผลกำรบรรลุตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติกำรจำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย
ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ ๑ อนุ รั ก ษ์ ส่ งเสริ ม ท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ำ นนำและ
๒๒
เอกสำรโบรำณ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำร
๑๔
โบรำณ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๘
รวม
๔๔

ผล
๒๑

กำรบรรลุ
๙๕.๔๕

๑๓

๙๒.๘๕

๘
๔๒

๑๐๐
๙๕.๔๕

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๓

ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ระดับหน่วยงำนสนับสนุน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำรับกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในระดับ
หน่วยงำนสนับสนุน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ตำมรำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ
มหำวิทยำลัย (จำนวน ๑๓ ตัวบ่งชี้) พบว่ำในภำพรวมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับดีมำก
ค่ ำ คะแนนเฉลี่ยเท่ ำ กับ ๔.๙๘ คะแนน โดยมี คณะกรรมกำรประเมิ น ดั งนี้ อำจำรย์ วชิ ร ำภรณ์ ภั ท โรวำสน์ ประธำน
คณะกรรมกำร อำจำรย์พัชรินทร์ สำรมำท อำจำรย์ณภัค อุทัยมณีรัตน์ อำจำรย์ปุณยนุช สมพัตร์ และอำจำรย์นันท์มนัส
จันทรำศัพท์ โดยมีผลกำรประเมินแยกตำมตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ ๑ ด้ำนประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนกำรพัฒนำแผน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ กำรบรรลุเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ของกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ภำวะผู้นำของคณะกรรมกำรประจำคณะหรือ
ผู้บริหำรหน่วยงำน
องค์ประกอบที่ ๒ ด้ำนคุณภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระดับควำมสำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
องค์ประกอบที่ ๓ ด้ำนประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ กำรบริหำรควำมเสี่ยง (RISK)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ กำรเงินและงบประมำณ (BUDGET)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๔ ด้ำนกำรพัฒนำหน่วยงำน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในหน่วยงำน
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดเก็บข้อมูลตำมตัวบ่งชี้
คุณภำพของมหำวิทยำลัย
คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมิน (๑๓ ตัวบ่งชี้)

๑๔

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

คะแนนประเมินเฉลี่ย
ตนเอง
กรรมกำร
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ผลกำรประเมิน
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมำก

๔.๘๙
๕.๐๐

๔.๘๙
๕.๐๐

ดีมำก
ดีมำก

๔.๖๘
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๔.๖๘
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก

๕.๐๐
๕.๐๐

๕.๐๐
๕.๐๐

ดีมำก
ดีมำก

๔.๙๘

๔.๙๘

ดีมำก

ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ระดับสถำบัน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำรับกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในระดับสถำบัน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ในระหว่ำงวันที่ ๘ – ๙ สิงหำคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รั บผิดชองตัวบ่งชี้ของมหำวิทยำลัย ในตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ กำรทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์คุณภำพระดับดีมำก ค่ำคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๕.๐๐ คะแนน โดยมี คณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร. เอกชัย แสงอินทร์ (มหำวิทยำลัยเชียงใหม่)
ประธำนกรรมกำร
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวรรณี จันทร์ตำ (มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง)
กรรมกำร
๓. อำจำรย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ (มหำวิทยำลัยแม่โจ้)
กรรมกำร
๔. อำจำรย์พิเชษฐ์ ทำนิล (มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่)
กรรมกำร
๕. คุณพีณำ จันทะแก้ว (มหำวิทยำลัยพำยัพ)
กรรมกำรและเลขำนุกำร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๕

การฝึกอบรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ได้ จั ด หลั ก สู ต รกำรอบรมด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดย
แบ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รส ำหรั บ นั ก ศึ ก ษำ และหลั ก สู ต รส ำหรั บ
ชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด ๑๖ หลักสูตร ดังนี้
๑. ศิลปะกำรตัดช่อ ตุงล้ำนนำ
๒. ศิลปะกำรประดิษฐ์หนังสือทำมือ
และกำรจำรใบลำน
๓. ศิลปะกำรประดิษฐ์ตัดอักษรโฟมล้ำนนำ
๔. นำฏศิลป์ล้ำนนำขั้นต้น
๕. ศิลปะกำรประดิษฐ์โคมล้ำนนำ
๖. ศิลปะกำรประดิษฐ์ช่อ-ตุงล้ำนนำ
๗. ศิลปะกำรประกอบอำหำรไทย
๘. ศิลปะกำรประดิษฐ์เครื่องสักกำระล้ำนนำ
เนื่องในประเพณีสงกรำนต์
๙. ศิลปะกำรประดิษฐ์หัตถกรรมจำกใบตำล
๑๐. ศิลปะกำรประดิษฐ์นกหงส์ใบลำน
๑๑. ศิลปะกำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกตอกไม้ไผ่
๑๒. อักษรล้ำนนำ ขั้นต้น
๑๓. ศิลปะกำรประดิษฐ์ช่อบัวพับจำกวัสดุสังเครำะห์
๑๔. หลักสูตรศิลปะกำรย้อมผ้ำม่อฮ่อม
๑๕. หลักสูตรศิลปะกำรประดิษฐ์พำนพุ่มและมำลัยกร
จำกตอกไม้ไผ่
๑๖. หลักสูตรกำรวำดภำพศิลปะไทยแบบร่วมสมัย
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
จำนวนหลักสูตร
จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
ผู้เข้ำร่วมมีควำมรู้เพิ่มขึ้น

๑๘

เป้ำหมำย
๑๒
๒๔๐
๒๘

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

กำร
บรรลุ
๑๖ 
๖๙๗ 
๓๐ 
ผล

จำกหลักสูตรกำรอบรมทั้ง ๑๖ หลักสูตร เป็นหลักสูตรในกำรอบรมให้กับ
นักศึกษำ นักเรียน และประชำชนที่สนใจทั่วไป และ กำรอบรมให้กับชุมชนเพื่อ
เป็นกำรพัฒนำอำชีพให้กับคนในชุมชน
ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
๑. เป็ น กำรอนุ รั ก ษ์ สื บ สำน ท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ ำ นนำ และร่ ว มกั น
สืบทอดองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
๒. เกิดเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูภูมิปัญญำท้องถิ่น ชุมชนต่ำง ๆ กับ
มหำวิทยำลัย
๓. เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย องค์กรในชุมชน ในกำรจัดกำรเรียนรู้
และสืบทอดองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น

การอบรมและสอบธรรมศึกษา
ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
๑. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษำ ปฏิ บั ติ ศ ำสนพิ ธี ท ำง
พระพุทธศำสนำได้อย่ำงถูกต้อง คิดเป็นค่ำระดับ ๔.๖๖
๒. ส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษำนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชี วิ ต ประจ ำวั น และแก้ ไ ขปั ญ หำที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ ำ งเหมำะสม
คิดเป็นค่ำระดับ ๔.๘๓
๓. นักเรียน และ นักศึกษำ รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
รู้จักแยกแยะควำมดี ควำมชั่วออกจำกกัน คิดเป็นค่ำระดับ ๔.๘๓
๔. สร้ำงสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำและสถำบันทำงศำสนำ
คิดเป็นค่ำระดับ ๔.๙๑
๕. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับคณะต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงลักษณะพึง
ประสงค์ของนักเรียน และนักศึกษำที่ดีเปี่ยมไปด้วยควำมรู้และ
คุณธรรม คิดเป็นค่ำระดับ ๔.๙๑

ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
๑) จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
๒) ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักธรรมเพิ่มมำกขึ้น

มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ ร่ ว มกั บ ส ำนั ก แม่ ก องธรรม
จัดกำรอบรมธรรมศึกษำ ชั้นตรี โท และเอก จำนวน ๒ รุ่น
คื อ รุ่ น ที่ ๑ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นสำธิ ต มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
เชียงใหม่ ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๒
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และประชำชนทั่วไป
ในวันอำทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ และกำรสอบธรรม
ศึกษำ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ได้ทำกำร
ประเมินควำมรู้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมก่อนและหลัง จำนวน
๓๔๓ คน พบว่ ำ ก่ อ นเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วำมรู้ โ ดยเฉลี่ ย
๒๓.๖๒ และ หลังเข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้โดยเฉลี่ย ๙๓.๗๓
โดยเป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในภำคเหนื อ ที่
จั ด ท ำโครงกำรธรรมศึ ก ษำในระดั บ มหำวิ ท ยำลั ย ซึ่ งได้ รั บ
เกียรติจำก รศ. ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย รักษำรำชกำรแทน
อธิกำรบดี เป็นประธำนในพิธีเปิด โดยได้รับเมตตำจำกท่ำน
พระครูธีรสุตพจน์ ดร. ประธำนกรรมกำรกองอำนวยกำรสนำม
สอบ เจ้ำอำวำสวัดผำลำด (สกิทำคำมี) ประธำนสงฆ์กล่ำวให้
โอวำทแก่ผู้เข้ำสอบ

เป้ำหมำย
๓๐๐
≥๓.๕๑

ผล
๓๔๓
๓.๕๑

กำรบรรลุ
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๑๙

มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ คว้ ำ ถ้ ว ยพระรำชทำน
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รำงวัลยอดเยี่ยมกำรประกวดกระทง
ใหญ่ยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน
๒๕๖๑ โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นำคนิษฐนนต์ รองอธิกำรบดี
แ ล ะ ผ ศ . สุ ช ำ น ำ ฏ สิ ต ำ นุ รั กษ์ เ ป็ น ตั ว แ ท น ในนำ ม
"มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ " ขึ้นรับรำงวัลอันทรงเกียรติ
ซึ่ ง เกิ ด จำกควำมร่ ว มมื อ ของทุ ก หน่ ว ยงำนในรู ป แบบของ
คณะกรรมกำรด ำเนิ น งำนจั ด ท ำขบวนกระทงใหญ่ ข อง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

การจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็ง
ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
๑. เป็นกำรส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงำมของท้องถิ่น คิดเป็นค่ำระดับ ๔.๗๕
๒. เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำน
รำชกำร และชุมชน คิดเป็นค่ำระดับ ๔.๖๘
๓. เกิ ด ควำมภำคภู มิ ใ จ และรู้ สึ ก ประทั บ ใจที่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในโครงกำร คิดเป็นค่ำระดับ ๔.๗๖
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
๑. นักศึกษำเข้ำร่วมเดินขบวนกระทง
๒. ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วำมคิ ด เห็ น ว่ ำ กิ จ กรรมนี้ เ ป็ น กำร
ส่งเสริม สืบสำนและรักษำไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งำมของท้องถิ่น

๒๐

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

เป้ำหมำย
๕ คณะ ๑ วิทยำลัย
ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑

ผล
๕ คณะ ๑ วิทยำลัย
๔.๗๕

กำรบรรลุ



การอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์
และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2562 ได้จัดพิธีสระเกล้ำดำหัว อธิกำรบดี คณะผู้บริหำร คณำจำรย์และบุคลำกรอำวุโส ประจำปี ๒๕๖๒
ฮ่วมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ รณรงค์กำรแต่งกำยพื้นบ้ำนล้ำนนำ ณ บริเวณจตุรำคำร มหำวิทยำลั ยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติ
จำก ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธี ทั้งนี้ภำยในงำนมีกำร
ประกวดแข่งขันกำรทำลำบพื้นเมือง กำรประกวดขบวนแห่ล้ำนนำของคณะ วิทยำลัย สถำบัน ศูนย์ สำนัก สโมสรนักศึกษำ และกำรมอบ
รำงวัลกำรประกวดภำพภ่ำย “แต่งหย้องคัวเมือง”

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของท้องถิ่น ค่ำเฉลี่ย ๔.๓๙
๒. เพื่อให้คณำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรมหำวิทยำลัย
รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรส่ ง เสริ ม สื บ สำน
ประเพณีของท้องถิ่น ค่ำเฉลี่ย ๔.๓๙
๓. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรอนุรักษ์กำรแต่งกำยแบบ
พื้นบ้ำนล้ำนนำ ค่ำเฉลี่ย ๔.๑๐

ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
ผล
คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร ๒๐๐ คน ๓๖๖ คน
และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมคิดเห็นว่ำ ๓.๕๑
๔.๓๙
โครงกำรนี้ ท ำให้ มี ส่ ว นร่ ว มในกำร
สืบสำนประเพณีสงกรำนต์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

กำรบรรลุ




๒๑

เมื่อวันที่ ๓ กรกฏำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชี ย งใหม่ จั ด พิ ธี ห ล่ อ เที ย น หลอมใจ ถวำยเป็ น พระรำชกุ ศ ล
แด่ พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เนื่ องในวโรกำสเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ ๖๗ พรรษำ ในงำนประเพณีเข้ำพรรษำ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่ง
ได้รับเกียรติจำกท่ำน ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิกำรบดี ประธำนฝ่ำย
ฆรำวำส โดยได้รับเมตตำจำก พระครูธีรสุตพจน์,ดร. เจ้ำอำวำสวัดผำลำด
เป็นประธำนสงฆ์ในกำรประกอบพิธีกรรมและแสดงพระธรรมเทศนำ
“อำนิสงส์กำรหล่อและถวำยเทียนพรรษำ”

และได้ ก ำหนดกำรถวำยเที ย นพรรษำ เพื่ อ น้ อ มถวำยยั ง อำรำม
ในเครือข่ำยต่ำง ๆ ในวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
๑) คณะวิทยำกำรจัดกำร ถวำยวัดเชียงโฉม (เจดีย์ปล่อง)
๒) คณะครุศำสตร์ ถวำยวัดหนองปันเจียง
๓) คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร ถวำยวัดหนองกู่คำ
๔) คณะมนุษยศำสตร์ฯ ถวำยวัดแสนเมืองมำหลวง(หัวข่วง)
๕) คณะวิทยำศำสตร์ฯ ถวำยวัดเจดีย์หลวงวรวิหำร
๖) วิทยำลัยนำนำชำติ/ บัณฑิตวิทยำลัย/ (adiCET) ถวำยวัดข่วงสิงห์
๗) รวมสถำบั น ส ำนั ก กอง, โรงเรี ย นสำธิ ต ฯ,องค์ ก ำรนั ก ศึ ก ษำ
ถวำยวัดกู่เต้ำ

การส่งเสริมสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา

๒๒

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

นอกจำกนี้ ไ ด้ จั ด กำรประกวด “ต้ น เที ย นและขบวนแห่ เ ที ย นพรรษำ” โดยตั ด สิ น จำกกำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมกำรหล่ อ เที ย น
กำรสำธิตกำรหล่อดอกขี้ผึ้งเพื่อประดับต้นเทียน และกำรตกแต่งเทียนพรรษำและขบวนแห่เทียนพรรษำ ซึ่งผลกำรประกวด คือ
รำงวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงำม ได้แก่ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
รำงวัลชนะเลิศ ประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์ ได้แก่ คณะวิทยำกำรจัดกำร
รำงวัลชนะเลิศ ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์ล้ำนนำ ได้แก่ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
รำงวัลชมเชย ได้แก่ คณะครุศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร และวิทยำลัยนำนำขำติ
ภำยหลังกิจกรรมได้มีกำรประเมินควำมรู้ โดยผลกำรทดสอบควำมรู้ก่อนและหลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรม โดยใช้แบบทดสอบจำนวน ๕ ข้อ
ได้ผลดังนี้ ก่อนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้โดยเฉลี่ยสูงสุด ๔๘.๖๐ และ หลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ โดยเฉลี่ย
สูงสุด ๙๓.๗๓ เห็นว่ำมีควำมรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๕.๑๓

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
๑. กำรเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จพระเจ้ ำ อยู่ หั ว มหำวชิ ร ำลง
กรณบดินทรเทพวรำงกูร รัชกำลที่ ๑๐ ค่ำเฉลี่ย ๔.๗๐
๒. กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับประเพณีเข้ำพรรษำ และ
กำรถวำยผ้ำห่อคัมภีร์ใบลำน ค่ำเฉลี่ย ๔.๖๔
๓. คณำจำรย์ นักศึกษำ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสำน
ประเพณีเข้ำพรรษำ ค่ำเฉลี่ย ๔.๘๗

ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
๑) ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
๓๐๐ คน
๒) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมคิดเห็น
๓.๕๑
ว่ำทำให้มีส่วนร่วมในกำรส่งเสริม
อนุ รั ก ษ์ และสื บ สำน ประเพณี
เข้ำพรรษำ

ผล
กำรบรรลุ
๑,๕๔๗ คน

๔.๓๐


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๓

การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
วันที่ ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ จัดกำรอภิปรำยเชิงวิชำกำรด้ำนควำมรู้ศิลปวัฒนธรรม
“DNA ล้ำนนำ กับควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์” ณ ห้อง
ประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเชียงใหม่ ในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้
 พหุวัฒนธรรมในล้ำนนำ
โดย อำจำรย์ ดร. ภักดีกลุ รัตนำ
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 DNA แห่งล้ำนนำ : พันธุศำสตร์กบั กำรตำมรอยบรรพชน
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. จตุพล คำปวนสำย
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 ควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ : เข้ำใจ เข้ำถึง เพื่อกำรอยู่
ร่วมกันอย่ำงสันติสุขท่ำมกลำงควำมแตกต่ำง
- ไทยยวน โดย อำจำรย์ชวนพิศ นภตำศัย
- ไทยอำหม โดย รองศำสตรำจำรย์เรณู วิชำศิลป์
- ไทยดำ โดย อำจำรย์พิสุทธิลักษณ์ บุญโต

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
๑. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม ค่ำเฉลี่ย ๔.๘๙
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้เยำวชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
สืบสำน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ค่ำเฉลี่ย ๔.๖๐
๓. เผยแพร่ควำมรู้และแลกเปลีย่ นข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ ค่ำเฉลีย่ ๔.๗๘

ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
๑) ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
๒) ระดับควำมรู้ที่เพิ่มขึ้น
๓) กิจกรรมนี้ส่งเสริม สนับสนุนให้เยำวชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ สืบสวน
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๒๔

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

เป้ำหมำย
๑๐๐ คน
ร้อยละ ๓๐
๓.๕๑

ผล
๑๓๙ คน
ร้อยละ ๖๔.๐๓
๔.๖๐

กำรบรรลุ




การส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา
“พิธีกินอ้อผญำ” เป็นพิธีกรรมที่มีกุศโลบำยทำให้ผู้ที่ได้กินน้ำผึ้งจำกปล้องอ้อมี
สติปัญญำเฉียบแหลมมีควำมจำดี และก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกำรศึกษำเล่ำเรียน ด้วย
เหตุนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินโครงกำร “พิธีกินอ้อผญำ” เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริม อนุรักษ์องค์ควำมรู้จำกบรรพชนให้เยำวชนรุ่นใหม่ได้ซึมซับและสืบทอดพิธีกรรม
ดังกล่ำวให้คงอยู่ ก่อนที่จะจำงหำยไปพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงตำมสภำวกำรณ์ของโลก
ปัจจุบัน
เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนำนักศึกษำ ได้จดั
พิธีกินอ้อผญำสืบสำนภูมิปัญญำล้ำนนำ ในพิธีไหว้ครูนักศึกษำ
ใหม่ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ โดยมีนักศึกษำจำก
คณะมนุ ษ ยศำสตร์ และสังคมศำสตร์ คณะครุ ศ ำสตร์ คณะ
วิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะวิ ท ยำกำรจั ด กำร คณะ
เทคโนโลยี ก ำรเกษตร และวิ ท ยำลั ย นำนำชำติ พร้ อ มด้ ว ย
ผู้ บ ริ ห ำร คณำจำรย์ บุ ค ลำกรเข้ ำ ร่ ว มพิ ธี ก ว่ ำ ๓,๗๐๐ คน
ทั้งนี้ได้รับพระเกียรติพระคุณจำกพระครู อดุลยสีลกิตติ์ เจ้ำ
อำวำสวั ด ธำตุ ค ำ และเจ้ ำ คณะตำบลหำยยำ เป็ น พระสงฆ์
ผู้ดำเนินพิธี

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
๑. เป็นกำรอนุรักษ์ สืบสำน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ และร่วมกันสืบทอด
องค์ควำมรู้ภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
๒. เพื่อให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรสืบทอดภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคม
ล้ำนนำ
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
ผล
กำรบรรลุ
๑) จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ และ
๔,๐๐๐ ๓,๗๒๓

บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
คน
คน

๒) นักศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓.๕๑
๔.๖๐
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๕

ข่วงผญา : ราชภัฏเชียงใหม่สานศิลป์ถิ่นล้านนา
ในระหว่ำงวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒ ได้รับเกียรติ
จำก รองศำสตรำจำรย์ ดร. ประพั น ธ์ ธรรมไชย อธิ ก ำรบดี
มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ เป็ น ประธำนในพิ ธี เ ปิ ด งำน
ณ อำคำรเทพรั ต นรำชสุ ด ำ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ เ ป็ น ก ำ ร เ ผ ย แ พ ร่ อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้ ด้ ำ น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมผ่ ำ นกำรประกวดผลงำนต่ ำ ง ๆ ได้ แ ก่
กำรประกวดภำพภำพถ่ำยเชิงวัฒนธรรม “วิถีล้ำนนำคุณค่ำ
คู่ ค วรเมื อ งมรดกโลก” ได้ จั ด นิ ท รรศกำรแสดงผลงำน
กำรประกวด ดังนี้
รำงวัลยอดเยี่ยม นำยณัฐวัฒน์ คำมำ
รำงวัลควำมคิดสร้ำงสรรค์ น.ส. รัตนพร บุญเทียม
รำงวัลดีเด่น
นำยชลกำนต์ กองสิงษ์
รำงวัลชมเชย นำยสุกฤษฏิ์ นุหน่อ
รำงวัลชมเชย นำยณัฐวุฒิ ใจกล้ำ

๒๖

นอกจำกนี้ยังมีกำรสำธิตภูมิปัญญำล้ำนนำ ซึ่งได้เชิญทั้งเพชรรำชภัฏเพชรล้ำนนำ ครูภูมิปัญญำ ตลอดนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถมำสำธิตให้กับ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖ หลักสูตร ดังนี้
๑) กำรละเล่นบะข่ำงโว้ พ่อหลวงอำนนท์ ไชยรัตน์
๒) กำรทำเครื่องประดับจำกดินญีป่ นุ่ คุณพรธีรำ งำมจำรุศศิธร
๓) กำรเช็ดแหก พ่อครูบุญชู จันทรบุตร
๔) กำรย่ำขำง พ่อครูอรรณพ จันทรบุตร
๕) กำรตอกเส้น คุณอุไรวรรณ เรือนแก้ว
๖) ตุงไส้หมู พ่อครูอดุลย์ แสงคำ
๗) จัดดอกไม้และบุหงำรำไป แม่ครูอุสำ ศรีสุวรรณ
๘) แกะสลักผัก-ผลไม้ อ. จันทร์สุดำ คำขัติ
๙) กำรฟ้อนเจิง-ตบมะผำบ นำยพลฐิพัฒน์ จอมเมือง
๑๐) กำรทำลูกประคบสมุนไพร คุณจันทรำ หมำงสูงเมิน
๑๑) กำรฟ้อนเล็บ แม่ครูวรำภรณ์ ไชยวงศ์ญำติ
๑๒) กำรเย็บถุงย่ำม คุณเตชินี มำกพันธ์
๑๓) กำรทำเทียนมงคลเศรษฐี นำยภำณุเดช อำภิชัย
๑๔) กำรย้อมดอกไม้ด้วยวัสดุธรรมชำติ คุณอรนงค์ แซ่โซ่ง
๑๕) กำรทำธี (ฉัตร) ล้ำนนำ พ่อครูเกรียงไกร บุญทะนำ
๑๖) กำรละเล่นย้อนยุค - สิกกะแดะ ดีดลูกแก้ว หมำกเก็บ
โดยนักศึกษำสำขำวิชำสังคมศึกษำ
รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

ในวันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๒ มีกำรทอล์กโชว์ในหัวข้อ เรื่อง “ศิลปวัฒนธรรมกับนวัตกรรมประยุกต์ ” โดย อำจำรย์คเณยะ
อ่อนนำง อำจำรย์ประจำภำควิชำหลักสูตรและกำรสอน คณะครุศำสตร์ และกำรประกวดนิทรรศกำรผลงำนเชิงวัฒนธรรมและงำน
นวัตกรรมประยุกต์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษำ และ ระดับอุดมศึกษำ มีโรงเรียนและสำขำวิชำเข้ำร่วม
ประกวด จำนวน ๑๘ ทีมด้วยกัน ซึ่งมีผลกำรประกวดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษำ รำงวัลชนะเลิศ
โรงเรียนสันป่ำตองวิทยำคม
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่
ระดับอุดมศึกษำ รำงวัลชนะเลิศ
สำขำวิชำสังคมศึกษำ
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑
สำขำวิชำศิลปศึกษำ
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ควำมรู้ศิลปวัฒนธรรมจำกครูภูมิปัญญำให้กับนักศึกษำ ตลอดจนบุคคลที่สนใจ ค่ำเฉลี่ย ๔.๖๐
๒. เพื่อขับเคลื่อนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิ ทยำลัย มุ่งเน้นให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรแสดงผลงำนด้ ำ น
ศิลปวัฒนธรรมให้ประชำคมทรำบ ค่ำเฉลี่ย ๔.๘๐
๓. เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้นักศึกษำและประชำชนทั่วไปได้เห็นถึงวัฒนธรรม งำนศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของล้ำนนำ ค่ำเฉลี่ย ๔.๒๐
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
๑) จำนวนนิทรรศกำรแสดงผลงำน ด้ำนศิลปวัฒนจำกครูภูมิปัญญำให้กับ
นักศึกษำ ตลอดจนบุคคลที่สนใจ
๒) ระดับควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม เห็นว่ำ กิจกรรมนี้เป็นกำร
ส่งเสริมให้เกิดกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

เป้ำหมำย
๓.๕๑

ผล
๔.๖๐

กำรบรรลุ


๓.๕๑

๔.๖๐



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๗

พระครูวิมลศิลปะกิจ
(เรืองฤทธิ์ ธนปญฺโญ) ผศ. ดร.
สำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์
ด้ำนอักษรล้ำนนำ

นำยมำนิษย์ เขตสิทธิ์
สำขำส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา
นำงสำวลำดวน สุวรรณภูคำ
สำขำศิลปะ ด้ำนกำรแสดง
(กำรขับซอล่องน่ำน)

นำงอรพินท์ มังคละศรี
สำขำศิลปะ
ด้ำนนำฏศิลป์พื้นบ้ำนล้ำนนำ

ประจาปี ๒๕๖๒
นำยอินส่วย มูลทำ
สำขำศิลปะ
ด้ำนดนตรีพื้นบ้ำนล้ำนนำ

นำงสำยสุนีย์ ไชยวงศ์ญำติ
สำขำศิลปะ ด้ำนตุงล้ำนนำ

นำยสมำน จันทคลักษณ์
สำขำภูมปิ ัญญำ ด้ำนกำรทำ
กระเบื้องดินขอแบบโบรำณ

นำยส่ำงคำ จำงยอด
สำขำศิลปะ
ด้ำนศิลปะกำรแสดงไทยใหญ่

นำงชิสำ เกษวีรภัทร์กุล
สำขำภูมปิ ัญญำ
ด้ำนงำนจักสำนไม้ไผ่

นำงยุพิน เคร่งครัด
สำขำภูมปิ ัญญำ
ด้ำนกำรต้องลำยโลหะ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกำรประชุมคัดเลือกเพชรรำชภัฏ -เพชรล้ำนนำ และได้จัด พิธีเชิดชูเกียรติ เพชรรำชภั ฏ –
เพชรล้ำนนำ ประจำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ ท่ำน ในวันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๒ ณ อำคำรเทพรัตนรำชสุดำ รองศำสตรำจำรย์
ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบรำงวัลและกล่ำวแสดงควำมยินดีแด่ผู้ที่ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นเพชรรำชภัฏเพชรล้ำนนำ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ ท่ำน

๒๘

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
๑. สรรหำครูภูมิปัญญำ ปรำชญ์ชำวบ้ำนที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมในสำขำต่ำง ๆ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรรำชภัฏ-เพชรล้ำนนำ” จำนวน ๑๐ คน
๒. เป็นกำรส่งเสริมให้ภูมปิ ัญญำพื้นบ้ำนล้ำนนำ ได้มีกำลังใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ๔.๘๐
๓. เป็นกำรสืบสำนองค์ควำมรู้จำกภูมิปัญญำพื้นบ้ำนล้ำนนำ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สืบสำนองค์ควำมรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้คงอยู่คู่แผ่นดินล้ำนนำ คิดเป็นค่ำเฉลี่ย ๔.๙๐
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
๑) จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรม
๒) จำนวนหนังสือเพชรรำชภัฏ-เพชรล้ำนนำ
๓) ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญำเพิ่มขึ้น

เป้ำหมำย
๑๕๐ คน
๓๐๐ เล่ม
ร้อยละ ๓๐

ผล
๒๓๙ คน
๓๐๐ เล่ม
ร้อยละ ๓๐.๓

กำรบรรลุ




สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๒๙

เยือนถิน
่ เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ดำเนินโครงกำร เยือนถิ่นเพชรรำชภัฏ โดยในปี ๒๕๖๒ เป็นปี ๕
ของกำรดำเนินโครงกำร และเริ่มต้นโครงกำรด้วยกำรไปเยี่ยม
เยือน
๑. แม่ครูประทุม สุริยำ เพชรรำชภัฏ – เพชรล้ำนนำ สำขำ
พัฒนำสังคม : ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมแนวพระรำชดำริ”
ประจำปีพุทธศักรำช ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๒ ณ
ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สวนครู
ประทุน ตำบลสันป่ำยำง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๒. พ่ อ ครู อิ น สอน สุ ริ ย งค์ เพชรรำชภั ฏ – เพชรล้ ำ นนำ
สำขำสั ง คมศำสตร์ ด้ ำ นกำรส่ ง เสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ประจ ำปี
พุทธศักรำช ๒๕๕๓ ในวันที่ ๔ เมษำยน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้
เกษตรธรรมชำติแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
๓. แม่ครูอิ่นแก้ว ชัยศรี เพชรรำชภัฏ – เพชรล้ำนนำ สำขำ
พัฒนำสังคม ประจำปีพุทธศักรำช ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ พฤษภำคม
๒ ๕ ๖ ๒ ณ บ้ ำ น เ ล ข ที่ ๒ ๗ ๔ / ๑ ห มู่ ที่ ๓ ต ำ บ ล
เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

๓๐

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

ภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)

ในวันพุธที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๒ ได้จัดกำรอภิปรำยทำงวิชำกำร

“หมาก-ลาน กับวิถีชีวิต และพิธีกรรมล้านนา”
โดย อำจำรย์วินัย แสงแก้ว อำจำรย์ประจำสำขำวิทยำกำรสมุนไพร
คณะผลิตกรรมกำรเกษตร มหำวิทยำลัยแม่โจ้
นำยสมพงษ์ ขัติเนตร เพชรรำชภัฏ-เพชรล้ำนนำ
นำยนภดล คำมูล สล่ำล้ำนนำ
ดร. ดิเรก อินจันทร์ นักวิชำกำรศึกษำ ผู้ดำเนินรำยกำร

กำรประกวดออกแบบคำแรคเตอร์ “น้องใบลำน น้องพับสำ”
เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำ และผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้แสดงศักยภำพทักษะกำรออกแบบกำร์ตูน
คำแรคเตอร์เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และสร้ำงแรงจูงใจให้เยำวชนรุ่นใหม่หันมำให้
ควำมสนใจด้ำนศิลปะวัฒนธรรมมำกยิ่งขึ้น
ผลกำรตัดสินดังรำยละเอียดต่อไปนี้
๑) รำงวัลยอดเยี่ยม
ได้แก่ นำยธีระนัย ปำง้วน
๒) รำงวัลควำมคิดสร้ำงสรรค์ ได้แก่ นำยณัฐวัฒน์ คำมำ
๓) รำงวัลดีเด่น
ได้แก่ นำยคิริยะ กำญจนคงคำ
กำรประกวดกำรผลิตสื่อภำพเคลื่อนไหว (2D Animation)
หัวข้อ “เยำวชนรุ่นใหม่กับกำรอนุรักษ์สืบสำนกำรใช้ต้นลำน-ต้นหมำก กับงำนด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม”
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษำ และผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้แสดงศักยภำพด้ำนกำรผลิตสื่อ
Animation มีเนื้อหำเพื่อส่งเสริมควำมรู้ให้เห็นควำมสำคัญและคุณประโยชน์ต้นลำน
ต้นหมำก ที่มีต่อวิถีชีวิตและศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำ ผลกำรประกวดดังนี้
รำงวัลยอดเยี่ยม
นำงสำวนภำพร ไชยชนะ
รำงวัลควำมคิดสร้ำงสรรค์
นำยภูรินทร์ โมรินำกะ
รำงวัลดีเด่น
นำยสันติ บุญทัศนกุล
รำงวัลชมเชย
โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฏร์อุปถัมภ์ (ทีม ๑)

รำงวัลส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
- นำยณัฐวุฒิ มอยศิละ
- โครงกำรฤทธิยะวรรณำลัย กรุงเทพมหำนคร
- โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๑๒ จังหวัดเชียงใหม่
- โรงเรียนหำงดงรัฐรำษฎร์อุปถัมภ์ (ทีม ๒)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๑

การจัดทาฐานข้อมูลดิจิทล
ั ภาพถ่ายคัมภีรใ์ บลานและพับสา
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ส ำรวจเอกสำรโบรำณ
วั ด สิ ท ธิ ท รงธรรม (สะลวงใน) อ. แม่ ริ ม จ. เชี ย งใหม่ ใน
ระหว่ำงวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนำยน ๒๕๖๒ และได้มีกำรนำเสนอ
ผลกำรสำรวจเอกสำรโบรำณ ในวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๒
กำรบรรยำยหัวข้อ “ควำมรู้ในเอกสำรโบรำณและวิธีกำรรักษำ
ต่อยอด” โดย อ.ดร.ดิเรก อินจันทร์ และหลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้น จำนวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรกำรมัดผ้ำห่อคัมภีร์
ธรรมและกำรซ่อมแซมเอกสำรแบบโบรำณ โดย อำจำรย์ ดร.
ดิเรก อินจันทร์ หลักสูตรศิลปะกำรประดิษฐ์นกหงส์จำกใบลำน
โดย คุณดำรำรัตน์ ศิริลำภำ และหลักสูตรศิลปะกำรประดิษฐ์
ดอกไม้จำกตอกไม้ไผ่ โดย อ.สิริพร คืนมำเมือง

ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ส ำรวจเอกสำรโบรำณ
วั ด ป่ ำ ตุ้ ม ดอน อ. พร้ ำ ว จ. เชี ย งใหม่ ในระหว่ ำ งวั น ที่ ๑๑-๑๒
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๐-๒๑ มีนำคม ๒๕๖๒ และได้มีกำร
น ำเสนอผลกำรสำรวจเอกสำรโบรำณ ในวั น พุ ธ ที่ ๒๔ กรกฎำคม
๒๕๖๒ กำรบรรยำยให้ควำมรู้หัวข้อ “ควำมรู้ในเอกสำรโบรำณและ
วิ ธี ก ำรรั ก ษำต่ อ ยอด” โดย นำยภวั ต ณ สิ ง ห์ ท ร กำรบรรยำย
“สรุปผลกำรสำรวจเอกสำรโบรำณของวัดป่ำตุ้มดอน” โดย ดร.ดิเรก
อิ น จั น ทร์ ให้ กั บ พระสงฆ์ ผู้ น ำ ชำวบ้ ำ นบ้ ำ นป่ ำ ตุ้ ม ดอน และได้
จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง “กำรมัด
ผ้ำห่อคัมภีร์ธรรมและกำรซ่อมแซมเอกสำรโบรำณ” โดย ดร.ดิเรก
อินจันทร์ และคณะจำกสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
๑. ได้สำรวจ จัดเก็บเอกสำรโบรำณในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล และจัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลเอกสำรอักษรตระกูลไท
๒. เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและชุมชนในกำรเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์เอกสำรโบรำณ
๓. เป็นกำรส่งเสริมอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ ได้มีประสบกำรณ์ร่วมกับชุมชนในกำรอนุรักษ์เอกสำรโบรำณร่วมกัน
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
๑) จ ำนวนไฟล์ ดิ จิ ทั ล คั ม ภี ร์ ใ บลำนและพั บ สำที่ ไ ด้ บั น ทึ ก ในระบบ
ฐำนข้อมูลฯ
๒) ระดับควำมคิดเห็นของนักศึกษำ วัด และคนในชุมชน ว่ำมีควำมรู้
เกี่ยวกับวิธีรักษำ และจัดเก็บเอกสำรใบลำนเพิ่มขึ้น

๓๔

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

เป้ำหมำย
๒๕๐ ไฟล์

ผล
๒๖๔ ไฟล์

กำรบรรลุ


ไม่น้อยกว่ำ
๓.๕๑

๔.๗๑



การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพักให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศ

ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ส ำนั ก ศิ ลปะและวั ฒ นธรรม ร่ ว มกั บ คณะครุ ศำสตร์ จั ด โครงกำรภูมิปั ญญำและแหล่งเรี ยนรู้ใ นชุ ม ชนให้กั บ นัก ศึก ษำคณะ
ครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำหอพักให้เป็นครูที่มีควำมเป็นเลิศตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย
โดยมีกิจกรรมในกำรเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ทำงด้ำนศิลปกรรมท้องถิ่น วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้
ทำงด้ำนชลประทำนและกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำล้ำนนำจำกฐำนกำรเรียนรู้
ณ อำคำรแมลงปอ วิทยำเขตแม่ริม ในช่วงเดือนกรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๖๒ โดยมีฐำนกำรเรียนรู้ ๓ ฐำน คือ ฐำนใบลำน :
องค์ควำมรู้ และกำรประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ฐำนกำรสร้ำงสมุดทำมือจำกกระดำษสำ และฐำนกำรพิมพ์ลำยล้ำนนำ
ด้วยเทคนิคลำยคำ โดยมีนักศึกษำครูเข้ำร่วมกิจกรรม จำนวน ๖ สำขำวิชำด้วยกัน
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
ผล
กำรบรรลุ

๑) ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑
๓.๕๓

๒) นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้นหลังจำกกำรอบรม
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๑๐๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๕

การสร้างรูปแบบอักษรธรรมล้านนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

LN-CMRU95

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำชุดรูปแบบอักษรธรรมล้ำนนำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ
บดินทรเทพยวรำงกูร (LN-CMRU95) อธิบำยอักษรย่อ “LN” หมำยถึง อักษรตระกูลล้ำนนำ “CMRU” หมำยถึงมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ เลข “95” หมำยถึง ครบรอบ 95 ปีแห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ใน พ.ศ.๒๕๖๒ และ สร้ำงนวัตกรรมด้ำน
รูปแบบตัวอักษรธรรมล้ำนนำลงในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเดิมเป็นกำรเขียนด้วยลำยมือมำเป็นวิธีกำรพิมพ์ ซึ่งได้คัดเลือกรูปแบบตัวอักษร
ล้ำนนำจำกใบลำนที่จำรด้วยลำยมือของท่ำน “กัญจณะเพงภิกขุ” เรื่อง ตำนำนพระธำตุเจ้ำจอมทอง จำรเมื่อ จุลศักรำช ๑๒๘๔ ตรงกับ
พุทธศักรำช ๒๔๖๕
ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
๑. เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนรูปแบบตัวอักษรธรรมล้ำนนำในระบบ
คอมพิวเตอร์
๒. เกิดกำรเผยแพร่องค์ควำมรูเ้ กี่ยวกับอักษรธรรมล้ำนนำสู่สังคมได้นำไปใช้ได้
อย่ำงกว้ำงขวำง
๓. เกิดกำรอนุรักษ์ สืบทอดมรดกทำงภูมิปัญญำด้ำนอักษรธรรมล้ำนนำให้อยู่คู่
ท้องถิ่นและประเทศชำติ
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
๑) จำนวนชุดรูปแบบอักษรธรรม
๑ ชุด
ล้ำนนำ
๒) ระดับควำมพึงพอใจรูปแบบอักษร ไม่น้อยกว่ำ
ธรรมล้ำนนำ
๓.๕๑

๓๖

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

ผล
๑ ชุด

กำรบรรลุ


๔.๘๕



การพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ พั ฒ นำสถำบั น ล้ำนนำศึก ษำ โดยได้จั ด กิจ กรรมกำรพั ฒ นำข้ อมู ลห้อ งศูน ย์ข้ อ มูลภูมิ ปัญญำล้ำนนำ
มีกำรจัดซื้อหนังสือหำยำก ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อเป็น ศูนย์ข้อมูลทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร
ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ เพื่อกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย
กำรพัฒนำนิทรรศกำรวิถีชีวิตล้ำนนำ ณ เรือนอนุสำรสุนทร ได้มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำในสำขำวิชำศิลปกรรม
ที่ส่งเสริมให้นักศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรคิด พัฒนำ ออกแบบ และจัดทำนิทรรศกำรที่สำมำรถเข้ำถึงวัยรุ่นยุคใหม่ได้มำกยิ่งขึ้น ผลงำนของ
นักศึกษำที่ได้จะนำเสนอรำยละเอียดของเรือนอนุสำรสุนทร และลักษณะจำลองวิถีชีวิตของคนล้ำนนำในสมัยโบรำณ ในรูปแบบสื่อนำเสนอที่
ทันสมัย
นอกจำกนี้ยังได้มีกำรจัดทำวำรสำรศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๒ ฉบับ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ในหัวข้อ “กำรบำบัดรักษำโรค” จำนวน
๕ บทควำม และ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ชำติพันธุ์” จำนวน ๙ บทควำม จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
สู่ สั งคม และควำมเคลื่ อ นไหวของงำนท ำนุ บ ำรุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมของมหำวิ ท ยำลั ย ซึ่ งได้ จั ด ท ำในรู ป แบบรู ป เล่ ม จั ด ส่ งไปยั งห้ อ งสมุ ด
ของมหำวิทยำลัยทั่วประเทศ และในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเผยแพร่ออนไลน์ทำงหน้ำเว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย
ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
๑) สถำบันล้ำนนำเป็นแหล่งค้นคว้ำข้อมูลทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและลุ่มน้ำโขง
๒) สถำบันล้ำนนำเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมสู่ภำยนอกได้อย่ำงทั่วถึง
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
๑) จำนวนผู้เข้ำชมสถำบันล้ำนนำ ๑,๐๐๐ คน
๒) ระดับควำมพึงพอใจในกำรใช้ ไม่น้อยกว่ำ
บริกำรสถำบันล้ำนนำศึกษำ
๓.๕๑

ผล
๗๐๓
๔.๓๑

กำรบรรลุ



สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๗

วำรสำรทำงวิชำกำร
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
“ข่วงผญา”

 ค่ำวซอบัวระวงส์ไกรสร : น้ำธรรมคำสอนทำงพระพุทธศำสนำ




วำรสำรข่วงผญำ The Journal of Thai Lanna Wisdom เป็น
วำรสำรทำงวิ ชำกำรรำยปี (ปี ล ะ ๑ ฉบั บ ) เดื อ นมกรำคมถึ งเดือน
กันยำยน ซึ่งในปี ๒๕๖๒ นี้เป็นปีที่ ๑๔ บทควำมหรือข้อคิดเห็นต่ำง ๆ
ได้ผ่ำนกำรกลั่นกรองคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุ ฒิใ นสำขำที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกกองบรรณำธิ ก ำร มี จ ำนวนทั้ งสิ้ น ๘
บทควำม ซึ่ ง ได้ จั ด ท ำในรู ป แบบรู ป เล่ ม จั ด ส่ ง ไปยั ง ห้ อ งสมุ ด ของ
มหำวิทยำลัยทั่วประเทศ และในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเผยแพร่ออนไลน์
ทำงหน้ำเว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย






โดย ภวัต ณ สิงห์ทร
พระเจ้ำพำรำละแข่งแห่งเมืองแม่ฮอ่ งสอน
โดย ธรรศ ศรีรตั นบัลล์
สถำปัตยกรรมทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของสุโขทัย
โดย ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ สุรพล ดำริห์กลุ
น้ำศักดิ์สิทธิ์ : กำรสร้ำงเครือข่ำยสังคมล้ำนนำ
โดย โฆษิต ไชยประสิทธิ์
ผู้หญิงล้ำนนำกับกำรศึกษำ
โดย ภักดีกุล รัตนำ
ผู้สูงวัย และ ตุงไส้หมู : กำรดำรงอยู่ของภูมิปัญญำท้องถิ่นย่ำนวัดเกต
โดย สุรเดช ลุนิทรำนนท์
นิทำนซินเดอเรลลำของชนกลุ่มน้อยตอนใต้ของจีน
โดย สุภชำ ศรีรตั นบัลล์
หอศำสตรำแสนเมื องฮอม : พิ พิ ธภั ณฑ์ แหล่ งเรี ยนรู้ อำวุ ธโบรำณ
ล้ำนนำ ศิลปะกำรต่อสู้ป้องกันตัวชำติพันธุ์ไทและบ่อเหล็กเมืองลอง
โดย ภูเดช แสนสำ

กำรปริวรรตเอกสำรโบรำณ
“สูตร มาตรา และการคานวณคณิตศาสตร์ล้านนา”
คัมภีร์ใบลำนและพับสำอักษรธรรมล้ำนนำที่มีอยู่จำนวนมำกเก็บรักษำไว้ตำมวัด และหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นมรดกทำงวัฒนธรรม
ที่ เ ป็ น เอกสำรโบรำณ ซึ่ งส่ ว นมำกจะเป็ น เรื่ อ งรำวค ำสอนทำงศำสนำ นอกจำกนั้ น ยั งมี เ นื้ อ หำเป็ น ตำนำน ประวั ติ ศ ำสตร์ นิ ติ ศ ำสตร์
โหรำศำสตร์ ไสยศำสตร์ พิธีกรรมและควำมเชื่อท้องถิ่นด้วย ที่ผ่ำนมำมีกำรปริวรรตคัมภีร์ใบลำนและพับจำกอักษรธรรมล้ำนนำเป็นอักษรไทย
หรือแปลเป็นภำษำไทยแล้วจำนวนหนึ่ง ส่วนมำกจะเป็นวรรณกรรมชำดก ตำนำน พงศำวดำร กฎหมำย ตำรำยำ พิธีกรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเพื่อนำมำศึกษำและเผยแพร่
จำกกำรสำรวจคัมภีร์ใบลำนและพับสำหลำย ๆ ฉบับ พบว่ำมีกำรบันทึกองค์ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ไว้ เช่น สูตรคูณ มำตรำชั่งตวง
วั ด กำรบวกลบคู ณ หำร และโจทย์ ค ณิ ต ศำสตร์เ พื่ อ พั ฒ นำเชำวน์ ปั ญ ญำ ซึ่ งสำมำรถใช้ ชีวิ ต ประจ ำวั น และเป็ น ฐำนสำหรับ กำรศึ กษำ
คณิตศำสตร์ขั้นสูง เช่น โหรำศำสตร์และปฏิทินล้ำนนำ เป็นต้น เนื้อหำที่เป็นควำมรู้หรือโจทย์คณิตศำสตร์นี้จะพบแทรกอยู่ในเอกสำรอื่นๆ
เพรำะไม่พบตำรำหรือองค์ควำมรู้นี้โดยตรงจึงต้องอำศัยกำรรวบรวมมำจำกเอกสำรฉบับต่ำงๆ โดยกำรปริวรรตอักษรธรรมล้ำนนำเป็น
อักษรไทยครั้งนี้ ได้เลือกวิธีกำรปริว รรตแบบเทียบอักษรและปรับคำเพื่อให้คนทั่วไปสำมำรถอ่ำนเข้ำใจได้ พร้อมกันนั้นยังได้จัดทำเชิงอรรถ
อธิบำยควำม หรืออธิบำยโจทย์และวิธีแก้โจทย์ไว้ จัดทำอภิธำนศัพท์และนำภำพเอกสำรต้นฉบับไว้ในส่วนของภำคผนวกเพื่อตรวจสอบและ
อ้ำงอิง
หนังสือสูตร มำตรำและกำรคำนวณคณิตศำสตร์ล้ำนนำเล่มนี้ จึงเป็นตัวอย่ำงกำรปริวรรตเอกสำรที่คัดเลือกเนื้อหำจำกคัมภีร์ใบลำน
และพับสำที่น่ำสนใจ ซึ่งจะทำให้คนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำคัญของภูมิปัญญำที่บันทึกไว้ในเอกสำรโบรำณที่สำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบัน

๓๘

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑

จัดนิทรรศกำรและสำธิตควำมรู้ เรื่องกว่ำจะมำเป็นคัมภีร์

ใบลำน ในระหว่ำงวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ในงำน “แอ่วเฮือน
เยื อ นผญำ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต วิ ถี ชี วิ ต ล้ ำ นนำ” ณ ส ำนั ก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ครั้ ง ที่ ๒

กำรเผยแพร่ ค วำมรู้ ด้ ำ นวั ฒ นธรรมกำรบั น ทึ ก เอกสำร

ใบลำน ให้กับนัก เรียนโรงเรียนพระหฤทัย ระหว่ำงวันที่ ๘-๙ มกรำคม
๒๕๖๒ ณ ห้องสมุดโรงเรียนพระหฤทัย ชั้น ๒

พัฒนำเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนล้ำนนำ
“เครือข่ายใบลาน”
ครั้งที่ ๓

จัดนิทรรศกำรและสำธิตกำรจำรคัมภีร์ใบลำน ในระหว่ำง

วันที่ ๕-๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ในงำนปอยประเพณีฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย
ณ ชุมชนไตยวนบ้ำนห้วยส้ำน จังหวัดเมี ยววดี สำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำร์

ครั้งที่ ๔

กำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมกำรบันทึกเอกสำรใบลำน

กำรจัดทำที่คั่นหนังสือจำกใบลำน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพเสด็จวิทยำ
ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ ๒๗
สิงหำคม ๒๕๖๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๓๙

ครั้งที่ ๑ เข้ำร่วมงำนกับเครือข่ำยชุมชนเมืองเชียงใหม่

นำนักศึกษำเข้ำร่วมกิจ กรรม

ครั้งที่ ๒ เข้ำร่วมงำนกับเครือข่ำยชุมชนเมืองเชียงใหม่

กำรจุดผำงปะตี๊ด ส่องฟ้ำ ฮักษำเมือง ปี ๗ กิจกรรมหยอดผำงประทีป ระหว่ำงวันที่ ๑๓๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ ลำนกิจกรรม พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้ำนนำ และเข้ำ ร่วมกิจกรรม
กำรจุดผำงปะตี๊ด ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ แจ่งศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

น ำนั ก ศึ ก ษำเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม ยอสวยไหว้ ส ำ พญำมั งรำย
ในวั น ที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๒ ณ อนุ ส ำวรี ย์ ส ำมกษั ต ริ ย์
อ. เมือง จ. เชียงใหม่

พัฒนำเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนล้ำนนำ
“เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม”
ครั้งที่ ๓

เข้ำร่วมงำนกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นำคนิษฐนนต์ รองอธิกำรบดี เป็นประธำนนำ

คณะผู้บริหำร บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำร่วมพิธีสักกำระกู่เจ้ำหลวงเชียงใหม่ โดยจัดขบวนแห่เครื่องสักกำระ และเข้ำถวำย
เครื่องสักกำระกู่เจ้ำหลวง พร้อมนำนักศึกษำชมรมนำฏดนตรี นักศึกษำชมรมรักษ์ภำษำและศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ฟ้อนถวำ ย
สักกำระกู่เจ้ำหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนดอกพระอำรำมหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๔๐

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

โครงกำรบรรยำยเชิงปฏิบัติกำรและนิทรรศกำรวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลำนอำเซียน
Asian Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition

“นิทรรศการคัมภีร์ใบลาน
และเอกสารตัวเขียนในอาเซียน”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงกำร
บรรยำยเชิงปฏิบัติกำรและนิทรรศกำรวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลำนอำเซียน (Asian Palmleaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition) ในวันที่ ณ ห้องนิทรรศกำร
หมุนเวียน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โดยมี กำรบรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ
“คุ ณ ค่ ำ และควำมส ำคั ญ ของคั ม ภี ร์ ใ บลำนและเอกสำรตั ว เขี ย น ” โดย
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศำนติ ภักดีคำ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภำคีสมำชิกสำนัก
ศิลปกรรมรำชบัณฑิตยสภำ “สถำนภำพกำรศึกษำและสืบทอดวัฒนธรรมใบลำนใน
ประเทศจี น ” โดย พระอำจำรย์ ค ำชั่ ง จนฺ ท สำโร รองเจ้ ำ คณะอ ำเภอเมื อ งฮำยเขต
ปกครองตนเองชนชำติ ไ ท สิ บ สองพั น นำ สำธำรณรั ฐ ประชำชนจี น และ “Digital
Repository of Endangered Project.” โดย Dr.Dick van der Meij ที่ปรึกษำและ
ผู้ประสำนงำน DREAMSER ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้เข้ำร่วมฟังบรรยำยมำกมำย
งำนครั้ งนี้ ประสบควำมส ำเร็ จ ภำยใต้ ค วำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งเครื อ ข่ ำ ย
ใบลำน ที่นำผลงำนมำร่วมจัดแสดงนิทรรศกำร ได้แก่
สำนักวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่
วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน
พิพิธภัณฑ์วัดน้ำจำ
สถำบันวิจัยสังคม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ มหำวิทยำลัยเทคโยโลยีรำชมงคลวิทยำเขตพำยัพ
สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเขียงรำย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฏร์ธำนี
โครงกำรจัดตั้งสถำบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษำ มหำวิทยำลัยนครพนม
สถำบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)
Buddhist Archive Luang Prabang ประเทศ สปป.ลำว
ศูนย์วิจัยคัมภีร์ใบลำน มหำวิทยำลัยยูนนำน ประเทศจีน
และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิลักษณ์ ศรีป่ำซำง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๔๑

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐำนะหัวหน้ำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดกำรประกวด
โครงกำรอัตลักษณ์ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี เพิ่มคุณค่ำและมูลค่ำ
ให้กับชุมชน ด้วยกำรสร้ำงสรรค์ สร้ำงเสน่ห์ให้อัตลักษณ์วิถีชุมชนให้มีคุณค่ำเชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวกับวิถีชุมชน โดยมีกำรดำเนินงำนใน ๓ กิจกรรม
ดังนี้ ๑. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเผยแพร่ควำมรู้ ในวันที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ๒. กำรศึกษำภำคสนำม และ ๓. กำรนำเสนอผลกำรศึกษำตำม
โครงกำรที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ มีโครงกำรที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษำ จำนวน ๑๑ โครงกำร และระดับอุดมศึกษำ จำนวน ๗ โครงกำร

๔๒

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ จัดกำรประกวด “โครงกำรอัตลักษณ์ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๒” และ
กำรนำเสนอผลกำรศึกษำในพื้นที่ที่แต่กลุ่มได้เลือกดำเนินกำรในโครงกำร โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษำ จำนวน ๑๑
โครงกำร และ ระดับอุดมศึกษำ จำนวน ๗ โครงกำร โดยมีผลกำรประกวด ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษำ
รำงวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม เยำวชนพลเมือง จอมทอง จอมยุทธ์ (โรงเรียนจอมทอง)
รำงวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม ล่องแพแม่วินนิเวศ (โรงเรียนแม่วินสำมัคคี)
รำงวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ทีม ฮีตฮอยผญ๋ำ ภูมิปัญญำแม่แจ่ม (โรงเรียนแม่แจ่ม)
รำงวัลชมเชย ได้แก่ ทีม (ถั่วเน่ำ) เน่ำแต่ชื่อ (โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม)
รำงวัลชมเชย ได้แก่ ทีม หมู่บ้ำนปำงไฮ วิถีกำแฟแห่งเทพเสด็จ (โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม)
ระดับอุดมศึกษำ
รำงวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีม แคบหมูลือเลื่องเครื่องเคียง วิถีล้ำนนำสู่อำหำรสำกล
(ภำควิชำศิลปกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่)
รำงวัลชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีม พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชน งำนกระดำษสำ สไตล์ญี่ปุ่น ชุมชนบ้ำนต้นเปำ
(ภำควิชำภำษำญี่ปุ่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่)
รำงวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ ทีม พัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชน งำนหัตถกรรมเป่ำแก้ว
(ภำควิชำศิลปกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่)
รำงวัลชมเชย ได้แก่ ทีม เมี่ยงคนเมือง เรื่องของคนล้ำนนำ (ภำควิชำศิลปกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่)
รำงวัลชมเชย ได้แก่ ทีม พัฒนำผลิตภัณฑ์ใบหญ้ำแฝก เพื่ออัตลักษณ์กลุ่มแฝกหลวง วิถีล้ำนนำสู่สำกล
(ภำควิชำศิลปกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๔๓

กำรทบทวนแผนกลยุทธ์ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดเตรียมผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ว่ำควร
มีกำรกำหนดแผนงำนศูนย์ใบลำนศึกษำระยะ ๕ ปี กำหนดเป้ำหมำย และทิศทำงของศูนย์ใบลำนศึกษำ ให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น โดยได้มี
กำรนำเสนอที่ประชุมหน่วยงำน เพื่อจัดเตรียมผลกำรดำเนินงำนและกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ซึ่งบุคลำกรในหน่วยงำนเห็นว่ำ ควรกำหนด
เป็นประเด็นยุทธศำสตร์เพิ่มเติมในแผนกลยุทธ์ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภั ฏเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓)
เนื่องจำกงำนศูนย์ใบลำน เป็นอีกงำนหนึ่งที่สำคัญของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และต้องกำรให้งำนนี้เกิดควำมโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ข อง
หน่วยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
๑) จำนวนผู้บริหำรและบุคลำกร
๑๓ คน
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม
๒) ระดับควำมคิดเห็นของผู้บริหำร
ไม่น้อยกว่ำ
และบุคลำกรเห็นถึงควำมสำคัญ
๓.๕๑
ในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงำน

๔๖

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

ผล
๑๓ คน

กำรบรรลุ


๔.๕๐



กำรพัฒนำงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จั ด ท ำแผนกำรจั ด กำรควำมรู้
(KM Action Plan) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำบุคลำกร ในกำรส่งเสริม
ให้ จั ด ท ำผลงำนเพื่ อ ขึ้น สู่ตำแหน่ งที่สูงขึ้ น เพื่ อ เป็ นกำรสร้ ำงขวัญ
กำลังใจ และกำรวำงอนำคตที่ดีให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน ทั้งนี้ยัง
ส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนของสำนักฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่ ง ขึ้ น ในหั ว ข้ อ “แ ผน ผั ง ค วำมรู้ ใ น กำรขึ้ น สู่

ชำนำญกำร”(Knowledge Mapping for being CMRU
Expert) ได้มีกำรจัดทำกิจกรรมและเกิดองค์ควำมรู้ คือ “แผนผัง
ควำมรู้ในกำรขึ้นสู่ชำนำญกำร” (Knowledge Mapping for being
CMRU Expert) จ ำนวน ๕ ขั้ น ตอน และได้ ร่ ว มกั น ก ำหนด
แผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล สำนั กศิลปะและวัฒนธรรม (จำก
กิ จ กรรมกำรจั ด กำรควำมรู้ ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖๒) โดยมี
รำยละเอี ย ดชื่ อ ผลงำนที่ จ ะใช้ ข อก ำหนดต ำแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น
ของบุคลำกรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน ๑๐ คน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ซึ่งได้นำเสนอในกำร
ประชุมหน่วยงำนครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๖๑ วำระที่ ๕.๒ ได้ร่วมกันพิจำรณำผลกำรดำเนินบริหำรควำมเสี่ยง และแผนที่จะ
ดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ โดยกำหนดแผน ๓ ด้ำน และได้กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละด้ำน และในระหว่ำ งวันที่ ๖–๑๐
มีนำคม ๒๕๖๒ ได้มีกำรร่วมกันทบทวนแผนบริหำรควำมเสี่ยง และร่วมกันพิจำรณำ จนได้แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๒ ดังนี้
๑. กำรป้องกันกำรโจรกรรมทรัพย์สินของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน)
วัตถุประสงค์ เพื่อหำวิธีกำรป้องกันทรัพย์สินภำยในอำคำรสถำบันล้ำนนำศึกษำ
ตัวชี้วัด ผลกำรประเมินควำมปลอดภัยของบุคลำกรในอำคำร ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑
๒. กำรป้องกันอัคคีภัยอำคำรเทพรัตนรำชสุดำ (ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวิธีกำรป้องกันในกรณีเกิดอัคคีภัยในอำคำรเทพรัตนรำชสุดำ
ตัวชี้วัด บุคลำกรรับรู้และรับทรำบเกี่ยวกับวิธีกำรป้องกันในกรณีเกิดอัคคีภัย
๓. ควำมล้ำสมัยของกำรจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ (ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์)
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มำเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สถำบันล้ำนนำศึกษำและกำรเพิ่มรำยได้ในอนำคต
ตัวชี้วัด โครงกำรออกแบบอำคำรพิพิธภัณฑ์สถำบันล้ำนนำ
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ได้ดำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงแล้วนั้น พบว่ำควำมเสี่ยงลดน้อยลง ในบำงแผนอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ และในบำงแผนจะต้องมีกำรดำเนินกำรต่อไป

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๔๗

กำรพัฒนำบุคลำกร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “Google Form - แบบฟอร์มออนไลน์ ง่ำยๆ ไม่ยุ่งยำก”
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง INC๒๑ อำคำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ วิทยำกร : นำยวีรพิชญ์
หิมำรัตน์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีมำประยุกต์และพัฒนำกำรประเมินผลโครงกำรและกำรบริกำรของ
หน่วยงำน และกำรลดปริมำณกำรใช้ กระดำษของหน่วยงำน โดยกำหนดให้ ทุกโครงกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะต้องมีกำร
ประเมินโครงกำรในรูปแบบ Google Form เท่ำนั้น
นอกจำกนี้ บุคลำกรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
๑) น.ส. ศุภรักษ์ ฉัตรแก้ว เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “หลักสูตรกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงประสิทธิภำพผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนธุรกำร เทคนิคกำรบริหำรงำนสำรบรรณ ระเบียบงำนสำรบรรณ หลักกำรเขียนหนังสือรำชกำร กำรจัดเก็บเอกสำร กำรทำลำย
เอกสำร และกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุม เพื่อกำรพัฒนำงำนสำรบรรณให้ถูกต้องและทันสมัยในยุคประเทศไทย ๔.๐” ในวันที่
๑๓-๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๒) นำยโสภณ พรมจิตต์ น.ส. ปนัดดำ โตคำนุช และนำงกัลยำณี อินต๊ะรำชำ เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร หลักสูตร
“กำรท ำงำนเชิ ง วิ เ ครำะห์ แ ละเชิ ง สั ง เครำะห์ จ ำกงำนประจ ำของข้ ำ รำชกำรและพนั ก งำน สำยสนั บ สนุ น มหำวิ ท ยำลั ย สั ง กั ด
สถำบันอุดมศึกษำ” ในวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๓) น.ส. วรำภรณ์ โยธำรำษฎร์ เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล สำหรับอำจำรย์และ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒ หลักสูตร “กำรออกแบบสื่อกรำฟิกและมัลติมีเดียเพื่อกำรประชำสัมพันธ์องค์กร
รุ่นที่ ๑” ในวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ INC๒๑ อำคำรสำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่
๔) นำยจักรภำณุ ไตรยสุทธิ์ ได้เข้ำร่วมฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคกำรบริหำรเวลำเพื่ อควำมสำเร็จ ” ในวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ –
๓ มีนำคม ๒๕๖๒ ณ สถำบันเสริมศึกษำและทรัพยำกรมนุษย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ กรุงเทพมหำนคร
๕) ดร. ดิเรก อินจันทร์ น.ส. วรำภรณ์ โยธำรำษฏร์ และ นำยภวัต ณ สิงห์ทร เข้ำร่วมกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติศรีโคตรบูรณ์
ศึกษำ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสำตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
จังหวัดนครพนม
๖) น.ส. ดำรำรั ต น์ ศิ ริ ล ำภำ หั ว หน้ ำ ส ำนั ก งำนผู้ อ ำนวยกำร เข้ ำ ร่ ว มกำรอบรมหลั ก สู ต ร “เทคนิ ค กำรใช้ ร ะบบสมรรถนะ
(Competency) ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล” รุ่นที่ ๓๒ ในวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องฟิวชั่น ชั้น ๒ โรงแรมลันตำนำรี
สอร์ท กรุงเทพมหำนคร
๗) น.ส. ดำรำรัตน์ ศิริลำภำ น.ส. ปนัดดำ โตคำนุช และนำยวีรพิชญ์ หิมำรัตน์ เข้ำร่วมกำรประชุมประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
เรื่ อ ง กำรจั ด ท ำระบบฐำนข้ อ มูลและกรอบกำรออกแบบเว็บ ไซต์โครงกำรนวัต กรรมเพื่ อกำรพั ฒ นำเมื อ งเก่ ำอย่ ำงยั่ งยืน ในวั นที่
๔ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสันป่ำตอง โรงแรมโลตัส ปำงสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๘) นำยวีรพิชญ์ หิมำรัตน์ เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรวิจัยระดับชำติสำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ครั้งที่ 11
“ทองกวำววิชำกำร 62 : ส่งเสริมงำนวิจัย พัฒนำงำน พัฒนำองค์กร” ระหว่ำงวันที่ 20-21 มิถุนำยน 2562 ณ สำนักบริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๙) น.ส. ดำรำรัตน์ ศิริลำภำ น.ส. วรำภรณ์ โยธำรำษฏร์ และ น.ส. ปนัดดำ โตคำนุ ช เข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรเตรียม
ควำมพร้อมของวำรสำรต่อเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพวำรสำรในฐำนข้อมูล TCI รอบที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) และกำรใช้งำนระบบ
กำรจั ด กำรวำรสำรในรูป แบบอิ เล็ก ทรอกนิก ส์ (ThaiJO)” ในวั น ที่ ๑๓-๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ณ ห้ อ งฝึ ก อบรม TNC ๒๑ ชั้ น ๒
สำนักดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
๑๐) น.ส. ปนัดดำ โตคำนุช เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “คุ้มครองและส่งต่อมรดกเชียงใหม่ ” (Chiang Mai Heritage :
Call to Action) ในวันที่ ๘-๙ สิงหำคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริกำรวิชำกำร (Uniserv) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

๔๘

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

การบริหารจัดการหน่วยงาน
กำรเดินทำงไปรำชกำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร ผู้บริหำรและบุคลำกรมีกำรเดินทำงไปรำชกำร จำนวน ๙ ครั้ง ดังนี้
๑) ผู้ ช่ว ยศำสตรำจำรย์ สุ ชำนำฏ สิ ต ำนุ รั ก ษ์ เดิ น ทำงเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม ทำงวิ ชำกำรเพื่ อ ถอดบทเรี ย น ควำมส ำเร็ จ กำ รด ำเนิ น งำน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่ำงวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมขนอมซันไรท์ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช
๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์ เดินทำงเข้ำร่วมประชุมชี้แจงและเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรจัดทำ Road Map กำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและสิลปกรรมธรรมชำติ ระย ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) ในวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงภำพยนตร์สกำล่ำ
สยำมสแคว์ กรุงเทพมหำนคร
๓) ผู้บริหำรและบุคลำกร เดินทำงเพื่อดำเนินโครงกำรทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำงำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงกำร
แลกเปลียนเรียนรู้กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในเพื่อกำรพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
ระหว่ำงวันที่ ๖-๑๐ มีนำคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกำญจนบุรี
๔) ผู้ ช่ว ยศำสตรำจำรย์ สุชำนำฏ สิ ต ำนุ รัก ษ์ เดิ น ทำงเข้ำ ร่ว มงำนวั น ข้ำ รำชกำรพลเรื อน ประจ ำปี ๒๕๖๒ กำรแสดงนิ ทรรศกำร
“เสริ ม สร้ ำ งเกี ย รติ ภู มิ ข้ ำ รำชกำรไทย เพื่ อ ควำมโปร่ ง ใส เชื่ อ มั่ น และศรั ท ธำ ” ระหว่ ำ งวั น ที่ ๓๑ มี น ำคม – ๓ เมษำยน ๒๕๖๒
ณ ลำนอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒ นะ
หลักสี่ กรุงเทพมหำนคร
๕) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์ เข้ำร่วมโครงกำรบูรณำกำรพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและจัดประชุมวิชำกำรในระดับภูมิภำคและสำกล หัวข้อ “กำรเพิ่มศักยภำพ ประสบกำรณ์
และพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวั ฒนธรรมและกำรเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรม” ระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกิจจำทร ๒
อำคำร ๒๐ ชั้น ๔ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร กรุงเทพมหำนคร
๖) นำงสำวดำรำรั ต น์ ศิ ริ ล ำภำ เดิ น ทำงเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม วิ ช ำกำร สผ. ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวั น ที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร
๗) ดร. ดิเรก อินจันทร์ เดินทำงเข้ำร่วมประชุมสัมมนำวิชำกำร เรื่อง “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษำ” ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓
สิงหำคม ๒๕๖๒ ณ สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม อำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม
๘) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์ นำงสำวดำรำรัตน์ ศิริลำภำ นำงสำววรำภรณ์ โยธำรำษฎร์ และ นำยโสภณ พรมจิตต์ เข้ำ
ร่วมกิจกรรมคืนควำมรู้สู่ท้องถิ่น ภำยใต้โครงกำร “กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลปรำชญ์ชำวบ้ำนในพื้นที่ ต. ปำงหมู อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
ระหว่ำงวันที่ ๔-๕ กันยำยน ๒๕๖๒ ณ มหำวิทยำลัยรำขภัฏเชียงใหม่ วิทยำเขตแม่ฮ่องสอน
๙) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์ และ นำงสำวดำรำรัตน์ ศิริลำภำ เดินทำงไปร่วมกิจกรรมนำเสนอควำมรู้ชุมชน ภำยใต้
โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ในวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๒ ณ วัดป่ำตุ้มดอน อ. พร้ำว จ. เชียงใหม่
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ ๑ กำรประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ กำรประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๓ กำรประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔ กำรประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๙ กันยำยน ๒๕๖๒
กำรประชุมประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกำรประชุมหน่วยงำน เพื่อกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน กำรวำงแผนงำน กำรจัดเตรียมงำนโครงกำร/
กิจกรรม กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน ตลอดจนกำรรำยงำนผล เพื่อกำรเกิดกำรพัฒนำผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล อย่ำงเป็นรูปธรรม และตอบสนองยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย และสังคม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๔๙

กำรเป็นวิทยำกรบรรยำย จำนวน ๑๕ ครั้ง
๑. วันที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ ดร. ดิเรก อินจันทร์ วิทยำกรกำร
เสวนำ ในหัวข้อ “เจ้ำแผ่นดินนอนแร : ประเพณี พิธีกรรม และควำม
เชื่อ ตำมที่ปรำกฏในเอกสำรใบลำน” ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จัดโดยคณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
๒. วั นที่ ๑ พฤศจิ กำยน ๒๕๖๑ นำยโสภณ พรมจิ ตต์ และนำย
ภวั ต ณ สิ ง ห์ ท ร มรรคนำยกในพิ ธี บ วงสรวงพระพิ ฆ เนศวรและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ฮำล์ฟมำรำธอน ๒๕๖๑
๓. วั น ที่ ๑ ธั น วำคม ๒๕๖๑ นำยโสภณ พรมจิ ต ต์ วิ ท ยำกร
บรรยำยเรื่องกำรเทศน์มหำชำติ และ ศำสนพิธีกรกำรประกอบพิธีกรรม
ทำงศำสนำ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษำคณะครุ ศ ำสตร์ ใ นโครงกำรครุ ศ ำสตร์
สืบสำนตำนำนยี่เป็งเทศน์มหำชำติ ๑๓ กัณฑ์ ณ ศำลำร่มโพธิ์ จัดโดย
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
๔. วันที่ ๑๗-๑๙ ธันวำคม ๒๕๖๑ นำยภวัต ณ สิงห์ทร วิทยำกร
บรรยำยหั ว ข้ อ “พระพุ ท ธศำสนำกั บ กำรศึ ก ษำของล้ ำ นนำ”
ในโครงกำรส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุม
อำคำรพระธรรมสิท ธำจำรย์ โรงเรี ย นธรรมรำชศึ ก ษำ วั ด พระสิงห์
วรมหำวิ ห ำร จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ด โดย โรงเรี ย นธรรมรำชศึ ก ษำ
ต. พระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
๕. วันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๒ ดร. ดิเรก อินจันทร์ กรรมกำรใน
กำรวิพำกษ์หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้อง
ลำยสือไทย อำคำร ๔ จตุรำคำร
๖. วันที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๖๒ นำยโสภณ พรมจิตต์ ศำสนพิธีกร
กำรประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำในงำนวันครู ณ ศำลำร่มโพธิ์ จัดโดย
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
๗. วันที่ ๒๑-๒๗ มกรำคม ๒๕๖๒ ดร. ดิเรก อินจันทร์ และ
นำยภวัต ณ สิงห์ทร วิทยำกรบรรยำยในโครงกำรอนุรักษ์คัมภีร์ใบ
ลำนล้ำนนำ ณ วัดบ้ำนโฮ่งหลวง ตำบลบ้ำนโฮ่ง อำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัด
ลำพูน จัดโดย สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
๘. วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๒ และ วันที่ ๑ และ ๑๓ กุมภำพันธ์
๒๕๖๒ ดร. ดิเรก อันจันทร์ วิทยำกรบรรยำยในหัวข้อ “อักษรล้ำนนำ
และเอกสำรล้ำนนำ ประเพณี ๑๒ เดือนล้ำนนำและกำรอนุรักษ์และ
สงวนรักษำเอกสำรล้ำนนำ” ให้กับนักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำ
สำรสนเทศศึ ก ษำ ณ ห้ อ ง HB ๕๓๓๐ อำคำร HB ๕ จั ด โดย คณะ
มนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

๕๐

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

๙. วันที่ ๑๒-๑๔ มีนำคม ๒๕๖๒ ดร. ดิเรก อินจันทร์ วิทยำกร
บรรยำยในหัวข้อ “สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรอ่ำนจดหมำยเหตุ ของ
คั ม ภี ร์ พ ระไตรปิ ฏ กใบลำนอั ก ษรธรรม” ณ สถำบั น อยุ ธ ยำศึ ก ษำ
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ จั ด โดย โครงกำรพระไตรปิ ฏ ก ฉบั บ
วิชำกำร
๑๐. วันที่ ๓๑ มีนำคม และ วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๒ นำยภวัต
ณ สิ งห์ ท ร วิ ท ยำกรบรรยำยหั ว ข้ อ “คนเมื อ งล้ ำ นนำ : อดี ต และ
ปัจจุบัน” ณ ห้องประชุมศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม
อัธยำศัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่
๑๑. วันที่ ๒-๓ เมษำยน ๒๕๖๒ ดร. ดิเรก อินจันทร์ วิทยำกร
บรรยำยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “เทคโนโลยีเพื่อ
กำรบริ ห ำรจั ด กำรข้ อ มู ล วั ฒ นธรรมดิ จิ ทั ล ” ณ อุ ท ยำน
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ จัดโดย สวทช. ภำคเหนือ สถำบัน
กำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
๑๒. วันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๒ นำยวรวิทย์ ผัดเป้ำ วิทยำกร
สำธิ ต “ตุ งล้ ำ นนำ ภู มิ ปั ญ ญำคนเมื อ ง” ณ บริ เ วณชั้ น ๑ อำคำร
หอสมุด จัดโดย สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
๑๓. วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ดร. ดิเรก อันจันทร์
วิทยำกรบรรยำยเรื่อง “กำรสำรวจและกำรดูแลรักษำคัมภีร์ ใบลำน
และเอกสำรโบรำณล้ำนนำน่ำน” ณ วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำนฯ เฉลิม
พระเกียรติฯ จังหวัดน่ำน จัดโดย วิทยำลัยสงฆ์นครน่ำน มหำวิทยำลัย
มหำจุ ฬ ำลงกรณรำงวิ ท ยำลั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
๑๔. วันที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ดร. ดิเรก อินจันทร์ วิทยำกร
บรรยำยในเรื่ อ งตุ ง ล้ ำ นนำ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษำแลกเปลี่ ย นจำก
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย National Chin-Yi University of Technology
(NCUT) ประเทศไต้หวัน ณ อำคำรเทพรัตนรำชสุดำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ จัดโดย คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่
๑๕. วันที่ ๓-๔ สิงหำคม ๒๕๖๒ ดร. ดิเรก อันจันทร์ วิทยำกร
บรรยำยในกำรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร “กำรศึ ก ษำวั ฒ นธรรมเวี ย ง
ลอจำกเอกสำรโบรำณและกำรบัน ทึ กข้ อ มูลในรูป แบบดิจิทั ล ” ณ
ศูนย์ข้อมูลเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยำ จัดโดย สวทช.
ภำคเหนือ สถำบันกำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

กำรให้บริกำรข้อมูล จำนวน ๑๗ ครั้ง
๑. วันที่ ๙ ตุลำคม ๒๕๖๑ ให้ข้อมูลกำรอนุรักษ์คัมภีร์ใบลำน กับ
นักศึกษำวิชำ ๐๒๙๗๐๑ : แนวคิดและวิธีวิทยำล้ำนนำศึกษำ หลักสูตร
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำล้ำนนำศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดย ดร. ดิเรก อินจันทร์
๒. วันที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพชรรำชภัฏ-เพชร
ล้ำนนำ กับสำนักหอสมุด โดย น.ส. ปนัดดำ โตคำนุช
๓. วันที่ ๕-๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ให้บริกำรนำชมสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นเตรียมอนุบำล ถึง ระดับชั้นอนุบำล ๓ ศึกษำเรียนรู้ในเรื่อง
กลุ่มชำติพันธุ์ล้ำนนำ โดย นำยโสภณ พรมจิตต์
๔. วั น ที่ ๒๘ พฤศจิ ก ำยน ๒๕๖๑ ต้ อ นรั บ คณะจำก Tai
Dictionary Myanmar เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้ำงเครือข่ำยเพื่อ
จัดทำ Mobile Application และ Online Dictionary Tai-Thai และ
Thai-Tai
๕. วั น ที่ ๑๔ ธั น วำคม ๒๕๖๑ ต้ อ นรั บ คณะจำกสถำบั น
ภำษำศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย พำยั พ ศึ ก ษำดู ง ำนเกี่ ย วกั บ ตั ว หนั งสื อ
ล้ำนนำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
๖. วันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๖๑ ให้บริกำรนำชมและบรรยำยเรื่อง
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม (กลุ่มชำติพันธุ์) กับ อำจำรย์ประภำศิริ
ศรี ภ มร และนั ก ศึ ก ษำคณะมนุ ษ ยศำสตร์ แ ละสั ง คมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
๗. วันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ ให้บริกำรนำชมพิพิธภัณฑ์กลุ่มชำติ
พันธุ์ ให้กับนักศึกษำหลักสูตรภำษำอังกฤษ คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
๘. วั น ที่ ๑๙ ธั น วำคม ๒๕๖๑ ให้ ข้ อ มู ล และหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ
ประวัติมหำวิทยำลัย กับนำงสำวชญำณี ผำยผืนพึก นักศึกษำภำควิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ สำขำสำธำรณสุขชุมชน คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดย นำยจั กรภำณุ ไตรย
สุทธิ์
๙. วันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๑ ต้อนรับคณะจำกสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ศึกษำดูงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และงำนประกันคุณภำพ
๑๐. วันที่ ๓ มกรำคม ๒๕๖๒ สำนักงำนศำลปกครองเชียงใหม่
ขอข้อมูลเอกสำรประกอบกำรบรรยำยของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
จำนวน ๕ เรื่อง ที่เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ จัดทำเป็น e-Book เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของศำลปกครองเชียงใหม่

๑๑. วันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒ Betsy Davids and Mary มำ
พบปะเพื่อศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรโบรำณ เพื่อ
จั ด ท ำนิ ท รรศกำรเกี่ ย วกั บ ใบลำน ณ the San Francisco Center
for the Book in late 2019
๑๒. วันที่ ๑๔ มกรำคม ๒๕๖๒ ให้ข้อมูลและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ
องค์ควำมรู้สำรสนเทศล้ำนนำ ตลอดจนสำธิตและฝึกปฏิบัติกำรจำร
ใบลำนกั บ นั ก ศึ ก ษำที่ ก ำลั ง ศึ ก ษำในรำยวิ ช ำ IS3403 กำรจั ด กำร
สำรสนเทศท้ อ งถิ่ น ชั้ น ปี ที่ ๓ ภำควิ ช ำสำรสนเทศศำสตร์ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดย
ดร. ดิเรก อินจันทร์
๑๓. วั น ที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๒ ต้ อ นรั บ คณะผู้ บ ริ ห ำรจำก
Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages ป ร ะ เ ทศ
สำธำรณรัฐประชำชนจีน เยี่ยมชมสถำบันล้ำนนำศึกษำ
๑๔. วันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๒ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือนอนุสำร
สุ น ทร กั บ นำงสำวณั ฐ ฐิ นั น ท์ ภำคแก้ ว นั ก ศึ ก ษำสำขำวิ ช ำ
ภำษำอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ โดย นำยจักรภำณุ ไตรยสุทธิ์
๑๕. วั น ที่ ๑๑ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๒ กำรให้ ข้ อ มู ล กำรจั ด ท ำ
ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์วัด ป่ำตุ้มดอน อ. พร้ำว จ. เชียงใหม่ เพื่อ
เชื่อมต่อโครงข่ำยคลังข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัลให้กับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ
๑๖. วั น ที่ ๑๑ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๒ ให้ บ ริ ก ำรน ำชมสถำบั น
ล้ ำ นนำศึ ก ษำ ให้ กั บ อำจำรย์ ช ำวต่ ำ งประเทศ Mr. Paul Low
(glcvm.org)
๑๗. วั น ที่ ๒๐ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๒ ให้ บ ริ ก ำรน ำชมสถำบั น
ล้ำนนำศึกษำ คณะผู้บริหำรจำก Guangxi University of Finance
and Economics ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๕๑

คณะผู้จัดทา

๕๒

ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สุชำนำฏ
อำจำรย์ ดร. ธรรศ
อำจำรย์สิริพร
นำงสำวดำรำรัตน์

สิตำนุรักษ์
ศรีรัตนบัลล์
คืนมำเมือง
ศิริลำภำ

ผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
รองผู้อำนวยกำร
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

ผู้ให้ข้อมูล
นำยโสภณ
ดร. ดิเรก
นำงสำวปนัดดำ
นำยจักรภำณุ
นำยภวัต
นำงสำวศุภรักษ์
นำงกัลยำณี
นำยวรวิทย์

พรมจิตต์
อินจันทร์
โตคำนุช
ไตรยสุทธิ์
ณ สิงห์ทร
ฉัตรแก้ว
อินต๊ะรำชำ
ผัดเป้ำ

หัวหน้ำงำนส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
รักษำกำรหัวหน้ำงำนอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรกำรเงินและพัสดุ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรห้องสมุด

ผู้รวบรวม/ออกแบบ
นำงสำววรำภรณ์
นำยวีรพิชญ์

โยธำรำษฎร์
หิมำรัตน์

หัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒

