“ราชภัฏเชียงใหม่ศรัทธา ธารงประเพณี
และพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันล้าค่า
ฮักษาภูมิผญาแห่งบรรพชน”

สารบัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้รบั รางวัลยอดเยี่ยม (สมัยที่ 3) ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
การประกวดกระทงใหญ่ในงานประเพณี เดือนยี่เป็ งเชียงใหม่ ประจาปี 2562
12 พฤศจิกายน 2562
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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สำรจำกผู้อำนวยกำร
สานักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกันว่า
“เป็ น องค์ ก รแห่ ง กำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ ำ นนำและ
เอกสำรโบรำณ ที่เป็นที่รู้จักในระดับชำติและนำนำชำติ” พันธกิจที่
สาคัญของหน่วยงาน ในการเป็นแหล่งศึ กษา ค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ เพื่อการอนุรกั ษ์
ทานุบารุง ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และ
เอกสารโบราณ สนับสนุนการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
และเอกสารโบราณกับการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริม ภูมิปัญญาล้านนา
ในตลอดระยะเวลาหนึ่ ง ปี ที่ ผ่ า นมา ส านั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ได้มีการดาเนินงานตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
สานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดทารายงานประจาปี ๒๕๖๓ ขึ้น
โดยผ่ า นกระบวนการจั ด ท า รวบรวม และกลั่ น กรองของคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรของสานักศิลปะและวัฒนธรรมทุกท่าน
ทั้ ง นี้ ห วั ง ว่ า รายงานฉบั บ นี้ จะสามารถให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานและการพัฒนาหน่วยงาน บุคลากรและ
นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารงาน ตลอดจน
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้ทราบ ขอขอบคุณทุก
ภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ผู้บริหารทุกระดับ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่าน ในการร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติและนานาชาติต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชานาฏ สิตานุรักษ์)
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
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ข้อมูลทั่วไป
ประวัติควำมเป็นมำ
เริม่ ต้นจำกกำรก่อตั้งศูนย์คติชนวิทยำ : ทศวรรษแรกของกำรเป็นศูนย์คติชนวิทยำ
ช่วงทศวรรษแรก พ.ศ. 2510 – ปลายปี พ.ศ. 2519 ในสมัยอาจารย์บุญจันทร์ วงศ์รักมิตร ดารงตาแหน่งอธิการวิทยาลัยครูเชียงใหม่
ได้มีการบรรจุวิชาคติชาวบ้าน โดยเน้นเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาหรับนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาไทย จึ งเริ่ มมี การจั ดเก็ บข้ อมู ลแล้ วน ามาจั ดนิ ทรรศการในห้ องลายสื อไทของภาควิ ชาภาษาไทย ต่ อมาได้ เปลี่ ยนชื่ อวิ ชาเป็ น
คติชนวิทยา
พัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์ส่งเสริมและศึกษำวัฒนธรรมล้ำนนำ
พ.ศ. 2519 กรรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้ง หน่วยประเคราะห์ทางวัฒนธรรม ขึ้นในวิทยาลัยครูทั่วประเทศ
พ.ศ. 2521 ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค ติ ช นวิ ท ยาล้ า นนาไทย ขึ้ น แทนและมี ก ารจั ด แสดงข้ อ มู ล สารสนเทศในลั ก ษณะ
ที่เรียกว่า ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมล้านนาไทย (Lanna Thai Folklore Studies Center) ได้ทาพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม
2523 เวลา 14.00 น. นายอร่าม เอี่ยมอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์
พ.ศ. 2524 สมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ในเวลานั้น) ได้มีการจัดตั้งเป็น ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้มีสานักงาน
ที่ ท าการชั่ วคราวอยู่ ที่ ตึ กหอสมุ ดชั้ น 4 ต่ อมาวั นที่ 15 กรกฎาคม 2525 ได้ ย้ ายสถานที่ จากหอสมุ ด ชั้ น 4 มาอยู่ ที่ อาคารหอพั กชาย 1
(อาคาร 18) จนถึงปัจจุบัน และได้เปิดบริการให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการและการจัดแสดงข้อมูลสารสนเทศ ทุกวันพฤหัสบดี - วันเสาร์
พ.ศ. 2529 กรมการฝึกหัดครูได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยครู โดยจัดให้มี
ศูนย์และสานักในวิทยาลัยครู และได้จัดตั้ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นหน่วยงานส่งเสริม
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ในการสนับสนุนการส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2538 ได้มีการเปลี่ย นแปลง พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูเป็นพระราชบัญญัติ
สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการแบ่งส่วนราชการ
ใหม่ จนกระทั่ งวัน ที่ 27 กั น ยายน 2542 กระทรวงศึ กษาได้กาหนดให้ ศู น ย์ วั ฒนธรรม
เปลี่ยนชื่อเป็น สานักศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้ านอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดูแลสิ่งแวดล้อมทาง
ศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดถึงการสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ได้ประกาศพระราชกิจจานุเบกษา
ฉบับฎีกา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 กาหนดให้สานักศิลปวัฒนธรรม
เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย สู่สากล บริการวิชาการ และสื่อทันสมัยเพื่อฝึกทักษะทางภาษา
พั ฒนาความรู้ และความสามารถทางด้ านภาษาของนั กศึ กษา คณาจารย์ บุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ
กับสถาบัน การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานสนับสนุน งานด้านการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดูแลสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดจนสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็นที่
ประจักษ์แก่คนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ
พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศพระราชกิจจานุเบกษา
ฉบับฎีกา เล่ม 132 ตอนที่ 13 ก ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 กาหนดให้สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเป็น สานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ปฏิ บั ติ หน้ าที่ เป็ นศู นย์กลางในการส่ งเสริมการอนุ รักษ์ และการเผยแพร่ องค์ ความรู้ ด้ านการอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

หน้า 4

รำยงำนประจำปี 2563

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
“เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ ที่เป็นที่รู้จักใน
ระดับชำติและนำนำชำติ”
วิสัยทัศน์

พันธกิจ
1)
2)
3)
4)

อนุรักษ์ ทานุบารุง ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และเอกสารโบราณ
สนับสนุนการบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณกับการเรียนการสอน และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ
สนับสนุน ส่งเสริม ภูมิปัญญาล้านนา

อัตลักษณ์
“รักษ์ภำษำและวัฒนธรรม”

เอกลักษณ์
“อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ ทำนุบำรุงพระพุทธศำสนำ เชิดชูครูภูมิปัญญำ
แหล่งเรียนรู้ด้ำนภำษำ วัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ”

ตรำสัญลักษณ์
 กาแล เอกลักษณ์ของเรือนล้านนา ใช้สีเหลือง ดา
ซึ่งเป็นสีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 พระพิฆเนศวร เทพแห่งปัญญา (ศาสตร์และศิลป์)
 ชื่อหน่วยงาน สานักศิลปะและวัฒนธรรม
 ลวดลายทีน่ ิยมใช้ในคัมภีร์ใบลานและพับสา เพื่อให้ทราบว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือ
จบเรื่อง ตลอดจนใช้คั่นระหว่างบทหรือตอนเพื่อความสวยงาม

กำรบริกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
1. สถำบั นล้ำ นนำศึก ษำ (Lanna Studies) ประกอบด้วย เรือนอนุสาร
สุนทร เรือนล้านนาที่สร้างตามแบบของเรือนคาเที่ยง ซึ่งตระกูลชุติมาและตระกูล
นิมมานเหมินทร์ ได้สร้างเรื อนกาแลหลังนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเรือน
โบราณล้านนา และอาคารเทพรัตนราชสุดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้พระราชทานนามอาคารและเสด็จพระราชดาเนินมาทรง ประกอบพิธีเปิด
อาคารเทพรัตนราชสุดา ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
สาหรับการศึกษาเรียนรู้ทางด้านเอกสารโบราณ ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา และห้องจัด
แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับองค์ความรู้ และความเชื่อที่ปรากฏในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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2. ศูนย์กำรเรียนรู้ในกำรส่งเสริม กำรอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ศูนย์ใบลานศึกษา มีหน้าทีส่ ารวจ
รวบรวม ปริวรรต และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลาน พับสา เอกสารหายาก และเอกสารโบราณเพื่ออนุรักษ์ ศึกษาและเผยแพร่แก่
ผู้ที่สนใจทั่วไป มุ่งสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลและเชื่อมโยงเครือข่ายการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารโบราณในประเทศไทยและประเทศเพื่ อน
บ้าน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสารโบราณทุกชนิด และ ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา มีหน้าที่ในการ
ให้บริการข้อมูล องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนบริการสืบค้นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา โดยเปิด
ให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักวิชาการทั่วไป ตลอดจนบุคคลภายนอกที่สนใจ ในการนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนบุคคลภายนอก อาทิ กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมด้านศาสนา

3. หน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินงาน
ประสานงานการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มศิ ล ปกรรมในท้ อ งถิ่ น โดยท าหน้ า ที่
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ศึกษา
รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม และตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งธรรมชาติ
และรายงานสถานการณ์ ที่ ค าดว่ า จะมี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม ไปยั ง ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อ งมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุม ำรี
(อพ.สธ.) สานักศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนิ นงานภายใต้แผนแม่บท ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งได้พัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง ในเรื่องของการอนุรักษ์ ลาน-หมาก และพันธุ์ไม้หายากในล้านนา ที่ได้จัดกิจกรรมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ และ
การนาไปใช้ประโยชน์ เป็นประจาทุกปี
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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 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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คณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์
ข้าราชการบานาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทับทิม มั่นมาก
นักเขียนและช่างภาพอิสระ
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองเดช คูภานุมาต
อาจารย์ประจาคณะวิจติ รศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนันต์ สุคันธรส
ประธานสภาวัฒนธรรม อาเภอสันกาแพง
จังหวัดเชียงใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ
สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการ
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง
รองผู้อานวยการ
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กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บริหำรและบุคลำกร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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งบประมำณประจำปี 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 –
กั น ยายน 2563) จ านวนทั้ ง สิ้ น 2,569,800 บาท แบ่ ง เป็ น งบประมาณแผ่ น ดิ น จ านวน 1,130,500 บาท (ร้ อ ยละ 43.99)
และงบประมาณเงินรายได้ จานวน 1,439,300 บาท (ร้อยละ 56.00) ซึ่งได้จัดสรรสนับสนุนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

กรำฟแสดงงบประมำณที่ได้รับในปีงบประมำณ 2563
900,000
800,000

787,500
649,300

700,000

623,000

600,000

510,000

576,439

500,000

559,950

400,000

376,990

300,000
200,000

211,000

366,506.22

246,000

100,000

18,850

0
ยุทธศำสตร์ 1

96,573

ยุทธศำสตร์ 2

งบที่ได้รับ

งบที่ใช้

ยุทธศำสตร์ 3

ยุทธศำสตร์ 4

งบที่ต้องคืนเนื่องจากสถานการณ์Covid-19

ผลกำรใช้งบประมำณ 2563 จำแนกเป็นรำยไตรมำส
แผนการใช้งบประมาณ
1,160,600

ผลการใช้งบประมาณ
Poly. (ผลการใช้งบประมาณ)

875,804.00

499,148.22
463,100

ไตรมำส 1
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578,407.00

536,600
498,949.00

ไตรมำส 2

409,500

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

ตำรำงแสดงกำรเบิกจ่ ำยตำมแผนปฏิ บัติก ำร ปีงบประมำณ 2563 จำแนกตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์
โครงกำร/กิจกรรม

งบที่ได้รับ

รวมเบิกจ่ำย

คืนงบ

งบที่ใช้

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย
1) โครงการจั ด ส่ ง กระทงใหญ่ เ ข้ า ร่ ว มประกวดในงาน
ประเพณียี่เป็ง
2) โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์และรณรงค์
การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา
3) โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียน
พรรษา
4) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พิธีกินอ้อผญา
5) โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา
6) โครงการ “ข่วงผญาราชภัฏเชียงใหม่สืบสานงานศิลป์”
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 พัฒนำศูนย์ใบลำนศึกษำให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้ำนเอกสำรโบรำณ
1) โครงการจัดทาฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานและ
พับสา (วัดประตูลี้ จ.ลาพูน)
2) โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ
(เรื่อง สัพพะตาราดีล้านนา)
3) โครงการจัดทาสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา
3.1) จัดทาหนังสือวรรณกรรมล้านนาเล่มเล็ก
3.2) จัดทาแบบเรียนอักษรล้านนาเบื้องต้น
4) โครงการจั ด ท าห้ อ งแสดงนิ ท รรศการศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
วัฒนธรรมใบลาน
5) โครงการอนุรักษ์สืบสานและการใช้ประโยชน์จากต้นลาน
ต้นหมาก (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
1) โครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
2) โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา
3) โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา หัวข้อ “100 ปี ชาตกาล เมธีล้านนา พ่อครูสิงฆะ
วรรณสัย”
4) โครงการการประกวดอัตลักษณ์ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

787,500

787,439

211,000

576,439

360,000

359,992.00

0

359,992

76,500

76,500

57,500

19,000

115,500

115,500

115,500

0

38,000
53,500
144,000
649,300

38,000
53,447.00
144,000
578,800

38,000
0
0
18,850

0
53,447
144,000
559,950

41,600

41,600.00

18,850.00

22,750.00

50,000

50,000

0

50,000

127,200

127,200

0

127,200

77,000
50,200
300,000

77,000
50,200
300,000

0
0
0

77,000
50,200
300,000

130,500

70,500

0

70,500

623,000

622,990

246,000

376,990

120,000
100,000
30,000

120,000
100,000
29,990

66,383
0
55.00

53,617
100,000
29,935

(งบประมาณ
หน่วยอนุรักษ์)

-

-

-

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

หน้า

11

โครงกำร/กิจกรรม

งบที่ได้รับ

รวมเบิกจ่ำย

คืนงบ

งบที่ใช้

85,000

85,000

0

85,000

130,000
20,000

130,000
20,000

43,862.00
13,862.00

86,138
6,138

60,000
50,000
158,000

60,000
50,000
158,000

30,000.00
0
135,700.00

30,000
50,000
22,300

30,000
65,000

30,000
65,000

12,700.00
60,000.00

17,300
5,000

63,000

63,000

63,000.00

0

510,000

463,079.22

96,573

366,506.22

370,000
100,000
15,000
100,000
80,000
75,000
55,000

323,210.22
100,000
13,142
88,162.22
77,463
44,443
55,000

25,000
0
0
0
25,000
0
21,573

298,210.22
100,000.00
13,142.00
88,162.22
52,463.00
44,443.00
33,427.00

35,000

35,000

35,000

0.00

50,000

49,869

15,000

34,869.00

รวมทั้งสิ้น

2,569,800

2,452,308.22

572,423

1,879,885.22

ร้อยละ

100

95.43

22.28

73.15

(หน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่)
5) โครงการจัดทาวารสารทางวิชาการเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม“ข่วงผญา”
6) โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา
6.1 ซื้อหนังสือเกี่ยวกับศิลป-วัฒนธรรมล้านนาและ
ลุ่มแม่น้าโขง
6.2 จัดทาวารสารศิลปะและวัฒนธรรม
6.3 นิทรรศการหมุนเวียนด้านศิลปวัฒนธรรม
7) โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
และเอกสารโบราณ
7.1 การพัฒนาเครือข่ายใบลาน
7.2 การพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมใน
จังหวัดเชียงใหม่
7.3 การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้า น
ล้านนาสู่ชุมชนผ่านสื่อวิทยุ FM 88.5 และหนังสือ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ
1) โครงการบริหารจัดการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าซ่อมแซม
- ประชุมคณะกรรมการประจาสานักฯ
- เดินทางไปราชการผู้บริหาร
2) โครงการพัฒนาบุคลากร
2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ThaiJo2.0”
3) โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติก ารทบทวนแผนกลยุท ธ์
และแผนปฏิบัติการประจาปี
4) โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณ ภาพการศึกษา
การดาเนิน การเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนา
งานเพื่อดาเนิน การด้านการบริหารความเสี่ย งและการ
ควบคุมภายใน
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ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ประจำปีงบประมำณ 2563 ระดับหน่วยงำนสนับสนุน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 จานวน 2 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ แต่เนื่องจาก
เป็นปีแรกของเกณฑ์มาตรฐานจึงนับคะแนนเฉพาะองค์ประกอบที่ 1 โดยมี คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1. อาจารย์วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์เจนจิรา ถาปินตา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
3. อาจารย์ณภัค อุทัยมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ กรรมการและเลขานุการ
โดยพบว่าในภาพรวมสานักศิลปะและวัฒนธรรม มี ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.74 คะแนน ผลการประเมินแยกตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
ผลกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้คุณภำพ

เป้ำหมำย

ตัวตั้ง
ตัวหำร

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของทุกหน่วยงำนสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
8 ข้อ
ของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ร้อยละ 75
ประจาปีของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4.70
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการความรู้ (KM)
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK)
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
7 ข้อ

ผลลัพธ์
(% หรือ
สัดส่วน)
8 ข้อ

31
39

ร้อยละ
79.48
4.46
6 ข้อ
5 ข้อ
7 ข้อ

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย
(= บรรลุ ,
 = ไม่บรรลุ)

คะแนน
ประเมิน



5



3.97






4.46
5
5
5

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ร่วม
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 แหล่งเรียนรู้ด้านเอกสารโบราณและ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย

4.74

4 ข้อ

4 ข้อ



4

4 เรื่อง

7 เรื่อง



5

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน

4.50

คะแนนเฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้ที่นับคะแนน

4.74

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ 2562 ระดับสถำบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เข้ า รั บ การประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ในระดั บ สถาบั น ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562
ในระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับผิดชองตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 คะแนน โดยมี คณะกรรมการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาภายใน
1. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย แสงอินทร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา (มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง)
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร. ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
กรรมการ
4. อาจารย์พิเชษฐ์ ทานิล (มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่)
กรรมการ
5. คุณพีณา จันทะแก้ว (มหาวิทยาลัยพายัพ)
กรรมการและเลขานุการ
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ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ 2563
แผนกลยุทธ์ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแนวทาง
ในการบริหารงานในปีงบประมาณ 2563 นั้น ได้จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 ซึ่งมีผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนและผลการบรรลุตัวชี้วัด ดังนี้
1. สรุปผลตัวชี้วัดตำมวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ผลตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์นักศึกษาให้เป็นไปตามลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 4 คะแนน จำกที่ตั้งแผนไว้ 3 คะแนน ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
ตำรำงที่ 1 ผลการด าเนิ น งานระดั บความสาเร็ จของโครงการท านุบ ารุงศิ ลปวั ฒ นธรรมที่ สนั บ สนุ น อัต ลัก ษณ์นั ก ศึก ษาให้ เป็นไป
ตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
คะแนน
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

คำอธิบำย
โครงการ/กิจกรรมมีการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์
นักศึกษา

ผลกำรดำเนินงำน
มีโ ครงการ/กิ จ กรรมที่มี วั ตถุ ประสงค์ ใ นการทานุ บารุง ศิ ลปวั ฒ นธรรม และ
ส่งเสริมอัตลัก ษณ์นัก ศึก ษา “บัณ ฑิตมีทัก ษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน”
โดยมีโครงการ/กิจกรรม จานวน 18 โครงการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ 1 – 3
ของหน่วยงาน
เอกสารอ้างอิง : แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนนักศึกษา
ได้จัดทาโครงการ/กิ จ กรรมทานุบารุงศิลปวั ฒนธรรม จานวน 18 โครงการ
ให้เป็นไปตามลักษณะบัณฑิตที่พึง
ที่สนับสนุนนักศึกษาให้เป็นไปตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครบทั้ง 5 ด้าน
ประสงค์ ครบทั้ง 5 ด้าน คือ คนดี ความรู้ รายละเอียด
ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และพลเมืองดี เอกสารอ้างอิง : ตารางสรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
มีผลการดาเนินโครงการที่เป็นไป
ในแต่ ล ะโครงการมี ผ ลการด าเนิ น ที่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
มีก ารรายงานผลการดาเนินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามรายงานผล
การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสานักฯ
เอกสารอ้างอิง : www.culture.cmru.ac.th/web60/qa/reporting
มีผลการดาเนินโครงการที่ทาให้ผู้เข้าร่วม จากสรุปประเมินผลโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ทาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ของ 7 โครงการ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 46.95
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 32 ขึ้นไป
เอกสารอ้างอิง : ตารางสรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2563
มีผลการดาเนินโครงการที่ทาให้ผู้เข้าร่วม มีการดาเนินโครงการแต่ไม่ได้มีการวัดผลพฤติกรรมที่แสดงถึงการสืบทอดและ
โครงการได้เรียนรู้และมีพฤติกรรมที่แสดง สืบสานศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์
ถึงการสืบทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ
ผลตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสาเร็จของการจัดการฐานข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณอย่างเป็นระบบ
อยู่ในระดับ 5 คะแนน จำกที่ตั้งแผนไว้ 3 คะแนน ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
ตำรำงที่ 2 ผลการดาเนินงานระดับความสาเร็จของการจัดการฐานข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณอย่างเป็นระบบ
คะแนน
1 คะแนน

2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

คำอธิบำย
มีระบบและกลไกในการดาเนินงานจัดการ
ฐานข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกสาร
โบราณ
มีคณะทางาน/ผู้รับผิดชอบ หรือ คณะกรรมการใน
การดาเนินงาน
มีการจัดเก็บข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและข้อมูล
ออนไลน์ โดยเผยแพร่ข้อมูลไปสู่สาธารณะชน
มีผู้มาขอใช้บริการข้อมูล ความรู้/ภูมิปัญญาล้านนา
มีการนาความรู้/ภูมิปัญญาล้านนา ไปพัฒนา ต่อ
ยอด และปรับใช้ให้เป็นประโยชน์

ผลกำรดำเนินงำน
มีแผนการดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ภูมิปัญญา

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
เช่น โครงการจัดทาฐานข้อมูลเอกสารโบราณ เป็นต้น
- มีห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา และระบบสืบค้น OPAC
- มีระบบฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน พับสา และเอกสารอักษรตระกูลไท
มีนักวิชาการ นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปมาขอข้อมูลเพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ จานวน 21 ครั้ง
นั ก ศึ ก ษาสาขาศิ ล ปกรรมที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการฝึ ก อบรมด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมการจัดทากระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัย ได้
เรียนรู้การจักสานตอกไม้ไผ่ จึงได้นาความรู้ไปพัฒนาผลงานในการเรียน
เป็นผลงานพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สาน และได้นาผลงาน
เข้าร่วมประกวดนิทรรศการผลงานบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและ
นวัตกรรม
เอกสารอ้างอิง : รายงานผลการดาเนิ นโครงการข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่
สืบสานงานศิลป์

2. สรุปผลกำรบรรลุตัวชี้วัดในแต่ละเป้ำประสงค์
ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 2 พั ฒ นาศู น ย์ใ บลานศึก ษาให้เป็ น แหล่งเรียนรู้ด้าน
เอกสารโบราณ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
รวมตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ
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เป้ำหมำย
1
2

บรรลุ
1
2

ไม่บรรลุ
-

3
2
8
100

3
1
7
87.50

1
1
12.50

3. ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย
เป้ำประสงค์ที่ 1 นักศึกษามีความรู้และสานึกร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา
ผลตัวชี้วัดที่ 1
ระดับความสาเร็จของโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์นักศึกษาให้
เป็นไปตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 4 คะแนน จำกที่ตั้งแผนไว้ 4 คะแนน
ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
อ้างอิงตารางที่ 1
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศูนย์ใบลำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนเอกสำรโบรำณ
เป้ำประสงค์ที่ 1 ศูนย์ใบลานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเอกสารโบราณที่สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
ผลตัวชี้วัดที่ 1
ระดับความสาเร็จของการจัดการฐานข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณอย่าง
เป็นระบบ อยู่ในระดับ 4 คะแนน จำกที่ตั้งแผนไว้ 4 คะแนน ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
อ้างอิงตารางที่ 2
ผลตัวชี้วัดที่ 2
จานวนความรู้จากเอกสารโบราณที่มีการเผยแพร่ จำนวน 111 เรื่อง จำกแผนที่ตั้งไว้ 100
เรื่อง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลกำรดำเนินงำน
1) จานวนความรู้ที่เผยแพร่ผ่านผลงานการปริวรรต จานวน 21 เรื่อง
2) จานวนความรู้ที่เผยแพร่ผ่านผลงานในวารสารศิลปะและวัฒนธรรม และ วารสารข่วงผญา
จานวน 10 เรื่อง
3) จานวนความรู้ที่เผยแพร่ทางหน้า Facebook Page : ศูนย์ใบลานศึกษา จานวน 30 เรื่อง
4) จานวนความรู้ที่เผยแพร่ทางหน้า Facebook Page : สานักศิลปะและวัฒนธรรม จานวน
24 เรื่อง
5) จานวนความรู้ที่เผยแพร่ทางหน้า Facebook Page : คาเมืองล้านนา จานวน 26 เรื่อง
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
เป้ำประสงค์ที่ 1 เป็นแหล่งข้อมูลกลางที่สนับสนุนเรียนรู้/การเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและการพัฒนา
ท้องถิ่น
ผลตัวชี้วัดที่ 1
ระดับความสาเร็จของการจัดการฐานข้อมูลความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณอย่าง
เป็นระบบ อยู่ในระดับ 4 คะแนน จำกที่ตั้งแผนไว้ 4 คะแนน ซึ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำย
ผลกำรดำเนินงำน
อ้างอิงตารางที่ 2
เป้ำประสงค์ที่ 2 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
ผลตัวชี้วัดที่ 2
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ 4.46 จากแผนที่ตั้งไว้ 4.40 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมาย
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีการงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีผู้มาใช้บริการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม คือ มาเยี่ยมชม มาขอใช้บริการข้อมูล และการขอใช้สถานที่ จานวน 170 คน
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 4.46

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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เป้ำประสงค์ที่ 3 สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ผลตัวชี้วัดที่ 3
ระดั บ ความส าเร็ จ ในการร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ค่ำคะแนน 5 คะแนน จำกแผนที่ตั้งไว้ 4 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลกำรดำเนินงำน
อ้างอิงตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 ผลการดาเนินงานระดับความสาเร็จในการร่วมกับเครือข่ายขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
คะแนน
1 คะแนน
2 คะแนน

3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

คำอธิบำย
มี ก ารลงนามความร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
มีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตามสัญญาความ
ร่วมมือ
มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ / ข้ อ มู ล ตลอดจน
ทรัพยากรระหว่างเครือข่าย
มีการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
มี ก ารพั ฒ นาโครงการ/กิ จ กรรมระหว่ า ง
เครื อ ข่ า ยด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ า นนา ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ

ผลกำรดำเนินงำน
มีเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่มี การลงนามจานวน 18
แห่ง
ได้จัดกิจกรรมการเสวนา "เปิดอ่านงานครู" (ครั้งที่ 1)
รองศาสตราจารย์อนาโตล เป็ลติเยร์ จัดโดย กลุ่มจาปาสี่ต้น
เครือข่ายศึกษาล้านนาคดี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2562 ได้เข้าร่วมจัดการสัมมนาด้วย
การเข้ า ร่ ว มสั ม มนาและร่ ว มบรรยายพิ เ ศษในงาน “The 1st
International Seminar on the Inheritance and Protection
of Palm-Leaf Culture in China-Southeast Asia and South
Asia” ณ มหาวิ ท ยาลั ย ยู น นาน (Yunnan University) นครคุ น หมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามข้อตกลงความร่วมมือ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ที่ 1 สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบการบริหารจัดการที่พร้อมสาหรับการดาเนินงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผลตัวชี้วัดที่ 1
ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปี คิดเป็นร้อยละ 61.36
จากแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 95.50 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2563 ได้กาหนดตัวชี้วัดทั้ งหมด 44 ตัวชี้วัด
โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จานวน 27 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 61.36
ผลตัวชี้วัดที่ 2
ผลกำรดำเนินงำน
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ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 95.43 จากแผนที่ตั้งไว้ ร้อย
ละ 85.00 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย
ผลการใช้ ง บประมาณประจ าปี 2563 มี ก ารเบิ ก จ่ า ย จ านวน 2,452,308.22 บาท จาก
งบประมาณทั้งสิ้น 2,569,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.43

รำยงำนประจำปี 2563

ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2563
แผนปฏิบัติการสานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ และกาหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2563 ได้กาหนดค่าเป้าหมายบรรลุผลสาเร็จของตัวชี้วัดของแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากตัวชี้วัดทั้งหมด
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 ช่วงเดือนมีนาคม – กรกฏาคม 2563 สานักศิลปะและวัฒนธรรม ไม่สามารถดาเนินการโครงการ/กิจกรรมที่
วางแผนไว้ได้ครบทุกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ และมหาวิทยาลัยมีความจาเป็นต้องเรียกคืน
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารงานในสถานการณ์ Covid-19 ฉะนั้นในตารางด้านล่างคือการรายงานผลตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
จริง โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุ 31 ตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดทั้งหมด 39 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 79.48 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผน-ผลตั ว ชี้ วั ด ในแต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 4

14
12
10
8
6
4
2
0

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผน

ผล

จำนวนโครงกำร/
กิจกรรม
แผน
ผล

ประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและ
เอกสำรโบรำณ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศูนย์ใบลำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนเอกสำร
โบรำณ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด

กำรบรรลุ
ร้อยละ

แผน

ผล

6

4

8

8

100

5

5

10

5

50.00

7
4
22

6
4
19

13
8
39

11
7
31

84.61
87.50
79.48

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1

อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
และเอกสำรโบรำณ ทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย
 การจัดส่งกระทงใหญ่เข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็ง
 การอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี สงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา
 การอบรมและสอบธรรมศึกษา
 ข่วงผญาราชภัฏเชียงใหม่สืบสานงานศิลป์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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การจัดส่งกระทงใหญ่
เข้าร่วมประกวด
ในงานประเพณียี่เป็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประกวดกระทงใหญ่ ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี 2562 ได้รับรางวัลกระทง
ยอดเยี่ ย ม (สมั ย ที่ 3) ถ้ ว ยพระราชทานพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2562 ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรั ศ มิ์
นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม เข้ารับถ้วยพระร าชทาน
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่หั ว รางวั ล กระทงยอดเยี่ย ม ณ บริ เ วณพิ ธี ห น้ า เทศบาลนครเชี ยงใหม่ ภายใต้ แ นวคิ ด “รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ ศ รั ท ธำ
ธำรงประเพณีและพุทธศำสนำ สืบสำนวัฒนธรรมอันล้ำค่ำ ฮักษำภูมิผญำแห่งบรรพชน” มุ่งเน้นการใช้วัสดุ จากธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
และต่อยอดภูมิปัญญาของชาวล้านนา อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
1. เป็นการส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น คิดเป็นค่าระดับ 4.58
2. เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นค่าระดับ 4.54
3. เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ
และชุมชน คิดเป็นค่าระดับ 4.66
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
1. นักศึกษาเข้าร่วมเดินขบวนกระทง
2. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า กิ จ กรรมนี้ เ ป็ น การ
ส่งเสริม สืบสานและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น
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เป้ำหมำย
5 คณะ 1 วิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 3.51

ผล
5 คณะ 1 วิทยาลัย
4.58

กำรบรรลุ



ในปีงบประมาณ 2563 สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ปรับกิจกรรมตามสถานการณ์โรคระบาดไวรัส Covid-19 เป็นกิจกรรม
การเผยแพร่ความรู้ผ่านวีดิโอ และ นิทรรศการออนไลน์ ในการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น ภายใต้แนวคิด “เรื่องเล่ำ
อำภรณ์ ชำติพันธุ์” เผยแพร่ทาง YouTube ช่องของสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 2 ไฟล์ด้วยกัน
คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งเสริ มการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น Teaser และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งเสริม
การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่น Full นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่นิทรรศการ “เรื่องเล่า อาภรณ์ ชาติพันธุ์” ผ่านทาง Facebook
ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น นิทรรศการที่ได้แบ่งปัน เรื่องราว ความรู้สึก ความภูมิใจ ในเครื่องแต่งกายตามกลุ่มชาติพันธุ์
ตามกลุ่มภูมิลาเนาของตน จากความหลากหลายชาติพันธุ์ ของ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ที่ได้มาศึกษาและทางานในรั้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์
และรณรงค์การแต่งกายพืน
้ บ้านล้านนา

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 4.16
2. เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม สื บ สาน
ประเพณีของท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 4.20
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์การแต่งกายแบบ
พื้นบ้านล้านนา ค่าเฉลี่ย 4.61

ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 550 คน
และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่า
3.51
โครงการนี้ทาให้มสี ่วนร่วมในการ
สืบสานประเพณีสงกรานต์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

ผล
1,200
คน

กำรบรรลุ


4.20
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การอบรมและสอบธรรมศึกษา
ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
1. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา ปฏิ บั ติ ศ าสนพิ ธี ท าง
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นค่าระดับ 4.80
2. ส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษานาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชี วิ ต ประจ าวั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งเหมาะสม
คิดเป็นค่าระดับ 4.93
3. นักเรียนและนักศึกษารู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จัก
แยกแยะความดี ความชั่วออกจากกัน คิดเป็นค่าระดับ 4.93
4. สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันทางศาสนา
คิดเป็นค่าระดับ 4.78
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ในการสร้างลักษณะพึง
ประสงค์ของนักเรียน และนักศึกษาที่ดีเปี่ยมไปด้วยความรู้และ
คุณธรรม คิดเป็นค่าระดับ 4.98

ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วดั ของโครงกำร
ตัวชี้วัด
1) จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมเพิ่มมากขึ้น

หน้า 24

รำยงำนประจำปี 2563

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ร่ ว มกั บ ส านั ก แม่ ก องธรรม
จัดกำรอบรมธรรมศึกษำ ชั้นตรี โท และเอก จานวน 2 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 นักเรียนโรงเรีย นสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในวั น พุ ธ ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2562 และรุ่ น ที่ 2 นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ในวันเสาร์
ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 และกำรสอบธรรมศึกษำ ในวันศุกร์
ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ได้ทาการประเมินความรู้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมก่อนและหลัง จานวน 300 คน พบว่า ก่อนเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมมี ค วามรู้ โ ดยเฉลี่ ย 21.00 และ หลั ง เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมมีความรู้โดยเฉลี่ย 96.50 โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
แรกและแห่งเดียวในภาคเหนือที่จัดทาโครงการธรรมศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

เป้ำหมำย
300
ร้อยละ 30

ผล
300
ร้อยละ 75.50

กำรบรรลุ



ข่วงผญา : ราชภัฏเชียงใหม่สืบสานงานศิลป์
ในระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2563 ได้จัดงานข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ประจาปี 2563 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนสนับสนุน การดึงศักยภาพความรู้ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดการทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ และนักศึกษามีอัตลักษณ์ที่มีคุณลักษณะที่ดีในทุกด้าน สมกับการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ภายในงานมีการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมหลายกิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ กำรประกวดกล่ำวสุนทรพจน์คำเมือง หัวข้อ “Gen Z กับ
คำเมือง” ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสถาบันการศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด มีผลการประกวด
ดังนี้
ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวพิมผกา กันธะรินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสุภชัย อุดคา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สามเณรเจษฏา ภาวะดี
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกุลสตรี มณีสาร
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสิงหราช อินต๊ะวงค์

ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และ ประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชฎาพร วงษาจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ญ. ภัทรพร ลมออน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายภาณุพันธ์ จักรแก้ว
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวบุญยกนุช เสฏฐอาไพ
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายภานุพงศ์ นาคสมพงษ์

การประกวดเล่าเจี้ย (นิทานตลกคาเมือง) ซึ่งมีสถาบันการศึกษาส่งนักเรียน
นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด มีผลการประกวด ดังนี้
ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนิติฐารก์ อินทะไชย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ช. นิธิศ มาลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายเดชศิริ มอญไข่
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายปยุต กระจ่าง
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสมเกียรติ นายหลาย

ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และ ประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณัฐฌม กุลเทพรหม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ช. พีรพัฒน์ วัฒนกิจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายพุฒิชัย ไฝเครือ
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายธิติวุฒิ ชุ่มเตียม
รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ สุริยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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การประกวดนิทรรศการผลงานเชิงวัฒนธรรมและงานนวัตกรรมประยุกต์ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อนาเสนอผลงาน ผลผลิต นวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของนักเรียน นักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานผ่านการบูรณาการกับการเรียนการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสาขาวิชา ระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจานวนมากโดยมีผลการ
ประกวดดังนี้
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ โรงเรียนแม่แจ่ม
รางวัลดีเด่น ได้แก่ ทีมสาวเรยีนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมละอ่อนสองแคว โรงเรียนสองแคววิทยาคม
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมครูศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ทีมสารสนเทศศาสตร์ ปี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รางวัลดีเด่น ได้แก่ ทีมญี่ปุ่นในความเมียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมครูน้อยรวมมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2563 มีกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยภายในอาคารเทพรัตนราชสุดา มีการจัดแสดงนิทรรศการ
มีชีวิต สืบสานวิถีล้านนา ส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นของเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจาปี 2563 นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ (สาขาวิชา
ต่าง ๆ ) เช่น สาขาวิชาศิลปะ จัดการวาดภาพเหมือน ภาพวาดดอกไม้ จาหน่ายในราคาประหยัด สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาธิตวัฒนธรรมญี่ปุ่น
อาทิ การแต่ งกาย และอาหารการกิ น สาขาวิ ชาภาษาจี น สาธิ ตการจิบ ชาจี น และการเขี ย นพุ่ กั น จี น แล ะสาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษธุรกิจ
แนะแนวทางการเข้าศึกษา และอาหารว่างแบบอังกฤษ
นอกจากนี้เรือนอนุสารสุนทร มีกิจกรรมสาหรับการเก็บแต้มหน่วยกิตกิจกรรมของนักศึกษา ณ บนเรือนอนุสารสุนทรจัดนิทรรศการ
“ทูลพระขวัญ” นิทรรศการวิถีชีวิตล้านนา และกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ด้วยการฝึกปฏิบัติ ทุกคนที่เข้าร่วมจะต้อง
มีชิ้นงานผลงานของตนเอง ในกิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญาล้านนา มากกว่า 11 กิจกรรม ได้แก่ การสานไม้ไผ่เป็นดอกไม้ โดย แม่ครูชิสา
เกษวีรภัทร์กุล การปั้นดินเป็นเครื่องประดับ โดยคุณพรธีรา งามจารุศศิธร การเช็ดแหก โดยพ่อครูประชัน วังงอน การย่าขาง โดย พ่อครูอรรณพ
จันทรบุตร การนวดเพื่อบาบัดโรค โดย คุณอุไรวรรณ เรือนแก้ว การทาลูกประคบสมุนไพร โดย แม่ครูจรัสศรี จักษุแก้ว การทาน้าปรุง โดยแม่ครู
อุสา ศรีสุวรรณ การเย็บย่าม โดยคุณเตชินี มากพันธ์ การขดสวยด้วยใบตอง โดยพ่อครู เกรียงไกร บุญทะนา การถักร้อยสร้อยแขน ด้วยเชือก
หลากสี โดยพิกุล กู้เกียรติกุญชร และการตัดช่อ ตัดตุง และตอกลาย โดย พ่อครูนพดล คามูล

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ศิลปวัฒนธรรมจากครูภูมิปัญญาให้กับนักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่สนใจ ค่าเฉลี่ย 4.91
2. เพื่อขับเคลื่อนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย มุง่ เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้ประชาคมทราบ ค่าเฉลีย่ 4.98
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เห็นถึงวัฒนธรรม งานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา ค่าเฉลี่ย 4.42
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
1) ผลงานการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

เป้ำหมำย
10 นิทรรศการ
ร้อยละ 70

ผล
12 นิทรรศการ
ร้อยละ 71.56

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

กำรบรรลุ



หน้า

27

หน้า 28

รำยงำนประจำปี 2563

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2

พัฒนำศูนย์ใบลำนศึกษำให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้ำนเอกสำรโบรำณ
 การจัดทาฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานและพับสา (วัดประตูลี้ จังหวัดลาพูน)
 การปริวรรตเอกสารโบราณ เรื่องสัพพะตาราดีล้านนา
 การจัดทาสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา
 การจัดทาห้องแสดงนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมใบลาน
 การอนุรักษ์สืบสานและการใช้ประโยชน์จากต้นลานต้นหมาก (ภายใต้โครงการ อพ.สธ.)
 การวิจัยการศึกษาคัมภีร์ใบลาน พับสา และจารึกเพื่อสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์:กรณีศึกษาวัดเชียงมั่น ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
 ระบบฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน พับสาและเอกสารอักษรตระกูลไท
 ระบบสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศ (OPAC) ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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การจัดทาฐานข้อมูลดิจิทัล
ภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานและพับสา

เมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2562 ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการจัดทาฐานข้อมูลดิจิทัล
ภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานและพับสา ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติ
การ “การสารวจเพื่อจัดทาทะเบียนเอกสารโบราณ” ณ วัดสังฆาราม
(ประตู ลี้ ) ต าบลในเมื อ ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ล าพู น โดยมี ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ สุ ช านาฏ สิ ต านุ รั ก ษ์ ผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรม เป็ น ประธานเปิ ด โครงการ ในกิ จ กรรมครั้ งนี้ ไ ด้ รั บ ความ
ร่ ว มมื อ จากคณาจารย์ นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยราชภัฏ เชี ยงใหม่ และ
นักเรียนจากโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย ” กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฎิบัติการ “การสารวจเพื่อจัดทาทะเบียนเอกสารโบราณ” นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจเอกสารโบราณที่มีอยู่ในชุมชนในเขตภาคเหนือ
และส่งเสริมการ ปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
ให้แก่เยาวชนและคนในท้องถิ่น ทั้งยังส่งเสริมให้มีการจัดการระบบของ
เอกสารโบราณเพื่อสะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
1. ได้สารวจ จัดเก็บเอกสารโบราณในรูปแบบไฟล์ดจิ ิทัล และจัดเก็บใน
ระบบฐานข้อมูลเอกสารอักษรตระกูลไท จากแบบประเมิน
มีค่าเฉลีย่ 4.78
2. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนในการเป็นเครือ
ข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์เอกสารโบราณ จากแบบประเมิน
มีค่าเฉลีย่ 4.50
3. เป็นการส่งเสริมอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีประสบการณ์
ร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์เอกสารโบราณร่วมกัน จากแบบ
ประเมิน มีค่าเฉลี่ย 4.46

ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
1) จานวนไฟล์ดิจิทัลคัมภีร์ใบลานและพับสาที่ได้บันทึกในระบบฐานข้อมูลฯ
100 ผูก
2) ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา วั ด และคนในชุ ม ชน ว่ า มี ค วามรู้ ไม่น้อยกว่า 3.51
เกี่ยวกับวิธีรักษา และจัดเก็บเอกสารใบลานเพิ่มขึ้น
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ผล
100 ผูก
4.71

กำรบรรลุ



สัพพะตาราสล่าล้านนา
(ภูมิปัญญาช่างจากคัมภีร์ใบลานและพับสา)
การปริวรรตเอกสารโบราณ
หนังสือ “สัพพะตาราสล่าล้านนา” เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมสรรพตารา
หรือองค์ความรู้ทางงานช่ างและศิลปะของชาวล้า นนาจากคัมภีร์ ใ บลาน
พับสา และเอกสารอื่น ๆ โดยเอกสารเหล่านี้จะพบทั้งตาราที่เป็นองค์ความรู้
โดยตรง หรือตาราที่ผสมผสานระหว่างองค์ความรู้และความเชื่อเข้าด้วยกัน
โดยหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นที่ตาราหรือวิชาความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาโดยตรง ได้แก่
ตาราทาบั้งไฟ ตาราผสมปูน ตาราผสมชาด ตาราน้าเคลือบ และตาราน้า
หมึก-น้าแต้ม เนื้อหาในแต่ละตอนของหนังสือเล่มนี้ จะประกอบด้วย
1) ภาพถ่ายต้นฉบับ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นสภาพเอกสาร อักขรวิธี และ
รูปแบบการเขียนที่แตกต่างกัน
2) ข้อความอักษรธรรมล้านนา ที่จัดวรรคตอน ปรับแก้อักขรวิธี แทรก
สัญลักษณ์ และพิมพ์ด้วยอักษรธรรมล้านนา (LN-CMRU95) เพื่อให้อ่านได้
ง่ายสามารถใช้เป็นแบบฝึกอ่านสาหรับผูท้ ี่เคยเรียนอักษรธรรมล้านนามาแล้ว
3) ข้อความปริวรรต ที่ถ่ายทอดจากอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทย
โดยใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารปริ ว รรตแบบเที ย บอั ก ษร ปรั บ อั ก ขรวิ ธี และปรั บ
คาศัพท์บางคาเพื่อให้คนทั่วไปอ่านได้ง่ายขึ้น และมีคาอธิบายศัพท์ไว้
ในการปริวรรตครั้งนี้ มุ่งหวังให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
องค์ความรู้ที่มีการบันทึกไว้ในคัมภีร์ใบลาน พับสา หรือเอกสารโบราณต่าง ๆ
และหวังให้ผู้ที่ทางานด้านนี้นาไปใช้อ้างอิง สืบทอด หรือประยุกต์ใช้ต่อไป
กระบวนการปริวรรตโดย ดร. ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา ของสานัก
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ จั ด ท าเป็ น รู ป เล่ ม เผยแพร่ ส ถาบั น การศึ ก ษา
ทั่วประเทศและห้องศูนย์ข้อมูลภู มิปัญญาล้านนา ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์
โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ที่
http://www.culture.cmru.ac.th/web60/wpcontent/uploads/book/sala-lanna.pdf
หรือสแกนผ่าน QR Code ด้านบน

ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
1) จานวนเอกสารปริวรรตที่มีการเผยแพร่
2) ระดับความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือ

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
1. การพัฒนาศูนย์ใบลานให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้าน
เอกสารโบราณที่มีข้อมูลเอกสารโบราณครอบคลุมทั้ง
ในระดับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน (ไทย พม่า จีน
และลาว)
2. เกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่ในเอกสารโบราณจาก
ภาษาตระกูลไทเป็นภาษาไทยที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
ขึ้น
เป้ำหมำย
300 เล่ม
ไม่น้อยกว่า 3.51

ผล
400 เล่ม
4.84

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

กำรบรรลุ
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การจัดทาสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา
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โครงการจัดทาสื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา ในปีงบประมาณ 2563 มีกิจกรรมการจัดทาหนังสือ
จานวน 5 เล่ม คือ หนังสือนิทานล้านนา จานวน 4 เล่ม
ได้แก่ หนังสือนิทานล้านนา (ฉบับอักษรไทย) หนังสือนิทาน
ล้านนา (ฉบับอักษรธรรมล้านนา) พระยาแหลว เจ้าจันท
โสภา และหนังสือแบบเรียนตัวเมืองล้านนา หนังสือรูปภาพ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ อั ก ษรธั ม ม์ ล้ า นนาขั้ น พื้ น ฐาน
ในทุ ก เ ล่ ม ใช้ รู ป แ บ บตั วอั ก ษร ธั ม ม์ ล้ า นนาฟอนต์
LN-CMRU95 ซึ่งเป็นฟอนต์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์การสถาปนาครบรอบ 95 ปี
หนั งสื อ นิ ท านล้ า นนา เป็ น การรวบรวมนิท านสั้น ๆ
ที่ปรากฏในคัมภีร์ใบลานและพับสามาเรียบเรียงใหม่ โดย
เพิ่ ม บทสนทนาเพื่ อ ให้ อ่ า นได้ เ ข้ า ใจง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น แต่ ยั ง คง
สาระส าคั ญ ส านวน และค าศั พ ท์ ภ าษาล้ า นนาอยู่
จากนิทานจานวน 10 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ไก่ลู่กันงาไข่
(ไก่ แ ย่ งกั น ฟั ก ไข่ ) 2) งู ลู่ กั น กิ น เขี ย ด (งู แ ย่ งกั น กิ น เขี ย ด)
3) รสีกับเสือ (ฤาษีกับเสือ) 4) หมากินหนังหุ้มราชรถ (สุนัข
ห่ อ กิ น หนั งหุ้ ม ราชรถ) 5) หมากม่ ว งส้ ม (มะม่ ว งเปรี้ ยว)
6) พ่อค้ากับโจร 7) ผ้าพกฅา (ผ้าห่อทองคา) 8) ไฟไหม้
ปราสาทพระญา 9) ลักกินกลิ่นชิ้นปิ้ง (ขโมยกินกลิ่นเนื้อ
ย่าง) และ 10) น้าเผิ้งต่อมเดียว (น้าผึ้งหยดเดียว) จัดทาเป็น
2 เล่ม คือ ฉบับอักษรไทย และ ฉบับอักษรธรรมล้านนา

นิ ท านล้ า นนา เรื่ อ ง พระยาแหลว เป็ น นิ ท านที่
สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิปัญญาของล้านนา มีความสัมพันธ์กับ
การทาเกษตรกรรม แสดงถึงความเชื่อเกี่ยวกับ “ตาแหลว”
โดยเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีพลังอานาจ มีความศักดิ์สิทธิ์ใน
การปกป้องภัยร้ายหรือสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ในนิทานได้กล่าวถึง
ความเป็นมาของความเชื่อเกี่ยวกับ “ตาแหลว”
นิทานล้านนา เรื่อง เจ้าจันทโสภาหรือนางสิบสอง เป็น
นิ ท านธรรมปั ญญาสชาดกเรื่องหนึ่ งที่ ได้รับความนิยมใน
แผ่นดินสุวรรณภูมิ เนื้อหาได้แสดงให้เห็นถึงการบ าเพ็ ญ
บารมีของพระพุทธเจ้าและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
เรื่องความกตัญญูกตเวที
หนังสือแบบเรียนตัวเมืองล้านนา หนังสือรูปภาพเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้อักษรธัมม์ล้านนาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ฝึกทัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนสาหรับผู้เริ่มต้นศึกษา
หรือผู้สนใจอักษรธัมม์ล้านนา (ตัวเมือง) ซึ่งเป็นตัวพยัญชนะ
ประกอบรูปภาพ จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถจดจาได้ง่ายและ
สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ในบางกรณีความเลื่อนไหล
ของรูปแบบ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ทั้งตัวเขียนและ
ตัวพิมพ์อาจมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสานักเรียน
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ PDF ใน
เว็บไซต์ของสานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
1) มีสื่อการเรียนการสอนภาษาและวรรณล้านนา ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้อักษรธัมม์ล้านนาขั้นพื้ นฐานสาหรับผู้เริ่มต้น
เรียนตัวเมือง
2) การต่อยอดการใช้รูปแบบอักษรธรรมล้านนาฟอนต์ (LN-CMRU95) โดยนามาใช้ในการพิมพ์อักษรล้านนา
3) เป็นการอนุรักษ์สืบทอดอัตลักษณ์ทางด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
1) จานวนเอกสารในการเผยแพร่
2) เกิดการอนุรักษ์สืบทอดอัตลักษณ์ทางด้านภาษา

เป้ำหมำย
500 เล่ม
ไม่น้อยกว่า 3.51

ผล
300 เล่ม
4.50

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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การจัดทาห้องแสดง

นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมใบลาน
ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
1) นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ด้านเอกสารโบราณ
อย่างครบวงจร
2) ได้เผยแพร่องค์ความรู้ ความเชื่อ และภูมิปัญญา
ในด้านวัฒนธรรมการบันทึกเอกสารโบราณ
3) มีแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และศึกษาเอกสารโบราณ

หน้า 34
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การอนุรักษ์สืบสานและ

การใช้ประโยชน์
จากต้นลานต้นหมาก
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ด าเนิ น งานโครงการ
อนุรักษ์สืบสานและการใช้ประโยชน์จากต้นลาน โดยมีกิจกรรม
ภายใต้ โ ครงการ คื อ กิ จ กรรมการสารวจและจั ดท าฐานข้อมูล
ดิ จิ ทั ล ต้ นลาน จ านวน 16 ต าบล ในพื้ น ที่ อ าเภอเมือ ง จั งหวัด
เชียงใหม่ และจัดทาหนังสือฐานข้อมูลดิจิทัลต้นลาน โดยต้นลาน
นั้นนับว่าเป็นพันธุ์พืชที่ถูกนามาประยุกต์ใช้ผ่านกระบวนการทาง
ภูมิปัญญาพื้นบ้านในงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
และประวัติศาสตร์ โดยถูกนามาใช้ในการบันทึกองค์ความรู้ด้าน
ต่าง ๆ อาทิ ตารายา โหราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อักษรศาสตร์
เป็นต้น แต่ในปัจจุบันไม่เป็นที่นิ ยมปลูกมากนักส่วนมาก จะพบ
ภายในบริเวณวัด หรือสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
เท่านั้น
กิ จ กรรมในปี งบประมาณ 2563 มุ่ งเน้ น การส่ งเสริม
สนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความตระหนักรู้ถึงความสาคัญ
และคุ ณ ประโยชน์ ข องต้ น ลานที่ มี ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรม
ล้านนา โดยมีก ารนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมา
ประยุกต์ใช้ในงานด้านอนุรักษ์ต้นลานอย่างเหมาะสม ส่งผลให้
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในวงกว้างและเหมาะสมกับบริบท
ทางสังคมในปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้มีการอนุรักษ์ทานุบารุงต้นลาน
อย่างกว้างขวางและยั่งยืน มีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
1. การสารวจต้นลานในเขตพื้นที่ 16 ตาบล อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเก็บข้อมูลทางกายภาพต่าง ๆ และพิกัด
ตาแหน่งต้นลาน
2. การสัมภาษณ์พระสงฆ์ ผู้นาชุมชน เกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมของต้นลานกับประวัติศาสตร์ชุมชน
รวมถึงการนาต้นลานมาใช้ประโยชน์ ด้านต่าง ๆ ทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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การวิจัยการศึกษาคัมภีร์ใบลาน พับสา และจารึก
เพื่อสนับสนุนข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์:
กรณีศึกษาวัดเชียงมั่น ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่
นักวิจัย : ดร. ดิเรก อินจันทร์

คัมภีร์ใบลาน พับสา และจารึก ถือเป็นมรดกทาง
วั ฒ นธรรมที่ ค วรค่ า แก่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ศึ ก ษาและเผยแพร่
เพราะเป็นเอกสารที่บันทึกองค์ความรู้หรือเรื่องราวต่าง ๆ
เช่น คาสอนทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ความ
เชื่อและวิถีชีวิตของคนในอดีต งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาคัมภีร์
ใบลาน พั บ สา และจารึ ก ของวั ด เชี ย งมั่ น อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ และทาให้คนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่า
และความสาคัญของเอกสารโบราณ ตลอดจนเป็นข้อมูลที่
ดึงดูดใจให้ผู้ที่เคยมาเที่ยวเชียงมั่นแล้วอยากกลับมาเยือน
ซ้าอีก
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ระบบฐานข้อมูล

คัมภีร์ใบลาน พับสาและเอกสารอักษรตระกูลไท

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลสารสนเทศ (OPAC)

ห้องศูนย์ขอ้ มูลภูมิปัญญาล้านนา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3

พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
 การฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา
 การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา หัวข้อ “100 ปี ชาตกาล เมธีล้านนา

พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”
 อัตลักษณ์ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่)
 วารสารทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม “ข่วงผญา”
 การพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา
 การพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ
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กำรสอนภำษำไทยเพื่อกำร
สือ่ สำรในชีวิตประจำวัน

ศิลปะกำรประดิษฐ์
ช่อดอกไม้จำกตอกไม้ไผ่

โดย อ. อิสริยาภรณ์ แสงปัญญา
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดย อ. เกรียงไกร บุญทะนา
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน “ควำมสำคัญ
และแนวทำงกำรพัฒนำชุมชนด้วย
ประวัติศำสตร์ชุมชนโดยกำรสืบค้นจำก
หลักฐำนในชุมชน”
โดย ดร. ดิเรก อินจันทร์
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน
บ้านกองลม อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่

กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน “กำรทำ
แผนที่เดินดิน และของดีบ้ำนกองลม”
โดย อ. สิริพร คืนมาเมือง
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ
โรงเรียนบ้านกองลม อ. เวียงแหง จ.
เชียงใหม่

สานักศิลปะและวัฒนธรรมมีการดาเนินงานจัดการอบรมตามความต้องการของผู้เรียนจากคณะ/สาขาวิชา จานวน 7 หลักสูตร
และกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน จานวน 2 ครั้ง

กำรจักสำน
ของที่ระลึกล้ำนนำ

กำรรำไทยขั้นพื้นฐำน
โดย อ. สุนิษา สุกิน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดย แม่ครูชิสา เกษวีรภัทร์กุล
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำรจำรใบลำนและ
กำรเขียนพับสำ

อักษรธรรมล้ำนนำ
โดย ดร. ดิเรก อินจันทร์
วันเสารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กำรบริกำรวิชำกำรสู่ชุมชน
“กำรจักสำนตะกร้ำและ
เครื่องสักกำระล้ำนนำ”
โดย อ. เกรียงไกร บุญทะนา
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วัดป่าตุ้มดอน ต.ป่าตุ้ม
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
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โดย ดร. ดิเรก อินจันทร์
วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศิลปะกำรร้อย
ข้ำวเปลือกล้ำนนำ
โดย อ. เกรียงไกร บุญทะนา
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ อาคารเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ชาวบ้านตาบลป่าตุ้มดอน นาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการจักสานตะกร้า
และเครื่องสักการะล้านนามาประกอบอาชีพเสริมนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
1. เป็นการอนุรักษ์สืบสาน ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา และร่วมกันสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนต่าง ๆ กับมหาวิทยาลัย
3. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรในชุมชน ในการจัดการเรียนรู้และสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
จานวนครั้งในการจัดการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม
จานวนนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากจานวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด

เป้ำหมำย
12
240
60

ผล
9
243
63
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สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมคัดเลือกเพชรราชภัฏ -เพชรล้านนา และได้จัดพิธีเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ–เพชรล้านนา
ประจาปีพุทธศักราช 2563 จานวน 10 ท่าน ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นเพชรราชภัฏเพชรล้านนา ประจาปี 2563 ทั้งนี้ในพิธีมอบรางวัล ได้มีการแสดงศิลปการแสดงของเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา
และนิทรรศการมีชีวิต สืบสานวิถีล้านนา ส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น รายละเอียดดังนี้
 การแสดงชุด “สืบสานศาสตร์และศิลป์ถิ่นล้านนา สานสายใย คน 4 วัยด้วยวัฒนธรรม” โดย พ่อครูมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์
 การแสดงชุด “ฟ้อนล่องน่าน แบบโบราณ” โดย แม่ครูคามิ่ง อินสาร
 การแสดงชุด “นาฏยบรรตา 2 แผ่นดิน” โดย แม่ครูสารภี วีระกุล
 การแสดงชุด “การสืบสานปี่พาทย์ล้านนา วัดเกาะกลาง” โดยวงปี่พาทย์วัดเกาะกลาง ในความดูแลของพระครูโสภณกิตติวัฒน์
 นิทรรศการมีชีวิต สืบสานวิถีล้านนา ส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสูร่ ุ่น “การสร้างสรรค์ลวดลายปราสาทล้านนา” “การทอผ้ากะเหรี่ยง”
“หมอเมือง” และ “การแกะสลักไม้วิถีล้านนา”

ผลกำรดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
1. สรรหาครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” จานวน 10 คน
2. เป็นการส่งเสริมให้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ได้มีกาลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 4.56
3. เป็นการสืบสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้คงอยู่คู่แผ่นดินล้านนา ค่าเฉลี่ย 4.69
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
1) จานวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
2) จานวนหนังสือเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นว่าทาให้เกิดจิตสานึกในการอนุรักษ์และ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม

เป้ำหมำย
200 คน
300 เล่ม
3.51 ขึ้นไป

ผล
225 คน
300 เล่ม
4.56

กำรบรรลุ
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การอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
“100 ปี ชาตกาล เมธีล้านนา พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”
วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย งใหม่ จัดการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม “100 ปี ชำตกำล เมธีล้ำนนำ พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย ” ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
 วรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อกำรเรียนรู้ โดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์ ราชบัณฑิตสานักศิลปกรรม ประเภท
วิชาวรรณศิลป์ สาชาวิชาวรรณกรรมพื้นเมือง
 งำนของมหำสิงฆะกับกำรนำมำพัฒนำต่อยอดอย่ำงสร้ำงสรรค์ : กำรสร้ำงรำยได้ต่อชำวลำพูนในปัจจุบนั
โดย อาจารย์บารเมศ วรรณสัย ทายาทพ่อครูสิงฆะ วรรณสัย
 มโหสธชำดก สำนวนล้ำนนำ โดย ดร. อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล ภาคีสมาชิกสานักศิลปกรรมราชบัณฑิตยสภา ประเภทวิชา
วรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย
 บอกกล่ำวเล่ำคำครู : ด้ำนประวัติศำสตร์ โดย Prof. Dr. Volker Grabowsky ภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา)
Universität Hamburg
 บอกกล่ำวเล่ำคำครู : ด้ำนคำเวนทำน โดย ดร. ดิเรก อินจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 บอกกล่ำวเล่ำคำครู : ด้ำนฉันทลักษณ์ค่ำว : ข้อสังเกตบำงประกำร โดย รองศาสตราจารย์หทัยวรรณ ไชยะกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 บอกกล่ำวเล่ำคำครู : ด้ำนภำษำและวรรณกรรม โดย ดร. สุนทร คายอด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 บอกกล่ำวเล่ำคำครู : ด้ำนข้อเสนอในกำรจัดแผนผังฉันทลักษณ์คร่ำวซอ โดย ดร. ยุทธพร นาคสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
 ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
ผลกำรด
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 4.52
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ย 4.85
3. เผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ค่าเฉลี่ย 4.96
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น
3. กิจกรรมนี้ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสวน
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
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เป้ำหมำย
100 คน
ร้อยละ 30
3.51

ผล
134 คน
ร้อยละ 65.67
4.61

กำรบรรลุ




หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ
อบรมเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และจัดการองค์ความรู้ “อัตลักษณ์ชุมชน” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคา ชั้น
3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตสานึก และความ
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และเป็นการสร้างเครือข่ายบุ คลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้ “ควำมรู้ ควำมสำคัญขององค์ควำมรู้ในชุมชน” โดย อาจารย์ภูเดช
แสนสา คณะศิลปะศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก “กำรเก็บข้อมูลองค์ควำมรู้ในชุมชน ภูมิพลังแห่งปัญญำ” โดย
อาจารย์พิสุทธิลักษณ์ บุญโต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ “การจัดการองค์ความรู้ในชุมชน
“ชุมชนนักปฏิบัติกับกำรจัดกำรควำมรู้ ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิโลบล วิมลสิทธิชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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วารสารทางวิชาการ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
“ข่วงผญา”
วารสารข่วงผญา The Journal of Thai Lanna Wisdom
เป็ น วารสารที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ตี พิ ม พ์ บ ทความวิ ช าการด้ า น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเผยแพร่ผลงานที่มีเนื้อหา
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ การบูรณาการ ผลงานวิจัย
การบริการวิชาการ และ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์จากนักศึกษา คณาจารย์ และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ ต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน และสังคม

วารสารข่วงผญา ฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลาย จานวน 5 เรื่อง ดังต่อไปนี้
 ทานองเสียงตก-ขึ้น ในภาษาเขมรถิ่นสุรินทร์ โดย โสภิตา ถาวร
 พิธีอุสสาราชาภิเษกกษัตริย์ล้านนา โดย ภูเดช แสนสา
 ล้านนาคดี...ที่บันทึกโดยชนชาติอนื่ โดย อัญชลี กิ๊บบิ้นส์
 เงินแถบ : เงินตรา ประวัติศาสตร์ อานาจ และพิธีกรรม โดย สุรพล ดาริห์กลุ
 อัตลักษณ์ของประติมากรรมสุโขทัย โดย สุรพล ดาริห์กุล
โดยเป็ น บทความที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาและกลั่ น กรองจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย
นาเสนอบทความผ่านระบบ Thai Journal Online หรือ ThaiJo ซึ่งเป็นระบบจัดการวารสารและการตีพิมพ์ในรูปแบบ Electronic
Journal หรือ e-journals เพื่อพัฒนาวารสารข่วงผญาให้เป็นไปตามหลักการของงานตีพิมพ์งานวารสารทางวิชาการ ในการประเมิน
เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
1. จานวนวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่
2. ระดับความพึงพอใจของผู้อ่าน
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เป้ำหมำย
400 เล่ม
3.51

ผล
500 เล่ม
4.68

กำรบรรลุ



สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้พัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา
โดยได้ จั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาข้ อ มู ล ห้ อ งศู น ย์ ข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญา
ล้ า นนา มี ก ารจั ด ซื้ อ หนั งสือ หายาก ที่ เ กี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ล้ า นนา เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ทางด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมให้ กั บ
นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ บุ ค ลากร ในการศึ ก ษา ค้ น คว้ า เพื่ อ การ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย
การจัดทาวารสารศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้สังคมได้ประจักษ์ รับรู้ในความสามารถและความสาคัญของภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบริบทของพื้นที่ โดย
ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทาจานวน 1 ฉบับ เป็นปีที่ 5 ฉบับที่
1 ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ชำติพันธุ์” นาเสนอบทความที่เกี่ยวข้อง
มีบทความดังนี้

การพัฒนา
สถาบันล้านนาศึกษา
 อักษรธรรมล้านนา ฟอนต์ LN-CMRU 95 ตอนที่ 1
โดย ภวัต ณ สิงห์ทร
 นามผูไ้ ทระบือไกลทั่วแคว้น : อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ผู้ไทใน
ภาคอีสาน โดย กนกลักษณ์ รุ่งเรือง
 เส้นสาน ลวดลาย เชียงตุง โดย ฐาปนีย์ เครือระยา
 กระทงใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 :
สืบทอด ต่อยอดงานจักสาน สืบสานงานศิลปหัตถกรรม
ล้านนา โดย สิริพร คืนมาเมือง
 คอลัมภ์ : หน่อผญา ล้านนา โดย ปนัดดา โตคานุช
 คอลัมภ์ : คัมภีร์บัวราณล้านนา โดย ภวัต ณ สิงห์ทร
 คอลัมภ์ : แนะนาหนังสือน่าอ่าน โดย วรวิทย์ ผัดเป้า
 คอลัมภ์ : ประมวลภาพกิจกรรม โดย โสภณ พรมจิตต์
และ วีรพิชญ์ หิมารัตน์
นอกจากนั้นยังได้ มีการจัดนิทรรศการ ชั้น 4 ประกอบด้วย
นิทรรศการทูลพระขวัญ นิทรรศการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
นิทรรศการช่อฟ้าปั้นลมหางหงส์ เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงพระ
กรุณาธิคุณ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และองค์ความรู้
ด้านสถาปัตยกรรมของล้านนา

ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของโครงกำร
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
1) จานวนผู้เข้าชมสถาบันล้านนา 1,000 คน
2) ระดับความพึงพอใจในการใช้
3.51
บริการสถาบันล้านนาศึกษา

ผล
450
4.46

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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พัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
“เครือข่ายใบลาน”
การเสวนา “เปิดอ่านงานครู” ระหว่างเครือข่ายจาปาสี่ต้น เป็นหัวข้อเสวนาที่มุ่งแนะนาหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว สรุป
สาระสาคัญ จุดเด่น และความน่าสนใจ เพื่อจุดประกายในการศึกษาค้นคว้า หรือใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ และยกย่องเชิดชูคุณูปการของครูบา
อาจารย์แต่ละท่าน ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าชื่น สิโรรส อาคารเทพรัตนราชสุดา หัวข้อในการเสวนา “เปิดอ่ำนงำน
ดร. อนำโตล เป็ลติเยร์” โดย ดร. ดิเรก อินจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “เปิดประเด็นเสวนำกำรศึกษำและประยุกต์ใช้วรรณกรรม
ท้องถิ่นในปัจจุบัน” โดย พระ ดร. นคร ปญฺญาวชิโร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพ
ร่วมในการจัดการประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ หัวข้อ “การสืบทอดและการอนุรักษ์วัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานในประเทศจีน เอเชียตะวันออก
เ ฉี ย ง ใ ต้ แ ล ะ เ อ เ ชี ย ใ ต้ ” ( The Inheritance and Protection of Palm-Leaf Culture in China-Southeast Asia and South Asia)
ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
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พัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา
“เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่ นานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการจุด
ผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปี 8 กิจกรรมหยอดผางประทีป ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกิจกรรม พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
และเข้าร่วมกิจกรรมการจุดผางปะตี๊ด ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ แจ่งศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

 การบริหารจัดการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
 การพัฒนาบุคลากร
 การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
 การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดาเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)

และการพัฒนางานเพื่อดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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การบริหารจัดการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กำรเดินทำงไปรำชกำรเพื่อกำรบริหำรจัดกำร ผู้บริหารและบุคลากรมีการเดินทางไปราชการ จานวน 7 ครั้ง ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ และ ดร. ดิเรก อินจันทร์ เดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ
“The Inheritance and Protection of Palm-Leaf Culture in China-Southeast Asia and South Asia” ณ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ในวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2562
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ และคณะผู้บริหาร บุคลากร เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง “เปลี่ยนสลับ ทับซ้อน
ซ่อนร่าง” ในประเพณีและการละเล่นสวมหน้ากาก ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคาหมอกหลวง ชั้น 5 E – Park อาคาร
M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโดยโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้าโขงและหน่วยวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัด
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคาร
อุดมศึกษา 1 สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
4) อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง อาจารย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ เดินทางไปราชการเพื่อดาเนินกิจกรรมจัดทาคลิปวีดิโอการ
อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน การแต่งกายพื้นบ้านล้า นนา ตามกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาของตน ภายใต้โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์
และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา และโครงการเยือนถิ่นเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจาปี 2563 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ อาเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัด
งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร
6) ดร. ดิเรก อินจันทร์ เดินทางไปราชการเพ่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 ภายใต้
หัวข้อ “สั่งสม หล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชานาฏ สิตานุรักษ์ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการ
จัดการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคาร
อุดมศึกษา 1 สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร
กำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ 1 การประชุมครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2
อาคารเทพรัตนราชสุดา
ครั้งที่ 2 การประชุมครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2
อาคารเทพรัตนราชสุดา
ครั้งที่ 3 การประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2
อาคารเทพรัตนราชสุดา
ครั้งที่ 4 การประชุมครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอือ้ งสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2
อาคารเทพรัตนราชสุดา
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กำรพัฒนำบุคลำกรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของวารสาร
ต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI และการใช้งานระบบการจัดการวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJo)”
วันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก ThaiJo คือ คุณชาตรี วงษ์แก้ว นักวิชาการอิสระ ซึ่งเป็นวิทยากรหลักและดูแลระบบ ThaiJo และ
ภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
ในระหว่างการอบรมได้มีการนาวารสาร “ข่วงผญา” เข้าสู่ระบบโดยสามารถคลิกผ่านลิ้งค์ https://www.tci-thaijo.org/
index.php/khuangpaya/index และได้กาหนดผู้มีสิทธิ์ดาเนินการในระบบ ดังนี้
1) นางสาวปนัดดา
โตคานุช
เป็น
บรรณาธิการ (Journal Editor)
2) นายวีรพิชญ์
หิมารัตน์
เป็น
ผู้จัดการวารสาร (Journal Manager)
3) นางสาววราภรณ์
โยธาราษฏร์
เป็น
ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Section Editor)
ทั้งนี้ บุคลากรท่านอื่น ๆ สามารถเข้าใช้งานในระบบ ThaiJo ได้ในฐานะ Author (ผู้เขียนบทความ) หรือ Readers (ผู้อ่าน
บทความ) หรือ Reviewer (ผู้ประเมินบทความ) ซึ่งในการจัดทาผลงานเพื่อขึ้นสู่ตาแหน่ง จะต้องมีการจัดทาผลงานวิชาการ หรือ
งานวิจัย ลงบทความในวารสารที่เข้าสู่ฐาน TCI นั้น เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนการลงบทความวิชาการในวารสารที่อยู่
ในระบบ ThaiJo
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กำรทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ำร
ในปีงบประมาณ 2563 สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาสานักศิล ปะและ
วัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 วาระที่ 3.2 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2564
แผนกลยุ ท ธ์ ฯ เล่ ม นี้ ไ ด้ จั ด ท าโดยผ่ า นกระบวนการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ปั จ จุ บั น ( SWOT)
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การกาหนดวิสัยทัศน์ การตั้งเป้าหมาย การกาหนดแผนดาเนินงาน และกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จ โดยได้น้อมนา พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อ
ยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุ ขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" วิสัยทัศน์ของผู้บริหารตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2561 –
2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และ แผนแม่บทวัฒนธรรม พ.ศ. 2550 – 2559 ทั้งนี้
เพื่อเป็นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันด้วยความร่วมมือ ร่วมใจเป็นอย่างดี
ของผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักศึกษา ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุตามเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารงานในยุคดิจิทัล ในหลาย ๆ องค์กร ได้ริเริ่มการจัดทาแผนงาน โดยใช้เครื่องมือ OKRs
(Objective and Results) ในการมาปรับใช้กับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของสานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยเริ่มดาเนินการ
นามาใช้ในปีงบประมาณ 2564 โดยมีการเริ่มการทบทวนในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคาร
เทพรัตนราชสุดา
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กำรพัฒนำงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จั ด ท าแผนการจั ด การความรู้
(KM Action Plan) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ในการส่งเสริมให้
จัดทาผลงานเพื่อขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ
และการวางอนาคตที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งนี้ยังส่งผลให้ผล
การดาเนินงานของสานักฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใน
หั ว ข้ อ “เขี ย นประเมิ น ค่ ำ งำนอย่ ำ งไรให้ ผ่ ำ น” (How to
write the job evaluation) มีผลการดาเนินงานดังนี้
ผลผลิต : บุคลากรสามารถเขียนประเมินค่างานได้ 1 คน
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น :
1) ขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ ภ าระงานส าหรั บ การประเมิ น ค่ า งานของ
บุ ค ลากรและตารางสรุ ป เพื่ อ เป็ น แผนในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
รายบุคคล
2) เทคนิคในรูปแบบของ Infographic
3) เพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลในส่วนของรูปแบบการเขียนประเมินค่า
งาน ในคู่มือการทาผลงานเพื่อขึ้นสู่ชานาญการ (คู่มือจากกิจกรรม
การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562)
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เพื่อนาเสนอในการประชุมหน่วยงาน ครั้งที่
6/2563 วาระที่ 5.9 ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา
โดยมีมติดังนี้
1. การป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน)
วัตถุประสงค์ เพื่อหาวิธีการป้องกันทรัพย์สินภายในอาคารสถาบันล้านนาศึกษา
ตัวชี้วัด
ผลการประเมินความปลอดภัยของบุคลากรในอาคาร ไม่น้อยกว่า 4.00
มติที่ประชุม ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. การป้องกันอัคคีภัยอาคารเทพรัตนราชสุดา (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวิธีการป้องกันในกรณีเกิดอัคคีภัยในอาคารเทพรัตนราชสุดา
ตัวชี้วัด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการป้องกันในกรณีเกิดอัคคีภัย จานวน 1 ฉบับ
มติที่ประชุม ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ความล้าสมัยของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์)
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจานวนผู้มาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สถาบันล้านนาศึกษาและการสร้างรายได้ในอนาคต
ตัวชี้วัด ห้องนิทรรศการศูนย์ใบลานศึกษา
มติที่ประชุม ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการบริหารความเสี่ยง :
การอบรมและจัดทาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการป้องกันในกรณีเกิดอัคคีภัย ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา ลักษณะกิจกรรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางปฏิบัติ/
มาตรการความปลอดภัยในกรณีเกิดอัคคีภัย โดยทีมวิทยากร หน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครเชียงใหม่
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กำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ในปี ง บประมำณ 2563 บุ ค ลำกรส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
ได้ให้บริกำรข้อมูลและกำรบรรยำยด้ำนศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษำ
อำจำรย์ บุ ค ลำกร องค์ ก รทั้ ง ภำยในและภำยนอก จ ำนวน 21 ครั้ ง
รำยละเอียดดังนี้
1) 17 ตุลาคม 2562 ดร. ดิเรก อินจันทร์ วิทยากรบรรยายหัวข้อ
“วิ ถี ยี่ เ ป็ ง ล้ า นนา” งานเสวนาเรื่ อ งโคมลอยในมิ ติ วั ฒ นธรรมและการ
ท่ อ งเที่ ย ว ณ ห้ อ งประชุ ม 1 อาคารรวมวิ จั ย และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดย
สถาบันวิจัยศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) 18 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาวัฒนธรรมเชียงใหม่ในสมัยโบราณ
3) 18 – 20 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อ
ศึกษาดูงานเรื่องการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์
4) 20 พฤศจิกายน 2562 ดร. ดิเรก อินจันทร์ บรรยายให้ข้อมูล
ให้กับนักศึกษา กระบวนวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร (Archives
and Records Management) ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5) 30 พฤศจิก ายน 2562 นายโสภณ พรมจิตต์ เป็นวิทยากรใน
โครงการคุรุศาสตร์สืบสานตานานยี่เป็งเทศน์มหาชาติชาดก
6) 8 มกราคม 2563 นางสาวแพรวนภา ศรีวรรณตัน นั ก ศึก ษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ
ศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ขอข้ อ มู ล เพื่ อ ประกอบการท า
วิทยานิพนธ์ เรื่องการสร้างหัวเรื่องสาหรับทรัพยากรสารสนเทศล้านนา โดย
ใช้แนวคิดปัจเจกวิธาน (Folksonomy)
7) 20 มกราคม 2563 อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาจี น จาก Zhejiang
Yuexiu University of Foreign Languages ที่ ม า ศึ ก ษ า ณ วิ ท ย า ลั ย
นานาชาติ มาเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาไทย
8) 23 มกราคม 2563 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ศึกษาดูงานการบริ หารจัดการงานด้านศิลปวั ฒนธรรม และการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการจัดทาอาหารชาววัง
9) 3 กุ มภาพันธ์ 2563 นัก ศึก ษาจากภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษา
องค์ความรู้สารสนเทศล้านนา การสาธิตและฝึกปฏิบัติการจารใบลาน
10) 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 นายภวั ต ณ สิ ง ห์ ท ร เป็ น วิ ท ยากรให้
ความรู้และจัดนิทรรศการ หัวข้อ “สืบสานภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน:ประเพณี
บายศรี ทู ล พระขวั ญ เชี ย งใหม่ ” จั ด โดย ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

11) 26 กุ มภาพั นธ์ 2563 คณะนิ ติ ศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่
เยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อศึกษาความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ในสังคม
12) 17 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ดูงานศูนย์ใบลานศึกษา
13) 5 กรกฎาคม 2563 มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รั ต นโกสิ น ทร์ ดู ง านโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริฯ
14) 29 กรกฎาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษา รายวิชา CL1101
ฝึกประสบการณ์ย่อย 11 section 61 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
วิทยากรอบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นภาษาและวรรณกรรมล้านนา การจาร
ใบลาน/การเขียนพับสา และการทาสมุดทามือ/การมัดผ้าห่อคัมภีร์
15) 20 สิงหาคม 2563 นายชยุตภัฏ คามูล คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอข้อมูลเรื่อง งานปริวรรตเอกสารโบราณล้านนา
16) 20 สิงหาคม 2563 คุณรับขวัญ สาเนียง จากสถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอข้อมูลเรื่อง ดาราศาสตร์ แผนที่ดาว
และโหราศาสตร์
17) 21 สิงหาคม 2563 อาจารย์และนักศึก ษาหลักสูตรภาษาจี น
ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก รั บ บริ ก ารวิ ช าการการอบรมศิ ล ปะการร้ อ ย
ข้าวเปลือกล้านนา ในการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมบ่มเพาะของนักศึกษา
และการส่งเสริมทักษะ
18) 1 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ชั้ น ปี ที่ 3 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่ ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทาภาพนิ่งประกอบผลงานสร้างสรรค์
19) 9 กันยายน 2563 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเข้าเยี่ยม
ชมนิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อจัดทาผลงานคลิปวิดีโอ
20) 15 กั นยายน 2563 นัก ศึก ษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เข้าศึกษาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนาเพื่อใช้ในการ
อ้างอิงบนวิทยานิพนธ์
21) 17 กั นยายน 2563 ดร. ดิเรก อินจันทร์ วิทยากรบรรยาย
หั ว ข้ อ “วิ โ รจน์ ว รรณกรรม” ณ ห้ อ งประชุ ม 50 (ตึ ก HB6) คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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ติดตำมเรำได้ที่
เว็บไซต์

http://www.culture.cmru.ac.th/web60/

https://www.facebook.com/ilaccmru/

https://www.facebook.com/palmleave.cmru

https://www.facebook.com/petchrajabhat/

https://www.facebook.com/lannahouse.cmru/

https://www.facebook.com/CM.Environment/
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ
อาจารย์ ดร. ธรรศ
อาจารย์สิริพร
นางสาวดารารัตน์

สิตานุรักษ์
ศรีรัตนบัลล์
คืนมาเมือง
ศิริลาภา

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

ผู้ให้ข้อมูล
นายโสภณ
ดร. ดิเรก
นางสาวปนัดดา
นายจักรภาณุ
นายภวัต
นางสาวศุภรักษ์
นางกัลยาณี
นายวรวิทย์

พรมจิตต์
อินจันทร์
โตคานุช
ไตรยสุทธิ์
ณ สิงห์ทร
ฉัตรแก้ว
อินต๊ะราชา
ผัดเป้า

หัวหน้างานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
รักษาการหัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการการเงินและพัสดุ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด

ผู้รวบรวม/ออกแบบ
นางสาววราภรณ์
นายวีรพิชญ์

โยธาราษฎร์
หิมารัตน์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

“สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
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