รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองของ
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองของ
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(รอบ 12 เดือน)

ก
คํานํา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายให้คณะ สถาบัน สํานัก และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีการพิจารณาและเจรจา
ความเหมาะสมของค่าน้ําหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดกับคณะกรรมการเจรจาและ
ประเมินผลตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และท่าน
อธิการบดีในฐานะผู้รับคํารับรอง และผู้บริหารส่วนงานในฐานะผู้ทําคํารับรอง ได้พิจารณาเห็นชอบและลงนาม
ร่วมกันในคํารับรองการปฏิบตั ิงานดังกล่าว
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ม่งุ มั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัด
แต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพในด้านการส่งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการแก่สังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาส่วนงาน ตลอดจน
การสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลสําเร็จตามคํารับรองที่ได้กําหนดไว้ ทั้งนี้
ได้จัดทําเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดือน) เพื่อรายงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ําหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/เกณฑ์
การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามทีป่ รากฏในรายงานฉบับนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ข
สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ตารางที่ 1
สรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 2
สรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล
ตัวชี้วัดที่ 1.8
ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 3.8
จํานวนกิจกรรมภายใต้โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคม (ดําเนินการภายในปี 2557)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่ม
ชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 4.1
ระดับความสําเร็จของการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ค้นคว้าความรู้ และการเผยแพร่
ข้อมูลล้านนาคดีศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4.3
จํานวนโครงการที่นําองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์
ตัวชี้วัดที่ 4.5
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีน่ ําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอย
คาร์บอน และการใช้โฟมภายในส่วนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 5.7 จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 6.2
ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS
ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดที่ 6.4
จํานวนเงินรายได้ของส่วนงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ตัวชี้วัดที่ 6.5
ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการ ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 6.7
ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการทํางาน ต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 (เพิ่ม) การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัวชี้วัดที่ 7.1
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผ้บู ริหารส่วนงาน
แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก
ข
1
2
4

7

12
19
23
25

27
31
33
36

39

ค
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. สําเนาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงาน ครั้งที่ 10/2557
ภาคผนวก ข. สําเนาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงาน ครั้งที่ 3/2557

1
ตารางที่ 1 สรุปการเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เปรียบเทียบเป้าหมายกับผล
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล
1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน

หน่วยวัด

ระดับคะแนน

เป้าหมาย

ผล

สูง-ต่ํากว่า
เป้าหมาย

5

4.44

ต่ํา
4.44

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
3.8 จํานวนกิจกรรมภายใต้โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคม (ดําเนินการภายในปี 2557)
โครงการ/
กิจกรรม/

1

45

สูง
5

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุง่ ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุม่ ชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ระดับความสําเร็จของการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ค้นคว้าความรู้ และการเผยแพร่
ระดับ
5
1,2,3,4,5
เท่ากัน
ข้อมูลด้านล้านนาคดีศึกษา

5

4.3 จํานวนโครงการที่นําองค์ความรูไ้ ปประยุกต์เพื่อทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและกลุม่ ชาติพันธุ์

โครงการ

24

39

สูง
5

4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่อยรอย
คาร์บอนและการใช้โฟมภายในส่วนงาน

โครงการ/
กิจกรรม/

3

7

สูง

บทความ/
หนังสือ/
ผลงานวิจัย

5

ระดับ

5

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
5.7 จํานวนองค์ความรูด้ า้ นอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้
สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง
6.4 จํานวนเงินรายได้ทงั้ หมดของส่วนงาน

5
5

เท่ากัน
5

1,2,3,4,5

เท่ากัน
5

บาท

2,000,000 2,521,563

สูง

6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการ
บริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทัง้ หมด

ร้อยละ

100

100

เท่ากัน

6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาให้มคี วามรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทัง้ หมด

ร้อยละ

100

100

เท่ากัน

5
5

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผบู้ ริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผบู้ ริหารส่วนงานแถลงต่อสภา
ระดับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5
5

21

เท่ากัน
5

ระดับ
บาท
ร้อยละ
ร้อยละ

6.4 จํานวนเงินรายได้ทั้งหมดของส่วนงาน

6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการ
บริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทัง้ หมด

6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทัง้ หมด

บทความ/
หนังสือ/
ผลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถ
รองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
5.7 จํานวนองค์ความรูด้ า้ นอาเซียน

3.00

3.00

3.00

12.00
3.00

2

2

-

18

2

-

2

2

3

3

1

20

3

-

3

3

เกณฑ์การให้คะแนน

4

4

2

22

4

-

4

4

5

5

3

24

5

1

5

5

1,2,3,4,5

5

7

39

1,2,3,4,5

45

4.44

ผลการ
ดําเนินงาน

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000

4.4400

80

80

85

85

90

90

95

95

100

100

100

100

5.0000

5.0000

0.1500

0.1500

0.1500

0.6000
0.1500

0.2000
0.2000

0.1500

0.7500

2.9000
2.0000

0.0500
0.0500

0.4440
0.4440

คะแนนที่ คะแนนถ่วง
ได้
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,521,563 5.0000

1

1

4.00
4.00

โครงการ/
กิจกรรม/

4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่อยรอยคาร์บอน
และการใช้โฟมภายในส่วนงาน

16
0

15.00

โครงการ

4.3 จํานวนโครงการที่นําองค์ความรูไ้ ปประยุกต์เพื่อทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นและกลุม่ ชาติพันธุ์

1

0

1

1

3.00

58.00
40.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุง่ ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุม่ ชาติพันธุ์ และอนุรักษ์
4.1 ระดับความสําเร็จของการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ค้นคว้าความรู้ และการเผยแพร่ขอ้ มูลด้าน
ระดับ
ล้านนาคดีศกึ ษา

10.00
10.00

(ร้อยละ)

1.00
1.00

ระดับคะแนน

หน่วยวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
3.8 จํานวนกิจกรรมภายใต้โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคม (ดําเนินการภายในปี 2557)
โครงการ/
กิจกรรม/

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล
1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน

ตัวชีว้ ัด

น้ําหนัก

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตารางที่ 2 สรุปคะแนนผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2

100.00

15.00
15.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผบู้ ริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภา
ระดับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รวม

(ร้อยละ)

หน่วยวัด

ตัวชีว้ ัด

น้ําหนัก

3

1

1

2

2

3

3

เกณฑ์การให้คะแนน

4

4

5

5

21

ผลการ
ดําเนินงาน
5.0000

4.94

0.7500
0.7500

คะแนนที่ คะแนนถ่วง
ได้
น้ําหนัก

ผลการดําเนินงาน

๔
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(9) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อตัวชี้วัด : 1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
โทรศัพท์ : 3629
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
2555
2556
2557
ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
4.22
4.22
4.44
ภายในของส่วนงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

ระดับ 4
4

ระดับ 5
5

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
ตัวชี้วัด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

ผลการตรวจสอบและประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส่วนงาน

10.0000

4.44

4.44

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้ําหนัก
0.44

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ
ได้ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โดยได้ตรวจสอบตามรายการองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาทั้ง
5
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 9 ตัวบ่งชี้ (สําหรับองค์ประกอบที่ 6 ตัวบ่งชี้ 10 (สมศ.) ให้
รายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ประเมินคะแนน) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ มีความเห็นว่าในปี
การศึกษา 2556 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มี
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้รวมจํานวน 9 ตัวบ่งชี้ และเมื่อได้พิจารณาสรุปผลการประเมินตามตัว
บ่งชี้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้มีมติร่วมกันว่าสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้คะแนนเท่ากับ 4.44
คะแนน คือ มีระดับการดําเนินงานของส่วนงานได้คุณภาพในระดับดี

๕

รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

เป้าหมาย

ข้อ 1-8

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ 1-6

ตัวบ่งชี้ที่ 10 (สมศ.) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ 1-5

ตัวบ่งชี้ที่ 11 (สมศ.) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริการ และการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบริหารประจําส่วนงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาส่วนงานสูส่ ถาบันการเรียนรู้ (KM)

ข้อ 1-5

ข้อ 1-7
ข้อ 1-5

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS)

ข้อ 1-5

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสีย่ ง

ข้อ 1-6

องค์ประกอบที่ 8 การเงิน และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนเฉลี่ยรวม

ข้อ 1-7

ข้อ 1-8

(9) รอบ 12 เดือน

ผลการดําเนินงาน

ดําเนินงานข้อ
1,2,3,4,5,6,7,8
ดําเนินงานข้อ
1,2,3
ดําเนินงานข้อ
1,2,3,4,5
ดําเนินงานข้อ
1,2,3,4,5
ดําเนินงานข้อ
1,2,3,4,5,6,7
ดําเนินการข้อ
1,2,3,4
ดําเนินการข้อ
1,2,3,4,5
ดําเนินการข้อ
1,2,3,4,5
ดําเนินการข้อ
2,3,4,5,6,7
ดําเนินการข้อ
1,2,3,4,6,7,8

คะแนน
5.00
5.00

ระดับ
ประเมิน
ดีมาก
ดีมาก

4.00
3.00

ดี
พอใช้

ไม่
ประเมิน
คะแนน
5.00

-

ดีมาก

4.75
5.00

ดี
ดีมาก

4.00

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.00
4.00

ดี
ดี

4.00
4.00

ดี
ดี

4.44

ดี

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. แผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา 2556
2. แผนพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน (Quality Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2556
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมุ่งเน้นให้ผ้บู ริหารและบุคลากรในทุกระดับ ให้ความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ

๖
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(9) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และดูงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการดําเนินงาน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
ผลตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี
การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 (1.8 - 01.pdf)

๗
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อตัวชี้วัด : 3.8 จํานวนกิจกรรมภายใต้โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคม
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
โทรศัพท์ : 3629
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
2555
2556
2557
จํานวนกิจกรรมภายใต้โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคม
N/A
N/A
45
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
0

ระดับ 2
-

ระดับ 3
-

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จํานวนกิจกรรมภายใต้โครงการ 50
1.00000
ปี มช. รับใช้สังคม

ระดับ 4
-

ผลการ
ดําเนินงาน
45

ระดับ 5
1

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.05

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้โครงการ 50 ปี มช. รับใช้สังคม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 45 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้:ลําดับ
1
2
3
4
5

6

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอบรมวิปสั สนากรรมฐาน ครั้งที่ 19 ประจําปี 2556
โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจําปี 2556
โครงการอบรมดนตรีล้านนา: สะล้อ ซึง
โครงการอบรมวาดภาพสีน้ํา : เรือนโบราณ
โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทีส่ มเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถทรงมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา (12 สิงหามหา
ราชินี)
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

จํานวน
1
1
1
1
1

1

วันที่จัดกิจกรรม
20-27 ต.ค. 56
25 เม.ย. 57
1 มี.ค. - 29 มิ.ย. 57
7 - 22 มิ.ย. 57
8-11 ส.ค. 57

ต.ค. 56 - ก.ย. 57

๘

( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลําดับ
7
8
9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27
28
29
30

โครงการ / กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2557
บูธเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานฤดูหนาวและงานกาชาด
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556
บูธวิชาการในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจําปี 2557
โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ขยายระยะเวลา 31 ธ.ค. 57)
- ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง)
- การเผยแพร่ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อวิทยุ
- การเผยแพร่ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม "สงกรานต์ไทยใต้ : ปีใหม่ล้านนา"
- การจัดบรรยาย เรื่อง "ประเพณีตานก๋วยสลาก"
โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
โครงการเสวนาดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา
คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง ในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในข่าว มช.รอบสัปดาห์
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในนิตยสารทองกวาว (รอบ 2 เดือน)
หนังสือ Lanna House and Way of Life (ภาษาอังกฤษ)
หนังสือการ์ตูนภาษาล้านนา
หนังสือประเพณี พิธีกรรม การทํานาโบราณล้านนา
หนังสือประเพณีสาํ คัญล้านนา
หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 3
หนังสือดนตรีล้านนา สล่าเครื่องตี
วารสารร่มพยอม ปีท่ี 15 ฉบับที่ 1
วารสารร่มพยอม ปีท่ี 15 ฉบับที่ 2
โครงการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณ
ล้านนา
- แบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
- แบบสามมิติโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
เว็บไซต์ล้านนาคดึศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เว็บไซต์ลา้ นนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านล้านนาคดีศึกษา
- ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณล้านนา
หนังสือล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ปี 2556
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปี 2556
โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา (งานแอ่วเฮือน เยือนผญา)

จํานวน
1
1

วันที่จัดกิจกรรม
3 ม.ค. 57
2 ม.ค. 57

1

12 มี.ค. 57

1
1
3

2 เม.ย. 57
ต.ค. 56 - ก.ย. 57
ต.ค. 56 - ก.ย. 57

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10 เม.ย. 57
19 ก.ย. 57
27-31 พ.ค. 57
29 ส.ค. 57
ต.ค. 56 - ก.ย. 57
ต.ค. 56 - ก.ย. 57
ต.ค. 56 - ก.ย. 57
เผยแพร่ ม.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ มิ.ย. 57
เผยแพร่ ก.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57

1
1
เผยแพร่ ม.ค. 57
1
1
1
1
1
1
1

เผยแพร่ ส.ค. 57
20 ต.ค. 56
18 พ.ย. 56
6-9 ธ.ค. 56

๙
( 9 ) รอบ 12 เดือน

รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลําดับ
31
32
33
34

35
36
37

โครงการ / กิจกรรม
โครงการลานสรวงข่วงศิลป์
โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค
โครงการวิถีชีวิตพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (งานแอ่วเฮือนไตลื้อ)
โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
- วันมาฆบูชา (จัดพิธีทําบุญตักบาตร)
- วันวิสาขบูชา (จัดพิธีทําบุญตักบาตร)
- วันอาสาฬหบูชา (จัดพิธที ําบุญตักบาตร)
โครงการอบรมคุณธรรมนําความรู้
โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น
โครงการจัดสัมมนาชุมชนศิลปะเชียงใหม่ : ธุรกิจของศิลปะ (The Business of Arts:
A Mini Symposium) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย
รวม

จํานวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1

วันที่จัดกิจกรรม
6-9 ธ.ค. 56
6-9 ธ.ค. 56
26-28 ธ.ค. 56
14 ก.พ. 57
13 พ.ค. 57
11 ก.ค. 57
31 ส.ค. - 7 ก.ย. 57
10-21 ก.พ. 57
26 ก.ค. 57
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
2. แผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)
3. งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
4. การสนับสนุนและความร่วมมือจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภายนอก
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 19 ประจําปี 2556 (3.8 - 01.pdf)
รายงานโครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจําปี 2556 (3.8 - 02.pdf)
รายงานโครงการอบรมดนตรีล้านนา สะล้อ ซึง (3.8 - 03.pdf)
รายงานโครงการอบรมวาดภาพสีน้ํา เรือนโบราณ (3.8 - 04.pdf)
รายงานโครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ประจําปี 2557 (3.8 - 05.pdf)
รายงานโครงการจัดทําปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ปี 2557 (3.8 - 07.pdf)
บูธวิชาการในงานฤดูหนาวและกาชาดเชียงใหม่ ประจําปี 2557 (3.8 - 08.pdf)
บูธวิชาการในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจําปี 2557 (3.8 - 09.pdf)

๑๐

รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน (3.8 - 10.1.pdf)
คอลัมน์มรดกล้านนา ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน (3.8 - 10.2.pdf)
คอลัมน์ลานคํา ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน (3.8 - 10.3.pdf)
รายการวิทยุมรดกล้านนา ทางสถานีวิทยุ FM100 (3.8 - 10.4.pdf)
ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง) (3.8 - 10.5.pdf)
โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ (3.8 - 12.pdf)
รายงานโครงการเสวนากลุ่มดนตรีชนเผ่าในล้านนา (3.8 - 13.pdf)
คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง (ในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์) (3.8 - 14.pdf)
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ข่าว มช.สัปดาห์) (3.8 - 15.pdf)
บทความด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ข่าวทองกวาว มช.) (3.8 - 16.pdf)
หนังสือ Lanna House and Way of Life (3.8 - 17.pdf)
หนังสือการ์ตูนภาษาล้านนา (3.8 - 18.pdf)
หนังสือประเพณี พิธีกรรม การทํานาโบราณ (3.8 - 19.pdf)
หนังสือประเพณีสําคัญของล้านนา (3.8 - 20.pdf)
หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 3 (3.8 - 21.pdf)
หนังสือดนตรีล้านนา สล่าเครื่องตี (3.8 - 22.pdf)
วารสารร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (3.8 - 23.pdf)
วารสารร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (3.8 - 24.pdf)
แบบ 3 มิติโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา (3.8 - 25.1.pdf)
แบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา (3.8 - 25.2.pdf)
เว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3.8 - 26.1.pdf)
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านล้านนาคดี (3.8 - 26.2.pdf)
ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณล้านนา (ล้านนาคดีศึกษา) (3.8 - 26.3.pdf)
หนังสือล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (3.8 - 27.pdf)
รายงานโครงการตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําปี 2556 (3.8 - 28.pdf)
รายงานผลโครงการส่งเสริมประเพณีกระทง ประจําปี 2556 (3.8 - 29.pdf)
รายงานโครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา (3.8 - 30.pdf)
รายงานโครงการลานสรวงข่วงศิลป์ ประจําปี 2556 (3.8 - 31.pdf)
รายงานโครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค ประจําปี 2556 (3.8 - 32.pdf)
รายงานโครงการวิถีชีวิตพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (3.8 - 33.pdf)
รายงานโครงการส่งเสริมวันมาฆบูชา ประจําปี 2557 (3.8 - 34.1.pdf)

๑๑
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายงานโครงการส่งเสริมวันวิสาขบูชา ประจําปี 2557 (3.8 - 34.2.pdf)
รายงานโครงการส่งเสริมวันวันอาสาฬหบูชา ประจําปี 2557 (3.8 - 34.3.pdf)
รายงานโครงการอบรมคุณธรรมนําความรู้ (3.8 - 35.pdf)
โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ (3.8 - 36.pdf)
รายงานโครงการจัดสัมมนาชุมชนศิลปะเชียงใหม่ ธุรกิจของศิลปะ (3.8 - 37.pdf)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

๑๒
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ระดับความสําเร็จของการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาค้นคว้าความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูล
ด้านล้านนาคดีศึกษา
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
โทรศัพท์ : 3629
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน
/
1 มีแผนปฏิบัติงานของการเป็นศูนย์ล้านนาคดีศึกษา
ผลการดําเนินงาน :
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการการล้านนาคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้:1. แผนดําเนินงานโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 จากงบประมาณแผ่นดิน (งบอุดหนุน) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 วงเงิน 300,000 บาท ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2555 - 31
มีนาคม 2557 (โครงการอนุมัติขยายระยะเวลา) โดยมีเป้าหมายผลผลิต จํานวน 3
กิจกรรม ได้แก่
(1) เว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2) ฐานข้อมูลงานผลงานวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา
(3) ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณล้านนา
2. แผนดําเนินงานโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ตั้งจ่ายศูนย์บริหาร
งานวิจัย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 700,000 บาท ระยะเวลา
ดําเนินงาน 1 กันยายน 2556 - 31 กรกฎาคม 2557 (โครงการอนุมัติขยาย
ระยะเวลา) โดยมีเป้าหมายผลผลิต คือ การผลิตและเผยแพร่หนังสือล้านนาคดีศึกษา
(ล้านนาคดีศึกษา 4 หมวดหลัก) จํานวน 2,000 เล่ม
3. แผนดําเนินงานโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ในวงเงิน
4,992,720 บาท ระยะเวลาดําเนินงาน 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2557
(โครงการอนุมัติขยายระยะเวลา) โดยมีโครงการย่อย 12 โครงการ ดังนี้:(1) โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้าน
ไทยศึกษาครั้งที่ 13 ที่ จ.เชียงใหม่ พ.ศ. 2560
(2) โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บริหารส่วนกลาง)

๑๓

รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ระดับคะแนน

/

2

/

3

การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน
(3) โครงการบริหารจัดการส่วนกลางโครงการล้านนาคดีศึกษา มช.
(4) โครงการจัดทําฐานข้อมูลสารานุกรมภาษาและวรรณกรรมล้านนา
(5) โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้คนล้านนาในบริบททาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
(6) โครงการสํารวจ รวบรวม และจัดทําระบบสารสนเทศสําเนาภาพถ่ายพระธรรม
คัมภีร์ใบลานพระนครน่าน สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ
(7) โครงการสํารวจพื้นที่วัฒนธรรมด้านศิลปหัตถกรรมดนตรีและนาฏยกรรม
ล้านนา ฐานข้อมูล และบริการวิชาการแก่ชุมชน
(8) โครงการสร้างองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาช่างล้านนา
(9) โครงการองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกิน การอยู่ และเครื่องนุ่งห่ม
ของล้านนา
(10) โครงการศึกษาวิจัยเทศกาลวัฒนธรรมของชาวล้านนากับการเปลี่ยนแปลงใน
แอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน (กรณีศึกษา: งานประเวณีสรงน้ําพระธาตุและรอยพระพุทธ
บาท)
(11) โครงการศึกษาปริวรรต และจัดพิมพ์ "ตํานานเมืองลื้อ: เชียงรุ่ง เมืองยอง และ
เมืองสิงห์"
(12) โครงการทบทวนสถานภาพองความรู้ เรื่อง "ครูบาในพุทธศาสนาแบบล้านนา:
ความหมาย วัตรปฏิบัติ และความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพนั ธุ์"
มีการดําเนินงานตามงาน/โครงการที่กําหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ผลการดําเนินงาน :
มีการดําเนินงานตามงาน/โครงการที่กําหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลการดําเนินงาน :
-

๑๔
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน
/
4 มีการดําเนินงานตามงาน/โครงการที่กําหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ผลการดําเนินงาน :
/

5

มีการดําเนินงานตามงาน/โครงการที่กําหนดไว้ในแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ผลการดําเนินงาน :
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการการล้านนาคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 3 โครงการหลัก ดังนี้:1. โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 จากงบประมาณแผ่นดิน (งบอุดหนุน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใน
วงเงิน 300,000 บาท ระยะเวลาดําเนินงาน 1 เดือนตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม
2557 (โครงการอนุมัติขยายระยะเวลา) โดยมีการผลิตและเผยแพร่ผลงานในเดือน
มีนาคม 2557 จํานวน 3 ผลงาน ได้แก่
(1) เว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(2) ฐานข้อมูลงานผลงานวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา
(3) ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณล้านนา
2. โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ตั้งจ่ายศูนย์บริหารงานวิจัย)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวงเงิน 700,000 บาท ระยะเวลาดําเนินงาน 1
กันยายน 2556 - 31 กรกฎาคม 2557 (โครงการอนุมัติขยายระยะเวลา) โดยมีการ
ผลิตและเผยแพร่หนังสือล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ล้านนาคดีศึกษา 4
หมวดหลัก) จํานวน 2,000 เล่ม ในเดือนสิงหาคม 2557
3) โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ในวงเงิน 4,992,720 บาท ใช้
ระยะเวลาดําเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557 (โครงการอนุมัติขยาย
ระยะเวลา) โดยได้อนุมัติดําเนินงานโครงการย่อย และอยู่ในระหว่างการดําเนินงาน
จํานวน 12 โครงการย่อย ดังนี้:-

๑๕

รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1) โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้าน
ไทยศึกษาครั้งที่ 13 ที่ จ.เชียงใหม่ พ.ศ. 2560
(2) โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บริหารส่วนกลาง)
(3) โครงการบริหารจัดการส่วนกลางโครงการล้านนาคดีศึกษา มช.
(4) โครงการจัดทําฐานข้อมูลสารานุกรมภาษาและวรรณกรรมล้านนา
(5) โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้คนล้านนาในบริบททาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
(6) โครงการสํารวจ รวบรวม และจัดทําระบบสารสนเทศสําเนาภาพถ่ายพระธรรม
คัมภีร์ใบลานพระนครน่าน สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ
(7) โครงการสํารวจพื้นที่วัฒนธรรมด้านศิลปหัตถกรรมดนตรีและนาฏยกรรม
ล้านนา ฐานข้อมูล และบริการวิชาการแก่ชุมชน
(8) โครงการสร้างองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาช่างล้านนา
(9) โครงการองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกิน การอยู่ และเครื่องนุ่งห่ม
ของล้านนา
(10) โครงการศึกษาวิจัยเทศกาลวัฒนธรรมของชาวล้านนากับการเปลี่ยนแปลงใน
แอ่งที่ราบเชียงใหม่-ลําพูน (กรณีศึกษา: งานประเวณีสรงน้ําพระธาตุและรอยพระพุทธ
บาท)
(11) โครงการศึกษาปริวรรต และจัดพิมพ์ "ตํานานเมืองลื้อ: เชียงรุ่ง เมืองยอง และ
เมืองสิงห์"
(12) โครงการทบทวนสถานภาพองความรู้ เรื่อง "ครูบาในพุทธศาสนาแบบล้านนา:
ความหมาย วัตรปฏิบัติ และความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพนั ธุ์"

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ดําเนินการได้สําเร็จ ดําเนินการได้สําเร็จ ดําเนินการได้สําเร็จ ดําเนินการได้สําเร็จ ดําเนินการได้สําเร็จ
ครบถ้วน
ครบถ้วน
ครบถ้วน
ครบถ้วน
ครบถ้วน
1 ประเด็น
2 ประเด็น
3 ประเด็น
4 ประเด็น
5 ประเด็น

๑๖
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ผลการ
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ดําเนินงาน
ที่ได้
ถ่วง
น้ําหนัก
ระดับความสําเร็จของการเป็น
40.00000 1,2,3,4,5
5.0000
2.00
ศูนย์กลางการพัฒนาค้นคว้าความรู้
และการเผยแพร่ข้อมูลด้านล้านนาคดี
ศึกษา
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้:1) โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากงบประมาณ
แผ่นดิน (งบอุดหนุน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในวงเงิน 300,000 บาท ใช้ระยะเวลาดําเนินงาน
ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2557 (โครงการอนุมัติขยายระยะเวลา) โดยมีการผลิตและเผยแพร่
ผลงานในเดือนมีนาคม 2557 จํานวน 3 ผลงาน ได้แก่
1. เว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ฐานข้อมูลงานผลงานวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา
3. ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณล้านนา
2) โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จากงบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย (ตั้งจ่ายศูนย์บริหารงานวิจัย) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวงเงิน 700,000
บาท ใช้ระยะเวลาดําเนินงานระหว่างเดือนกันยายน 2556 - 31 กรกฎาคม 2557 (โครงการอนุมัติขยาย
ระยะเวลา) โดยมีการผลิตและเผยแพร่หนังสือล้านนาคดีศึกษา (ล้านนาคดีศึกษา 4 หมวดหลัก) ในเดือน
สิงหาคม 2557 จํานวน 2,000 เล่ม
3) โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากงบประมาณ
เงินรายได้มหาวิทยาลัย ในวงเงิน 4,992,720 บาท ใช้ระยะเวลาดําเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2557 (โครงการอนุมัติขยายระยะเวลา) โดยมีโครงการย่อย 12 โครงการ ดังนี้:1. โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่
13 ที่ จ.เชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ในวงเงิน 86,620 บาท
2. โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บริหารส่วนกลาง) ในวงเงิน 357,000 บาท
3. โครงการบริหารจัดการส่วนกลางโครงการล้านนาคดีศึกษา มช. ในวงเงิน 974,000 บาท
4. โครงการจัดทําฐานข้อมูลสารานุกรมภาษาและวรรณกรรมล้านนา ในวงเงิน 491,100 บาท

๑๗

รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
5. โครงการศึกษาวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้คนล้านนาในบริบททางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ในวงเงิน 425,000 บาท
6. โครงการสํารวจ รวบรวม และจัดทําระบบสารสนเทศสําเนาภาพถ่ายพระธรรมคัมภีร์ใบลานพระ
นครน่าน สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ ในวงเงิน 200,000 บาท
7. โครงการสํารวจพื้นที่วัฒนธรรมด้านศิลปหัตถกรรมดนตรีและนาฏยกรรมล้านนา ฐานข้อมูล
และบริการวิชาการแก่ชุมชน ในวงเงิน 575,000 บาท
8. โครงการสร้างองค์ความรู้สถาปัตยกรรมล้านนา ด้านภูมิปัญญาช่างล้านนา ในวงเงิน
578,500 บาท
9. โครงการองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมการกิน การอยู่ และเครื่องนุ่งห่มของล้านนา ใน
วงเงิน 646,000 บาท
10. โครงการศึกษาวิจัยเทศกาลวัฒนธรรมของชาวล้านนากับการเปลี่ยนแปลงในแอ่งที่ราบ
เชียงใหม่-ลําพูน (กรณีศึกษา: งานประเวณีสรงน้ําพระธาตุและรอยพระพุทธบาท) ในวงเงิน 313,500 บาท
11. โครงการศึกษาปริวรรต และจัดพิมพ์ "ตํานานเมืองลื้อ: เชียงรุ่ง เมืองยอง และเมืองสิงห์" ใน
วงเงิน 160,000 บาท
12. โครงการทบทวนสถานภาพองความรู้ เรื่อง "ครูบาในพุทธศาสนาแบบล้านนา: ความหมาย วัตร
ปฏิบัติ และความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์" ในวงเงิน 186,000 บาท
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
2. แผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)
3. แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557
4. งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557
5. การสนับสนุนและความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานโครงการรวบรวมองค์ความรู้ล้านนาคดี จากงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุน) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - มีนาคม 2557 (โครงการขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาดําเนินงาน) (4.1 - 01.pdf)

๑๘
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 (โครงการขออนุมัติขยายระยะเวลา) ระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 กรกฎาคม 2557 (4.1 - 02.pdf)
รายงานโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (โครงการขออนุมัติขยายระยะเวลา) ระยะเวลาดําเนินงานระหว่างเดือนกันยายน
2556 - กรกฎาคม 2557 (4.1 - 03.pdf)

๑๙
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อตัวชี้วัด : 4.3 จํานวนโครงการที่นําองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
โทรศัพท์ : 3629
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
2555
2556
2557
จํานวนโครงการที่นําองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อทํานุบํารุงศาสนา
N/A
26
39
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
16

ระดับ 2
18

ระดับ 3
20

ระดับ 4
22

ระดับ 5
24

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

15.00000

39

5.0000

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
จํานวนโครงการที่นําองค์ความรู้ไปประยุกต์
เพื่อทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์

ค่าคะแนน
ถ่วง
น้ําหนัก
0.75

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 39 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้:ลําดับ
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ
56)
- หนังสือล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่จัดกิจกรรม/
เผยแพร่

ส.ค. 57

กิจกรรม

1

๒๐
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

2
3

โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ปี 2556
โครงการอบรมดนตรีล้านนา: สะล้อ ซึง
- การอบรมดนตรีล้านนา: สะล้อ ซึง รุ่นที่ 1
- การอบรมดนตรีล้านนา: สะล้อ ซึง รุ่นที่ 2
โครงการอบรมวาดภาพสีน้ํา : เรือนโบราณ
โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา
- ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง)
- การเผยแพร่ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อวิทยุ
- การเผยแพร่ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม "สงกรานต์ไทยใต้ : ปีใหม่ล้านนา"
- การจัดบรรยาย เรื่อง "ประเพณีตานก๋วยสลาก"
โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
โครงการเสวนาดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา
คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง ในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในข่าว มช.รอบสัปดาห์
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในนิตยสารทองกวาว (รอบ 2 เดือน)
โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 56)
- วารสารร่มพยอมปีที่ 15 ฉบับที่ 1
- วารสารร่มพยอมปีที่ 15 ฉบับที่ 2
โครงการจัดทําหนังสือชุดล้านนาคดี (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 56)
- หนังสือประเพณี พิธีกรรม การทํานาโบราณล้านนา
- หนังสือประเพณีสําคัญล้านนา
- หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 3
- หนังสือดนตรีล้านนา สล่าเครือ่ งตี
หนังสือ Lanna House and Way of Life (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 56)
โครงการรวบรวมองค์ความรู้โครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
(โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 56)
- แบบ 3 มิติ โครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
- แบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 56)
- เว็บไซต์ลา้ นนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านล้านนาคดีศึกษา
- ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณล้านนา
โครงการจัดทําหนังสือการ์ตูนภาษาล้านนา (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 56)

4
5

6

7
8
9
10
11
12

13

14
15

16

17

( 9 ) รอบ 12 เดือน

วันที่จัดกิจกรรม/
เผยแพร่
25 เม.ย. 57

กิจกรรม
1

1 มี.ค. - 27 เม.ย. 57
10 พ.ค. - 29 มิ.ย. 57
7 - 22 มิ.ย. 57

1
1
1

2 เม.ย. 57
ต.ค. 56 - ก.ย. 57
ต.ค. 56 - ก.ย. 57

1
1
1

10 เม.ย. 57
19 ก.ย. 57
27-31 พ.ค. 57
29 ส.ค. 57
ต.ค. 56 - ก.ย. 57
ต.ค. 56 - ก.ย. 57
ต.ค. 56 - ก.ย. 57

1
1
1
1
1
1
1

เผยแพร่ พ.ค. 57
เผยแพร่ มิ.ย. 57

1
1

เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ ม.ค. 57

1
1
1
1
1

เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57

1
1

เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57
เผยแพร่ มี.ค. 57

1
1
1
1

๒๑
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลําดับ
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ปี 2556
โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา (งานแอ่วเฮือน เยือนผญา)
โครงการลานสรวงข่วงศิลป์
โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค
โครงการวิถีชีวิตพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (งานแอ่วเฮือนไตลื้อ)
โครงการอบรมคุณธรรมนําความรู้
กิจกรรมการต้อนรับคณะนักการศึกษาจากองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ The Southeast Asian Ministers of Education Organization
(SEAMEO)
การจัดบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย Coe
College ประเทศสหรัฐอเมริกา
โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น
โครงการแลกเปลีย่ นศิลปวัฒนธรรม : มช. และมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว
โครงการจัดสัมมนา เรื่อง "The Business of Arts: A Mini Symposium"
รวม

( 9 ) รอบ 12 เดือน

วันที่จัดกิจกรรม/
เผยแพร่
18 พ.ย. 56
6-9 ธ.ค. 56
6-9 ธ.ค. 56
6-9 ธ.ค. 56
26-28 ธ.ค. 56
31 ส.ค., 3, 7 ก.ย. 57
28 ม.ค. 57

กิจกรรม
1
1
1
1
1
1
1

7 ก.พ. 57

1

10-21 ก.พ. 57
15-19 มี.ค. 57
26 ก.ค. 57

1
1
1
39

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
2. แผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)
3. งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
4. การสนับสนุนและความร่วมมือจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภายนอก
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
หนังสือล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4.3 - 01.pdf)
รายงานโครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจําปี 2556 (4.3 - 02.pdf)
รายงานโครงการอบรมดนตรีล้านนา สะล้อ ซึง (จํานวน 2 รุ่น) (4.3 - 03.pdf)
รายงานโครงการอบรมวาดภาพสีน้ํา เรือนโบราณ (4.3 - 04.pdf)
ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง) (4.3 - 5.1.pdf)
รายการวิทยุมรดกล้านนา (FM100) (4.3 - 5.2.pdf)
คอลัมน์ลานคํา (นสพ.ไทยนิวส์) (4.3 - 5.3.pdf)

๒๒
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา (นสพ.ไทยนิวส์) (4.3 - 5.4.pdf)
คอลัมน์มรดกล้านนา (นสพ.ไทยนิวส์) (4.3 - 5.5.pdf)
โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ (4.3 - 07.pdf)
รายงานโครงการเสวนากลุ่มดนตรีชนเผ่าในล้านนา (4.3 - 08.pdf)
คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง (หนังสือมติชนสุดสัปดาห์) (4.3 - 09.pdf)
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ข่าว มช.สัปดาห์) (4.3 - 10.pdf)
บทความด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ข่าวทองกวาว มช.) (4.3 - 11.pdf)
วารสารร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (4.3 - 12.1.pdf)
วารสารร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (4.3 - 12.2.pdf)
หนังสือประเพณี พิธีกรรม การทํานาโบราณ (4.3 - 13.1.pdf)
หนังสือประเพณีสําคัญของล้านนา (4.3 - 13.2.pdf)
หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 3 (4.3 - 13.3.pdf)
หนังสือดนตรีล้านนา สล่าเครื่องตี (4.3 - 13.4.pdf)
หนังสือ Lanna House and Way of Life (4.3 - 14.pdf)
แบบสามมิติโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา (4.3 - 15.1.pdf)
แบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา (4.3 - 15.2.pdf)
เว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4.3 - 16.1 .pdf)
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านล้านนาคดี (บนเว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา) (4.3 - 16.2.pdf)
ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณล้านนา (บนเว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา) (4.3 - 16.3.pdf)
หนังสือการ์ตูนภาษาล้านนา (4.3 - 17 .pdf)
รายงานโครงการส่งเสริมประเพณีกระทง ประจําปี 2556 (4.3 - 18 .pdf)
รายงานโครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา (งานแอ่วเฮือนเยือนผญา) (4.3 - 19.pdf)
โครงการลานสรวงข่วงศิลป์ (4.3 - 20.pdf)
โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค (4.3 - 21.pdf)
โครงการวิถีชีวิตพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (งานแอ่วเฮือนไตลื้อ) (4.3 - 22.pdf)
รายงานโครงการอบรมคุณธรรมนําความรู้ (4.3 - 23.pdf)
รายงานกิจกรรมต้อนรับนักการศึกษาจากองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (4.3 - 24.pdf)
รายงานกิจกรรมการบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย Coe College (4.3 - 25.pdf)
โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ (4.3 - 26.pdf)
รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม มช. - ม.สุพานุวง (4.3 - 27.pdf)
รายงานโครงการสัมมนาชุมชนศิลปะเชียงใหม่ ธุรกิจของศิลปะ (4.3 - 28.pdf)

๒๓
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อตัวชี้วัด : 4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอย
คาร์บอน และการใช้โฟมภายในส่วนงาน
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
โทรศัพท์ : 3629
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
2555
2556
2557
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีน่ ําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน
N/A
1
1
มาใช้
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีก่ ารลดร่องรอยคาร์บอน
N/A
4
5
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีล่ ดการใช้โฟม
N/A
0
1
รวมจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงาน
N/A
5
7
ทดแทนมาใช้การลดร่องรอยคาร์บอน และการใช้โฟมภายใน
ส่วนงาน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
0

ระดับ 2
-

ระดับ 3
1

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีน่ ํา
3.00000
พลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้
การลดร่องรอยคาร์บอน และการใช้
โฟมภายในส่วนงาน

ระดับ 4
2

ผลการ
ดําเนินงาน
7

ระดับ 5
3

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.15

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้
และลดร่องรอยคาร์บอนภายในส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 5 กิจกรรม ดังนี้:-

๒๔
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

( 9 ) รอบ 12 เดือน

กิจกรรม
1. กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้
1.1 การนําใบไม้มาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์
2. กิจกรรมการลดร่อยรอยคาร์บอน (Carbon Footprint)
2.1 การจัดทํารั้วชาข่อยเพิ่มเติม และมีการติดตั้งสปริงเกอร์รดน้ํา
2.2 การนํากระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียว กลับมาใช้ใหม่
2.3 ร่วมกันถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน
2.4 จัดทําป้ายรณรงค์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน
2.5 การจัดทําแปลงพืชผักสวนครัวในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
3. กิจกรรมการลดการใช้โฟม
3.1 การใช้วัสดุไม้แทนวัสดุโฟม ในการจัดทํารถบุษบกสรงน้ําพระในวันประเพณีสงกรานต์

จํานวน

รวม

7

1
1
1
1
1
1
1

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. แผนงานในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ภายใต้โครงการนําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้)
2. การสนับสนุนและความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรในส่วนงาน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
รายงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ปีงบ 2557 (4.5 - 01.pdf)
รายงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ปีงบ 2557 (4.5 - 01.pdf)
รายงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ปีงบ 2557 (4.5 - 01.pdf)

๒๕
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อตัวชี้วัด : 5.7 จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
โทรศัพท์ : 3297
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
2555
2556
2557
จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน
N/A
5
5
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน
4.00000

ระดับ 4
4

ผลการ
ดําเนินงาน
5

ระดับ 5
5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.20

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทําและเผยแพร่บทความที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
ในด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิต เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างประชาชน
และรัฐในการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีสันติสุข จํานวน 5 บทความ ดังนี้:ชื่อบทความ / หนังสือที่เป็นองค์ความรู้อาเซียน
แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
เรื่อง
1. ละครหุ่นตระการตาอาเซียน
ร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
1
2. วิวาห์บาบ๋า มรดกวัฒนธรรมอันดามัน
ร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
1
3. นครพนม - ท่าแขก - สะหวันเขต - มุกดาหาร - พระธาตุพนม
ร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
1
4. ถิ่นฐานไทในเวียดนาม
ร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
1
5. นครพนม - ท่าแขก - สะหวันเขต - มุกดาหาร - พระธาตุพนม
ร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
1
(ตอนที่ 2)
รวม

5

๒๖
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. แผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)
2. แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557
4. การสนับสนุนและความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย และส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
ละครหุ่นตระการตาอาเซียน (วารสารร่มพยอม) (5.7 - 01.pdf)
วิวาห์บาบ๋า มรดกวัฒนธรรมอันดามัน (วารสารร่มพยอม) (5.7 - 02.pdf)
ถิ่นฐานไทในเวียดนาม (วารสารร่มพยอม) (5.7 - 03.pdf)
นครพนม ท่าแขก สะหวันเขต มุกดาหาร พระธาตุพนม ตอน 1 (วารสารร่มพยอม) (5.7 - 04.pdf)
นครพนม ท่าแขก สะหวันเขต มุกดาหาร พระธาตุพนม ตอน 2 (วารสารร่มพยอม) (5.7 - 05.pdf)

๒๗
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อตัวชี้วัด : 6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถ
รองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
โทรศัพท์ : 3629
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ระดับคะแนน
การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน
/
1 มีการบันทึกข้อมูลตามกรอบแนวทางที่ส่วนงานต้องรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลการดําเนินงาน :
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้งานบริหารทั่วไป สํานักงานสํานัก
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเป็น Data Owner และหัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางรพีพรรณ
ศรีทะ) รับผิดชอบเป็น KPI Owner ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหาร
จัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการ
บริหารได้อย่างถูกต้อง และมีการมอบหมายบุคลากรที่รบั ผิดชอบการบันทึกข้อมูลใน
ระบบ CMU-MIS จํานวน 4 ฐานข้อมูล ดังนี้:1. ด้านบุคลากร คือ นางรพีพรรณ ศรีทะ (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
2. ด้านวิเทศสัมพันธ์ คือ นางสาววาสนา มาวงค์ (พนักงานปฏิบัติงาน :
ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์)
3. ด้านอาคารสถานที่ คือ นางสาววนิดา เชื้อคําฟู (พนักงานปฏิบัติงาน : พัสดุ)
4. ด้านการเงิน คือ นางสาวชนาภา คําวงค์ นักการเงินและบัญชี
/

2

มีการตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ในทุกฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย และเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง
ผลการดําเนินงาน :
งานบริหารทั่วไป (Data Owner) และนางรพีพรรณ ศรีทะ (KPI Owner)
รับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันสมัย และเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง จํานวน 4 ฐานข้อมูล ดังนี้:1. ด้านบุคลากร
2. ด้านวิเทศสัมพันธ์
3. ด้านอาคารสถานที่
4. ด้านการเงิน

๒๘
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

( 9 ) รอบ 12 เดือน

/

3

มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU-MIS ภาพรวมของส่วนงานให้ผ้บู ริหารส่วนงาน
รับรองข้อมูลได้ครบตามลําดับฐานข้อมูลที่กําหนดไว้ข้างต้น ดังนี้
1. คณะ/วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จํานวน 1- 6 ฐานข้อมูล
2. บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1- 3 ฐานข้อมูล
3. สถาบันวิจัย จํานวน 1- 3 ฐานข้อมูล
4. สถาบัน/สํานัก/ศูนย์ จํานวน 1- 3 ฐานข้อมูล
ผลการดําเนินงาน :
-

/

4

มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU-MIS ภาพรวมของส่วนงานให้ผ้บู ริหารส่วนงาน
รับรองข้อมูลได้ครบตามลําดับฐานข้อมูลที่กําหนดไว้ข้างต้น ดังนี้
1. คณะ/วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จํานวน 1- 8 ฐานข้อมูล
2. บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1- 5 ฐานข้อมูล
3. สถาบันวิจัย จํานวน 1- 4 ฐานข้อมูล
4. สถาบัน/สํานัก/ศูนย์ จํานวน 1- 4 ฐานข้อมูล
ผลการดําเนินงาน :
-

/

5

มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU-MIS ภาพรวมของส่วนงานให้ผ้บู ริหารส่วนงาน
รับรองข้อมูลได้ครบตามลําดับฐานข้อมูลที่กําหนดไว้ข้างต้น ดังนี้
1. คณะ/วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จํานวน 1- 10 ฐานข้อมูล
2. บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 1- 7 ฐานข้อมูล
3. สถาบันวิจัย จํานวน 1- 5 ฐานข้อมูล
4. สถาบัน/สํานัก/ศูนย์ จํานวน 1- 5 ฐานข้อมูล
ผลการดําเนินงาน :
งานบริหารทั่วไป (Data Owner) และนางรพีพรรณ ศรีทะ (KPI Owner)
รับผิดชอบการรายงานข้อมูลจากระบบ CMU-MIS ในภาพรวมให้ผ้อู ํานวยการสํานักฯ
(หรือผู้ได้รับมอบหมาย) ให้รับรองข้อมูลได้ครบตามลําดับฐานข้อมูล จํานวน 4
ฐานข้อมูล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
ดังนี้:-

๒๙
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ระดับคะแนน

( 9 ) รอบ 12 เดือน

การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านวิเทศสัมพันธ์
3. ด้านอาคารสถานที่
4. ด้านการเงิน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ดําเนินการได้
ดําเนินการได้
ดําเนินการได้
ดําเนินการได้
ดําเนินการได้
สําเร็จ ครบถ้วน สําเร็จ ครบถ้วน สําเร็จ ครบถ้วน สําเร็จ ครบถ้วน สําเร็จ ครบถ้วน
1 ประเด็น
2 ประเด็น
3 ประเด็น
4 ประเด็น
5 ประเด็น
การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ระดับความสําเร็จของการบริหาร
3.00000
จัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ
CMU-MIS ให้สามารถรองรับการ
ตัดสินใจทางการบริหารได้อย่าง
ถูกต้อง

ผลการ
ดําเนินงาน
1,2,3,4,5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.15

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:
1. มีการศึกษากรอบแนวทางหรือแผนที่ส่วนงานต้องรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS โดย
จัดทําคู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ของส่วนงาน
2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึก และตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ได้แก่ ผู้
ตรวจสอบ : หัวหน้างานบริหารทั่วไป (นางรพีพรรณ ศรีทะ) ผู้บันทึกข้อมูล ได้แก่
- ด้านบุคลากร : นางรพีพรรณ ศรีทะ
- ด้านอาคารสถานที่ : นางสาววนิดา เชื้อคําฟู

๓๐
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- ด้านการเงิน : นางสาวชนาภา คําวงค์
- ด้านวิเทศสัมพันธ์ : นางสาววาสนา มาวงค์
3. มีการบันทึกข้อมูลตามกรอบแนวทางที่ส่วนงานรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน
4. มีการตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ในทุกฐานข้อมูลให้ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และ
เชื่อถือได้ ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. มีการออกรายงานข้อมูลจากระบบ CMU-MIS และมีการรับรองข้อมูลโดยผู้อํานวยการสํานักฯ ดังนี้:- ด้านบุคลากร
- ด้านอาคารสถานที่
- ด้านการเงิน
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. การมอบหมายบุคลากรให้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS ให้มีการบันทึกข้อมูลให้
ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อได้
2. มีผ้ตู รวจสอบและดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ CMU-MIS อย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง
3. ผู้บริหารส่วนงานมีการพิจารณารายงานข้อมูล และให้การรับรองข้อมูลในระบบ CMU-MIS ของส่วนงาน
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ของสํานักฯ (6.2 - 01.pdf)
รายงาน CMU MIS ด้านบุคลากร ปีงบ 57 (12 เดือน) (6.2 - 02.pdf)
รายงาน CMU MIS ด้านอาคารสถานที่ ปีงบ 57 (12 เดือน) (6.2 - 03.pdf)
รายงาน CMU MIS ด้านการเงิน ปีงบ 57 (12 เดือน) (6.2 - 04.pdf)
รายงาน CMU MIS ด้านวิเทศสัมพันธ์ ปีงบ 57 (12 เดือน) (6.2 - 05.pdf)
หนังสือรับรองรายงานข้อมูล MIS โดยหัวหน้าส่วนงาน ปีงบ 2557 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน (6.2
- 06.pdf)

๓๑
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อตัวชี้วัด : 6.4 จํานวนเงินรายได้ท้งั หมดของส่วนงาน
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
โทรศัพท์ : 3629
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
2555
2556
2557
จํานวนเงินรายได้ท้งั หมดของส่วนงาน
N/A
3,974,195
2,521,563.03
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1,200,000

ระดับ 2
1,400,000

ระดับ 3
1,600,000

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
จํานวนเงินรายได้ท้งั หมดของส่วนงาน 3.00000

ระดับ 4
1,800,000

ระดับ 5
2,000,000

ผลการ
ค่าคะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได้
2,521,563.03 5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.15

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ และการบริหารทรัพย์สิน/ค่าเช่า การ
บริจาค และอื่นๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 2,521,523.03 บาท ดังนี้:ประเภท
จํานวนรายได้จากการให้บริการวิชาการ
- รายได้จากโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
- รายได้จากกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนเงินได้จากการบริหารทรัพย์สิน/ค่าเช่า, การลงทุนในตราสารหนี้, การ
ระดมทุน/การบริจาค และอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ ฯลฯ
- รายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน/ค่าเช่า
- เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และเงินบริจาค
- อื่นๆ (ดอกเบี้ย ค่าปรับ ฯลฯ)
รวม

จํานวน
574,407.50
305,247.50
269,160.00
1,947,115.53
245,308.00
1,692,381.00
9,426.53
2,521,523.03

๓๒
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. แผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)
2. แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. การบริหารจัดการทรัพยากร/ทรัพย์สิน ที่มีอยู่ให้เกิดรายได้
4. การสนับสนุนและความร่วมมือจากส่วนงานในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
จํานวนเงินรายได้ท้งั หมดของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (6.4 - 01.pdf)
จํานวนเงินรายได้ท้งั หมดของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (6.4 - 01.pdf)

๓๓
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อตัวชี้วัด : 6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
โทรศัพท์ : 3629
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
2555
2556
2557
1. บุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
N/A
2
2
ความสามารถในการบริหารจัดการ
2. บุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด
N/A
2
2
ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รบั การพัฒนาให้มี
N/A
100
100
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้าน
บริหารวิชาการทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
80

ระดับ 2
85

ระดับ 3
90

ระดับ 4
95

ระดับ 5
100

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการ
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้าน
บริหารวิชาการทั้งหมด

น้ําหนัก
(ร้อยละ)
3.00000

ผลการ
ดําเนินงาน
100

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.15

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีบุคลากรด้านบริหารวิชาการ จํานวน 2 คน ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานัก และ
รองผู้อํานวยการสํานัก และได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการทั้งหมด คือ 2 คน
ดังนี้:-

๓๔

รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อ - ตําแหน่ง
1. ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักฯ ประจําปี 2557 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
พิษณุโลก และสุโขทัย
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ ณ
จังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่คู วามเป็น
นานาชาติ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
เข้าร่วมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท ตําบลโป่งแยง
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทํางานเป็นทีมเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน” ประจําปีงบประมาณ 2557 ณ สํานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2557
เรื่อง "โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ โรงแรมเชงกรี-ล่า ถ.
ช้างคลาน จ.เชียงใหม่
เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง "ประวัติศาสตร์ศิลปะบันดาลใจ"
เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนคณะละครหุ่นเอเชีย หัวข้อ "การสาธิตและเวิร์คช็
อบ บุนราขุ"
2. ผศ.มาณพ มานะแซม
ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักฯ ประจําปี 2557 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
พิษณุโลก และสุโขทัย

( 9 ) รอบ 12 เดือน

วันที่

จํานวน
8

27 ก.พ. - 1
มี.ค. 57

1

28 มี.ค. 57

1

3 ก.พ. 57

1

22 มี.ค. 57

1

4 เม.ย. 57

1

23-25 พ.ค.
57

1

31 ก.ค. 57
24- 27

1
1
4

27 ก.พ. - 1
มี.ค. 57

1

๓๕
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อ - ตําแหน่ง
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทํางานเป็นทีมเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน” ประจําปีงบประมาณ 2557
เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2557
เรื่อง "โลกเปลี่ยน มช.ปรับสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ณ โรงแรมเชงกรี-ล่า ถ.
ช้างคลาน จ.เชียงใหม่
รวม (จากผู้บริหารทั้งหมด จํานวน 2 คน)
คิดเป็นร้อยละ

( 9 ) รอบ 12 เดือน

วันที่
จํานวน
28 มี.ค. 57
1
4 เม.ย. 57

1

23-25 พ.ค.
57

1

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. แผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)
2. แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
จํานวนบุคลากรสายบริหารวิชาการ ปีงบ 2557 (6.5 - 02.pdf)
จํานวนบุคลากรสายบริหารวิชาการทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนา (6.5 - 01.pdf)

2
100

๓๖
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อตัวชี้วัด : 6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การทํางาน ต่อ บุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
โทรศัพท์ : 3629
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
2555
2556
2557
1. จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาความรู้
14
16
16
ความสามารถ และทักษะในการทํางาน
2. จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด
16
16
16
ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาความรู้
87.5
100
100
ความสามารถ และทักษะในการทํางาน ต่อ บุคลากรสาย
ปฏิบัติการทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
80

ระดับ 2
85

ระดับ 3
90

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ
3.00000
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะในการ
ทํางาน ต่อ บุคลากรสายปฏิบัติการ
ทั้งหมด

ระดับ 4
95

ผลการ
ดําเนินงาน
100

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ระดับ 5
100

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.15

๓๗
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:

( 9 ) รอบ 12 เดือน

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีอัตรากําลังทั้งหมด จํานวน 16 อัตรา มีบุคคลครองตําแหน่ง จํานวน 16
อัตรา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) จํานวน 13 อัตรา และพนักงานส่วนงาน (ลุกจ้างชั่วคราว) จํานวน
3 อัตรา และมีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเสริม/สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และดูงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้:ชือ่ -สกุล
1. สํานักงานสํานัก
1.1 งานบริหารทั่วไป
1. นางรุจิรา คอทอง
2. นางรพีพรรณ ศรีทะ
3. นายอนุชา ศรีอรุณ
4. น.ส.วนิดา เชื้อคําฟู
5. น.ส.ชนาภา คําวงค์
6. นายพิชัย แสงบุญ
7. นายพร สุขกระจ่าง
8. นายปัญญา แก้วคํา
9. นายสนอง คําบุญปั๋น
1.2 งานบริการและประกันคุณภาพ
10. นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
11. น.ส.วาสนา มาวงค์
2. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
12. นายศุภฤกษ์ กุลสุ
13. นายสนั่น ธรรมธิ
14. น.ส.ฐาปนีย์ เครือระยา
15. นายต่อพงษ์ เสมอใจ
16. น.ส.ชุติมา พรมาวัฒน์
คิดเป็นร้อยละของจํานวนบุคลากรทั้งหมด 16 คน

จํานวนครั้ง

8
10
3
6
8
6
1
1
1
17
9
5
4
5
5
5
100

๓๘
รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. แผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)
2. แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด ปีงบ 2557 (6.7 - 02.pdf)
จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา ปีงบ 2557 (6.7 - 01.pdf)

๓๙

รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
( 9 ) รอบ 12 เดือน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ชื่อตัวชี้วัด : 7.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผ้บู ริหารส่วนงานแถลงต่อสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้รวบรวมข้อมูล : นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
โทรศัพท์ : 3629
ข้อมูลผลการดําเนินงาน :
ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชีว้ ัด
2555
2556
2557
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่
N/A
5
21
ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
1

ระดับ 2
2

ระดับ 3
3

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ
น้ําหนัก
ตัวชี้วัด
(ร้อยละ)
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตาม 15.00000
แนวทางการบริหารที่ผ้บู ริหารส่วนงาน
แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับ 4
4

ผลการ
ดําเนินงาน
21

ระดับ 5
5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
0.75

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดําเนินการ:
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ผลิตผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านล้านนาคดี
ศึกษาศึกษา จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้:ผลงาน
1. หนังสือการ์ตนู ภาษาล้านนา

แหล่ง/สื่อเผยแพร่
หนังสือ

วันที่เผยแพร่ จํานวน
มี.ค. 57
1

2. หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 3

หนังสือ

มี.ค. 57

1

3. หนังสือดนตรีล้านนา สล่าเครือ่ งตี

หนังสือ

มี.ค. 57

1

4. หนังสือประเพณี พิธีกรรม การทํานาโบราณล้านนา

หนังสือ

มี.ค. 57

1

๔๐

รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ผลงาน
5. หนังสือประเพณีสําคัญล้านนา

แหล่ง/สื่อเผยแพร่
หนังสือ

วันที่เผยแพร่
จํานวน
มี.ค. 57
1

6. หนังสือ Lanna House and Way of Life

หนังสือ

ม.ค. 57

1

7. แบบ 3 มิติ โครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา

CD-ROM

มี.ค. 57

1

8. แบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา

CD-ROM

มี.ค. 57

1

9. ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง)

ปฏิทิน

เม.ย. 57

1

10. วารสารร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

วารสารวิชาการ

พ.ค. 57

1

11. วารสารร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2

วารสารวิชาการ

มิ.ย. 57

1

12. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เว็บไซต์

มี.ค. 57

1

13. ฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา

เว็บไซต์

มี.ค. 57

1

14. รายการวิทยุมรดกล้านนา

สถานีวิทยุ FM100

มี.ค. 57

1

15. คอลัมน์ลานคํา

นสพ.ไทยนิวส์

ต.ค.56-ก.ย.57

1

16. คอลัมน์มรดกล้านนา

นสพ.ไทยนิวส์

ต.ค.56-ก.ย.57

1

17. คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา

นสพ.ไทยนิวส์

ต.ค.56-ก.ย.57

1

18. คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง

หนังสือมติชน

ต.ค.56-ก.ย.57

1

19. คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

มช. รอบสัปดาห์

ต.ค.56-ก.ย.57

1

20. คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ทองกวาว มช.

ต.ค.56-ก.ย.57

1

21. หนังสือล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือ

ส.ค. 57

1

รวม

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
1. งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
3. แผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559)
4. การสนับสนุนและความร่วมมือจากส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภายนอก
อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :
-

21

๔๑

รายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หลักฐานอ้างอิง :
หนังสือการ์ตูนภาษาล้านนา (7.1 - 01.pdf)
หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 3 (7.1 - 02.pdf)
หนังสือดนตรีล้านนา สล่าเครื่องตี (7.1 - 03.pdf)
หนังสือประเพณี พิธีกรรม การทํานาโบราณ (7.1 - 04.pdf)
หนังสือประเพณีสําคัญของล้านนา (7.1 - 05.pdf)
หนังสือ Lanna House and Way of Life (7.1 - 06.pdf)
แบบ 3 มิติโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา (7.1 - 07.pdf)
แบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา (7.1 - 08.pdf)
ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง) (7.1 - 09.pdf)
วารสารร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (7.1 - 11.pdf)
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านล้านนาคดี (เว็บไซต์ล้านนาคดี) (7.1 - 12.pdf)
ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณล้านนา (เว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา) (7.1 - 13.pdf)
รายการมรดกล้านนา (สถานีวิทยุ FM100) (7.1 - 14.pdf)
คอลัมน์ลานคํา (หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน) (7.1 - 15.pdf)
คอลัมน์มรดกล้านนา (หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน) (7.1 - 16.pdf)
คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา (หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน) (7.1 - 17.pdf)
คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง (7.1 - 18.pdf)
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ข่าว มช.สัปดาห์) (7.1 - 19.pdf)
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรม (ข่าวทองกวาว มช.) (7.1 - 20.pdf)
หนังสือล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (7.1 - 21.pdf)

( 9 ) รอบ 12 เดือน

ภาคผนวก

