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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติส่วนงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้ง โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สงั คม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา การดําเนินงานในระยะเริม่ ต้นประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งโครงการ แต่กย็ งั มีงานด้านศิลปวัฒนธรรมอีกเป็นจํานวนมากที่ยัง
ไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ เพราะประสบด้านงบประมาณและกําลังคนไม่เพียงพอ จึงทําให้ไม่สามารถ
ขยายขอบข่ายงานออกไปได้ในวงกว้าง
ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดตั้งขึ้น
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ
“….ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาและวิจยั มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม…..”
ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมาตรา 5 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็น
หน่วยงานในกํากับของรัฐ ซึง่ ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย และตามมาตรา 2 วรรคสอง รวมทัง้ มติ
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้มีประกาศการจัดตั้ง
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยประกาศให้ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น
ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ “มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัยเพื่อความเป็น
เลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุง
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยความนี้อาจกล่าวได้ว่า ขอบเขตและหน้าที่
ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มิได้จํากัดอยู่แต่ในรั้วของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ควรมีบทบาททั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติด้วย

2
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส่วนงาน
1. เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ และเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาสังคม
2. เพื่อเป็นแหล่งแสวงหาแนวทางและวิธีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งด้าน
วัตถุ ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งให้คําปรึกษาและแนะนําข้อมูล
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
5. เพื่อเป็นแหล่งติดต่อขอทุนส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับ
หน่วยงานและบุคคล
1.3 ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
ปณิธาน (Resolution)
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของกิจกรรมทางด้านการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
วิสัยทัศน์ (Vision)
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความเป็น
เลิศด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยความมุ่งมั่นและการสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์
(เน้นศิลปวัฒนธรรมล้านนา 60% ระดับอาเซียน/นานาชาติ 40%)
พันธกิจ (Missions)
1. ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็น
สมบัติของท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม
2. รวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างค่านิยมและยกระดับจิตสํานึก การตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ
4. ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทาง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ม่งุ เน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเองเพื่อความต่อเนื่อง
และยั่งยืนของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อน การทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
2. เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเชิงอนุรักษ์และสืบสาน อันเป็นที่ร้จู ักและได้รับการยอมรับ
3. เพื่อเป็นผู้ชี้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5. เพื่อการบริหารจัดการทีม่ ่งุ เน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง และเพื่อให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความพอใจในการทํางาน อันเป็นประโยชน์สุขต่อส่วนรวม
วัฒนธรรมองค์กร
“สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เติมชีวา คงคุณค่าความสง่างามแห่งมรดก
วัฒนธรรมล้านนา”
ค่านิยม (Values)
ศญ
๚แ๊ ้ –Values
The Center for the Promotion of
Arts and Culture
C
Creativity
ศุ ๕๊ ญ
๚ห
๒๋ ั๚ห๒๋ ๋ ศ่

C
Classic
ุ ⁄๚๋ หู แ๕๊ ญ
๚ห
‚ใ ์แ“โ โ อโ โ๙
P
Passion
๋ ๙ล๕๊ ญ
๚ห
ํ ลฯ′ห

คิดอย่างสร้างสรรค์
(Creativity)
ปฏิบัตงิ านด้วย
ความคิดในมุมมองแห่ง
ความสร้างสรรค์ สุนทรี
ยแห่งศิลปวัฒนธรรม ทัง้
ของถิ่นและชาติ มีความคิด
สร้างสรรค์เชิงบวก ไม่ให้
ร้ายผูอ้ ื่น ไม่เอาความดี
ความชอบใส่ตน หรือให้ร้าย
ผูอ้ ื่น

รักอย่างลึกซึ้ง (Passion)
รักในงานที่ตนทําอย่าง
ลึกซึ้ง และมีความสุขกับ
งานที่ตนทําและรับผิดชอบ
ตอบสนองในการบริการ
ผูอ้ ื่นและผูร้ ว่ มงาน คิดแต่
จะทํางานที่ตนรักให้ดีลึกซึ้ง
ไม่ใช่หางานอะไรดีที่ชอบมา
ทํา

A
Affection
๕๊ —
๕๊ ญ
ญ
๚ห
ฮ‰
แ ฮ๕โ

อยู่อย่างชื่นชอบ
(Affection)
ปฏิบัตงิ านในองค์กร
ของตนเองด้วยความยินดี
ชื่นชอบ ปกป้องและรัก
องค์กร รวมทัง้ ผูร้ ว่ มงาน
เสมือนครอบครัวเดียวกัน

ดํารงตนอย่างเป็นแบบ
ฉบับ (Classic)
ประพฤติตนทั้ง
พฤติกรรมและมารยาทให้
สมกับเป็นต้นแบบที่ดีของ
การดํารงตนในเรือ่ งศิลปะ
และวัฒนธรรม ให้กับผูอ้ ื่น
เป็นแนวปฏิบัติตาม
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1.4 โครงสร้างองค์กร
ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก ได้มี พรบ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.
2551 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
มาตรา 5 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไม่
เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย และตามมาตรา 2 วรรคสอง รวมทั้งมติสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้มีประกาศการจัดตั้งส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยประกาศให้สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตัง้ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม
2551 ได้จัดตั้งสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับ
ที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ได้แบ่งหน่วยงานภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็น 4
หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานสํานัก ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา และมีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสํานักงานส่วนงานวิชาการ
และสํานักงานส่วนงานอื่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ได้แบ่งงานในสํานักงานสํานัก ออกเป็น 2 งาน ได้แก่
งานบริหารทั่วไป และงานบริการและประกันคุณภาพ จากนั้นสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ขออนุมัติ
ปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยยุบรวมฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่าย
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เป็น “ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.ม.) ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน
2554 และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 มีมติ
อนุมัติการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็น 2 หน่วยงาน คือ
สํานักงานสํานัก และฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ดังนี้:-
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1.5 โครงสร้างการบริหารงาน
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1.6 ทําเนียบผู้บริหาร
ทําเนียบผู้บริหารสูงสุดของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้:1. อ.ดร.มรว.รุจยา อาภากร
ผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(กรกฎาคม 2528 – 1 กรกฎาคม 2536)
2. ผศ.ดร.ชวลิต พุทธวงศ์
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(2 กรกฎาคม 2536 – 6 กุมภาพันธ์ 2537)
3. ศ.ดร.อุดม
รุ่งเรืองศรี
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(7 กุมภาพันธ์ 2537 – 6 กุมภาพันธ์ 2545)
4. รศ.พงศ์เดช ไชยคุตร
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(7 กุมภาพันธ์ 2545 - 6 กุมภาพันธ์ 2549)
5. อ.อํานวย
กันทะอินทร์
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(7 กุมภาพันธ์ 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2553)
6. รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(7 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 มีนาคม 2553)
7. ผศ.ปฐม
ปฐมธนพงศ์
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(1 เมษายน 2553 – 15 กรกฎาคม 2553)
8. รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(16 กรกฎาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553)
9. ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(1 พฤศจิกายน 2553 – 9 พฤศจิกายน 2555)
10. ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(10 พฤศจิกายน 2555 – 15 พฤศจิกายน 2555)
11. ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(16 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน)
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1.7 คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

้ รัตนพงษ์
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชือ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ

ดร.วิถ ี พานิชพันธ์
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ดร.จุลทัศน์ กิตบ
ิ ต
ุ ร
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วล
ิ าวัณย์ เศวตเศรนี
ผู ้อํานวยการสํานั กส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ

ดร.นคร พงษ์ น ้อย
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

นายรุจ จ่างประกูล
กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผู ้อํานวยการสํานั กส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู ้ช่วยเลขานุการ

1.8 คณะกรรมการบริหารประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วล
ิ าวัณย์ เศวตเศรนี
ผู ้อํานวยการสํานั กส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผู ้อํานวยการสํานั กส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ

นายศุภฤกษ์ กุลสุ
รักษาการแทนหัวหน ้าฝ่ ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ

นางรุจริ า คอทอง
เลขานุการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เลขานุการ
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1.9 คณะผูบ้ ริหารประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วล
ิ าวัณย์ เศวตเศรนี
ผู ้อํานวยการสํานั กส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผู ้อํานวยการสํานั กส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ

นางรุจริ า คอทอง
เลขานุการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เลขานุการ

1.10 บุคลากร
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีอัตรากําลังสายสนับสนุน/ระดับปฏิบัติการ จํานวน 16 อัตรา มี
ตัวบุคคลครองอัตราทั้งหมด โดยจัดแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยงบ
แผ่นดิน จํานวน 13 อัตรา และพนักงานส่วนงาน จํานวน 3 อัตรา ดังนี้:การศึกษา
เพศ
อายุ
อายุ
งาน
คน
ตรี
โท < ตรี
ชาย หญิง
ประเภท
รวม
รวม
เฉลี่ย เฉลี่ย
(ปี)
(ปี)
พนักงานมหาวิทยาลัย
9
4
13 6
7 13
11
40
พนักงานส่วนงาน
3
3
3
3
9
42
รวม
9
4
3 16 9
7 16
10
41
หน่วยงาน
1. สํานักงานสํานัก
- งานบริหารทั่วไป
- งานบริการและประกันคุณภาพ
2. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รวม

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา
(อัตรา)
1 (เลขานุการสํานัก)
5
2
5

พนักงานส่วนงาน/ลูกจ้างชั่วคราว
(อัตรา)
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3

3
-

9
บุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นายศุภฤกษ์ กุลสุ
รักษาการแทนหัวหน ้าฝ่ ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นายสนั่น ธรรมธิ
หัวหน ้าโครงการบริการข ้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมและพิธก
ี รรม

นางสาวฐาปนีย ์ เครือระยา
พนักงานปฏิบต
ั งิ าน

นายต่อพงษ์ เสมอใจ
นักช่างศิลป์

นางสาวชุตม
ิ า พรหมาวัฒน์
พนักงานปฏิบต
ั งิ าน

สํานักงานสํานัก
(งานบริหารทั่วไป และงานบริหารและประกันคุณภาพ)

งานบริหารทั่วไป

นางรุจริ า คอทอง
เลขานุการสํานักงานสํานั ก

นางรพีพรรณ ศรีทะ
หัวหน ้างานบริหารทัว่ ไป

นายสันต์ทศ
ั น์ เพ็ญจันทร์
หัวหน ้างานบริการและประกันคุณภาพ

ั แสงบุญ
้ คําฟู นางสาวชนาภา คําวงค์
นายพิชย
นายอนุชา ศรีอรุณ นางสาววนิดา เชือ
พนักงานปฏิบต
ั งิ าน
พนักงานปฏิบต
ั งิ าน
นักการเงินและบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายพร สุขกระจ่าง
พนักงานบริการทัว่ ไป

นายปั ญญา แก ้วคํา
พนักงานบริการทัว่ ไป

งานบริ การและประกันคุณภาพ

นายสนอง คําบุญปั๋ น
พนักงานบริการทัว่ ไป

นางสาววาสนา มาวงค์
พนักงานปฏิบต
ั งิ าน
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1.11 อาคารและสถานที่
อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบก่อสร้างอาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 790 ตารางเมตร ออกแบบโดยศูนย์
ออกแบบและให้คําปรึกษางานสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่
10 ตุลาคม 2555 ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ใช้วงเงินทั้งสิ้น
9,998,885 บาท โดยมีพิธีทําบุญขึ้นเฮือนใหม่ อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2557

11
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum)
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้อนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปัจจุบันมีเรือนโบราณ 8 หลัง และยุ้งข้าว 3 หลัง บนพืน้ ที่กว่า 7 ไร่ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้:1. เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของล้านนา
2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของวัตถุทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกของชาติ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ดํารงอยู่
3. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
4. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
5. เพื่อเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

1. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด)
พ.ศ. 2460 – 2536 (97 ปี)

2. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด)
พ.ศ. 2460 – 2537 (97 ปี)

3. เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว)
พ.ศ. 2488 – 2540 (69 ปี)

4. เรือนกาแล (พญาวงศ์)
พ.ศ. 2440 – 2541 (117 ปี)

5. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)
พ.ศ. 2439 – 2547 (118 ปี)

6. เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)
พ.ศ. 2467 – 2547 (90 ปี)

7. เรือนทรงอาณานิคม (ลุงคิว)
พ.ศ. 2465 – 2537 (92 ปี)

8. เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
พ.ศ. 2460 – 2551 (97 ปี)
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ยุ้งข้าวเรือนกาแล (เลาหวัฒน์)
พ.ศ. 2440 – 2542 (117 ปี)

ยุ้งข้าวสารภี
พ.ศ. 2450 – 2551 (107 ปี)

ยุ้งข้าวเปลือย
ย้ายมาปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2552

จุดบริการข้อมูล (Information Point) เป็นจุดบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และ
จําหน่ายหนังสือ สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์อีกทางหนึ่งด้วย

จุดบริการเครื่องดื่ม (Refreshment Point) เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ และบริการน้ําดื่ม
เครื่องดื่ม และของว่างต่างๆ เพื่อให้ผ้มู าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มีพ้ืนที่พักผ่อนและพูดคุย
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในระหว่างการเยี่ยมชม

ส่วนที่ 2
งบประมาณ
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จํานวน 5 แหล่ง ดังนี้:1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน
3. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%)
4. งบอื่นๆ
2.1 งบประมาณแผ่นดิน
หมวด

2555

งบบุคลากร
- เงินเดือน
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบอุดหนุน
- โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- โครงการบริการวิชาการ
รวมเงิน

3,340,000

ปีงบประมาณ
2556

3,875,900 6,977,700

782,800
50,000

820,300

2,500,000

2,000,000

6,672,800

จํานวน (บาท)
10,150,800

10,000,000
6,672,800

6,696,200

8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

ปี งบ 2555

ปี งบ 2556

823,100
50,000

2,000,000
300,000
6,696,200 10,150,800

งบประมาณแผ่นดิน ระหว่า งปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

12,000,000

2557

ปี งบ 2557
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2.2 งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน

หมวด

ปีงบประมาณ
2556

2555

งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
รวมเงิน

2557

302,300
35,000

270,000
30,000

385,000
115,000

56,000
393,300

300,000

500,000

งบประมาณเงินรายได้ ระหว่า งปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

500,000

จํานวน (บาท)
500,000

393,300

400,000

300,000

300,000
200,000
100,000
0

ปี งบ 2555

ปี งบ 2556

ปี งบ 2557

2.3 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) (มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้แก่ส่วนงานทีม่ ีรายได้ไม่เพียงพอ)
หมวด
งบบุคลากร
- ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน
- สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค

2555

ปีงบประมาณ
2556

2557

267,000
77,500

275,400
66,600

370,600
99,700

130,000
30,000

130,000
30,000

310,000
30,000
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หมวด

2555

งบลงทุน
1. โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน
2. โครงการพัฒนาระบบการจัดการภูมิทัศน์
และความปลอดภัยด้านความเสี่ยงของพื้นที่
พิพิธภัณฑ์ฯ
3. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคฯ
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณ
งบอุดหนุน
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
2. โครงการประเพณีลอยกระทง
3. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
4. โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
5. โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
6. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพุทธศาสนา
7. โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวัน
เข้าพรรษา
8. โครงการปฏิบัติธรรมในวันพ่อแห่งชาติ และ
วันแม่แห่งชาติ
รวม

ปีงบประมาณ
2556
10,000,000
900,000

60,000

750,000
60,000

60,000

30,000
200,000
100,000
50,000
20,000
60,000
20,000

30,000
200,000
100,000
50,000
20,000
60,000
20,000

50,000
350,000
125,000
50,000
40,000
70,000
25,000

100,000

100,000

100,000

1,144,500 12,792,000 1,680,300

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

จํานวน (บาท)
12,792,000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000

1,680,300

1,144,500

2,000,000
0

ปี งบ 2555

2557

ปี งบ 2556

ปี งบ 2557
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สรุปงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557
หมวด

2555
6,672,800
393,300
1,124,500
8,190,600

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน
3. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%)
รวม

ปีงบประมาณ
2556
2557
6,696,200 10,150,800
300,000
500,000
12,792,000 2,075,800
19,788,200 12,726,600

สรุปงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ระหว่า งปี งบประมาณ
พ.ศ. 2555 - 2557
จํานวน (บาท)

19,788,200

20,000,000
12,726,600
15,000,000
8,190,600
10,000,000
5,000,000
0

ปี งบ 2555

ปี งบ 2556

ปี งบ 2557

2.4 งบอื่นๆ
2.4.1 งบสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม จากแหล่งทุนภายนอก

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วีถีชีวิตล้านนา
2.
3.
4.

โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ ประจําปี
2556
โครงการจัดพิมพ์ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม ปี
พ.ศ. 2556
เงินสนับสนุนการประกวดกระทง ประจําปี
2555

แหล่งทุน
ททท.

จํานวน
1,000,000

ททท.

1,585,600

บมจ.บุญรอดบิวเวอรี่

36,000

เทศบาลนครเชียงใหม่

30,000
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
5. เงินรางวัลการประกวดรถกระทง ประจําปี
2555
6. เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม
7. เงินบํารุงพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
8.

เงินร่วมทําบุญในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร
สํานักงานสํานักฯ
9. เงินทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ
20 ปี สํานักฯ
10. เงินบริจาคเพื่อก่อสร้างศาลาวัฒนธรรม

แหล่งทุน
เทศบาลนครเชียงใหม่

จํานวน
30,000

บจ.ศรีวัตสะ,ป้อมคลัง
ผู้บริจาค

56,690
38,172

ผู้บริจาค

7,400

ผู้บริจาค

86,291

ผู้บริจาค

300,000

รวม

3,170,153

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
แหล่งทุน
1. โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิตล้านนา
ททท.
(งานแอ่วเฮือน เยือนผญา)
2. โครงการลานสรวงข่วงศิลป์
ค่าลงทะเบียน

จํานวน
1,000,000
72,260

3.

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

เงินบริจาค

62,600

4.

เงินบริจาค

55,500

5.

เงินร่วมทําบุญขึ้นเฮือนใหม่ อาคารสํานักงาน
สํานัก
โครงการจัดทําปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

บจม.บุญรอด บริวเวอรี่

36,000

6.

งบสนับสนุนการประกวดรถกระทง ปี 2556

เทศบาลนครเชียงใหม่

30,000

7.

เงินรางวัลการประกวดกระทง ปี 2556

เทศบาลนครเชียงใหม่

30,000

ผู้บริจาคทั่วไป

24,893

8.

เงินบริจาคเพื่อบํารุงพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา
9. โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม วิถีชีวิตล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์
10. โครงการอบรมดนตรีล้านนา : สะล้อ ซึง
รวม

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน
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2.4.1 รายได้อื่นๆ
ปีงบประมาณ
ลําดับ

แหล่งเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าจําหน่ายหนังสือ
ค่ารับฝากจําหน่ายสินค้า
ค่าเช่าสถานที่
ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวม

2556
17,832
1,696.00
213,640
4,450
9,524
57,050
304,192

2557
(ถึง 16 พ.ค. 57)

ส่วนที่ 3
การประกันคุณภาพการดําเนินงาน
3.1 การประกันคุณภาพการดําเนินงาน
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เริ่มดําเนินงานการประกันคุณภาพการดําเนินงาน ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2544 จนถึงปีการศึกษา 2556 ตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
องค์ประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยได้รับยกเว้นการตรวจประเมินฯ จํานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย
โดยรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการดําเนินงาน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) โดยมีผลการตรวจประเมินฯ ดังนี้:ปีการศึกษา
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

คะแนนประเมิน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ร้อยละ 70.10
ร้อยละ 74.40
ร้อยละ 80.00
ร้อยละ 80.90
ร้อยละ 83.10
ร้อยละ 84.40
ยกเว้นตรวจประเมินฯ
ระดับ 3.00
ระดับ 4.22
ระดับ 4.22

ระดับประเมิน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดี
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สรุปผลตรวจประเมินการประก ันคุณภาพการดําเนินงานภายใน
ึ ษา 2546 - 2555
ระหว่างปี การศก
ร้อยละ
90.00%
80.00%

80.00%
70.10%

80.90% 83.10%

84.40%

84.40%

84.40%

74.40%
60.00%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2546

2547

2548

2549

2550

2551

2553

2554

ึ ษา
2555 ปี การศก

3.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เทียบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจเทียบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และเป้าหมายของประเทศชาติ
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนการดําเนินงาน เทียบกับปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องของดัชนีประเมินคุณภาพ (ที่บ่งชี้ด้านปัจจัย
นําเข้า-กระบวนการ-ผลผลิต) ในแต่ละองค์ประกอบ เทียบกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ ว่ามีการดําเนินงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตั้งไว้
5. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ เทียบกับเกณฑ์ที่
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตั้งไว้
6. เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง และข้อเสนอแนะของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3.3 ผลตรวจประเมินการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน ประจําปีการศึกษา 2555
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประจําศึกษา 2555 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ
จํานวน 4 ท่าน ดังนี้:1. ผศ.ดร.พงษ์ศกั ดิ์ แป้นแก้ว
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์นที
แก้วคําอ้าย
กรรมการ (มหาวิทยาลัยพายัพ)
3. ผศ.ดร.ธานัท
วรุณกูล
กรรมการ
4. น.ส.สุลาลักษณ์ ขาวผ่อง
กรรมการ
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คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ได้ตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 5 องค์ประกอบ รวม 8 ตัวบ่งชี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
โดยมีความเห็นว่าในปีการศึกษา 2555 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ดําเนินการตามองค์ประกอบ
คุณภาพครบถ้วนทั้ง 5 องค์ประกอบ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 10 ตัวบ่งชี้ บรรลุ
เป้าหมาย 5 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้ และไม่มีการประเมินคะแนน 1 ตัวบ่งชี้ และเมื่อได้
พิจารณาสรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้มีมติร่วมกันว่า สํานัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้คะแนน 4.22 คะแนน คือมีระดับการดําเนินงานของส่วนงานได้คุณภาพใน
“ระดับดี” ดังนี้:-
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ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบริหารประจําส่วนงาน และผู้บริหารทุกระดับ
ของส่วนงาน
7.2 การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันการเรียนรู้ (KM)
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (CMU-MIS)
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนประเมิน (ระดับดี)

บรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน



5.00





4.00
ไม่ประเมิน
คะแนน
5.00



5.00





3.00
5.00
4.00



4.00



3
4.22

3.4 การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัด – 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของส่วนงาน ให้มีความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางานของ
ส่วนงานในอนาคต จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้:1. โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และการดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ประจําปี 2556 ในวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2556 ณ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงาน จํานวน 12 คน
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2. โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ ประจําปี 2557 ในวันที่ 27 มีนาคม
2557 ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พิพิธภัณฑ์บ้านดํา
(อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี) วัดร่องขุ่น และไร่บุญรอด จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหารและ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน จํานวน 16 คน

ส่วนที่ 4
ผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี 6 เดือน
(17 พฤศจิกายน 2555 – 16 พฤษภาคม 2557

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมุง่ ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์
เป้าประสงค์ : เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์

ด้านทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
1.
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมวิปสั สนากรรมฐาน ครั้งที่ 18 ประจําปี
2555
2.
โครงการปฏิบตั ิธรรมในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามหาราช) ประจําปี 2555
3.
โครงการปฏิบตั ิธรรมในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหามหาราชินี) ประจําปี 2556
4.
5.
6.

โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําปี 2555
โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวัน
อาสาฬหบูชา
พิธีทําบุญถวายกฐินพระราชทาน ประจําปี 2555

7.

พิธีทําบุญประจําปีของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2555

8.

พิธีทําบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2556

9.

พิธีทําบุญศาลาวัฒนธรรมเอนกประสงค์

10.

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

25
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
17 ตุลาคม 2555
ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 18 ประจําปี 2555
21 – 28 ตุลาคม 2555
ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่

26
โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําปี 2555
31 ตุลาคม 2555
ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทําบุญถวายกฐินพระราชทาน ประจําปี 2555
2 พฤศจิกายน 2555
ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27
โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามหาราช) ประจําปี 2555
2 – 8 ธันวาคม 2555
ณ ศาลาธรรม และลานร่มสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทําบุญสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2555
28 ธันวาคม 2555
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28
โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา
25 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา
24 พฤษภาคม 2556
ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29
พิธีทําบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2556
5 มิถุนายน 2556
ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีทําบุญเนือ่ งในคล้ายวันสถาปนาสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 20 ปี
2 กรกฎาคม 2556
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30
โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา ประจําปี 2556
12 กรกฎาคม 2556
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา "วันอาสาฬหบูชา"
22 กรกฎาคม 2556
ณ ถนนสายวัฒนธรรม และวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31
พิธีทําบุญศาลาวัฒนธรรมเอนกประสงค์
7 สิงหาคม 2556
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหามหาราชินี) ประจําปี 2556
9 – 12 สิงหาคม 2556
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
1.
โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 19 ประจําปี 2556
2.
โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 19 ประจําปี 2556
3.
พิธีทําบุญถวายกฐินพระราชทาน ประจําปี 2556
4.
5.

โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําปี 2556
พิธีทําบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2557

6.

พิธีทําบุญประจําปีสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2557

7.

พิธีทําบุญขึ้นเฮือนใหม่ อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

8.
9.

โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2557
โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี 2557
โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 19 ประจําปี 2556
20 – 27 ตุลาคม 2556
ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่

33
ร่วมพิธีทําบุญถวายพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2556
16 พฤศจิกายน 2556
ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี
1 มกราคม 2557
ณ ประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34
พิธีทําบุญประจําปีของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2557
7 มกราคม 2557
ณ อาคารสํานักงานสํานัก สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการทําบุญขึ้นเฮือนใหม่ อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
5 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อาคารสํานักงานสํานัก สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

35
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2557
14 กุมภาพันธ์ 2557
ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี 2557
15 พฤษภาคม 2557
ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

36

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
1.
โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนล้านนามีชีวิต Lanna Village: Living Museum เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตล้านนา (งานแอ่วเฮือนไทลื้อ)
2.
โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิตล้านนา (งานแอ่วเฮือน เยือนผญา)
3.
โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์
4.
โครงการม่วนงันของเล่น 4 ภาค
5.
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2555
6.
การจัดทําซุ้มประตูป่า เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2555
7.
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจําปี 2556
8.
พิธีดําหัวผู้อาวุโสสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2556
9.
พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556
10. การมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจําปี 2555
11. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ภาคเหนือ-ภาคใต้
12. โครงการจัดงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่
13. โครงการล้านนาภูมิร้สู ่นู ้องแดนใต้ ประจําปี 2556 ร่วมกับโครงการ ททท. พาน้องท่องฟ้า สาน
ศิลป์ถิ่นล้านนา รู้ค่าวัฒนธรรม
14. การจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหามหาราชินี)
ประจําปี 2556
โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนล้านนามีชีวิต Lanna Village: Living Museum
เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตล้านนา (งานแอ่วเฮือนไตลื้อ)
6 – 9 ธันวาคม 2555
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

37

38
โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิตล้านนา (งานแอ่วเฮือน เยือนผญา)
6 – 9 ธันวาคม 2555
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

39

40

41
โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์
6 – 9 ธันวาคม 2555
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค
6 – 9 ธันวาคม 2555
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

42
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2555
29 พฤศจิกายน 2555
ณ เทศบาลนครเชียงใหม่
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 จากเทศบาลนครเชียงใหม่

การจัดทําซุ้มประตูป่า เพื่ออนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจําปี 2555

43
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2556
13 เมษายน 2556
ณ เทศบาลนครเชียงใหม่

พิธีดําหัวคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2556
1 พฤษภาคม 2556
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

44
พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2556
19 เมษายน 2556
ณ ศาลาธรรม และลานร่มสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจําปี 2555
19 เมษายน 2556

นายคุณบุญเสริม สาตราภัย
สาขาทัศนศิลป์ (การถ่ายภาพ)

แม่ขันแก้ว กันธิมา
สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์
สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน

45
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ-ภาคใต้
11 เมษายน 2556
ณ โรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการจัดงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริยอ์ ารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่
29 - 30 มิถนุ ายน 2556
ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

46
โครงการล้านนาภูมิรู้สู่น้องแดนใต้
ร่วมกับโครงการ ททท. พาน้องล่องฟ้า สานศิลป์ถิ่นล้านนา รู้ค่าวัฒนธรรม
16 กรกฎาคม 2556
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมพรรษา 81 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

47

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
1.
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2557
2.
โครงการอบรมดนตรีล้านนา : สะล้อ ซึง รุ่นที่ 1
3.
โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจําปี 2556
4.
5.
6.

พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผ้อู าวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2557
พิธีดําหัวคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2557
พิธีดําหัวผู้อํานวยการและผู้อาวุโสสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2557

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2557
13 เมษายน 2557
ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

48
โครงการอบรมดนตรีล้านนา : สะล้อ ซึง รุ่นที่ 1
1 มีนาคม – 27 เมษายน 2557
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจําปี 2556
25 เมษายน 2557
ณ ลานร่มสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

49
พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มช. ประจําปี 2557
25 เมษายน 2557
ณ ลานร่มสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีดําหัวคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2557
30 เมษายน 2557
ณ อาคารสํานักงาน สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

50
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งข้อมูล เผยแพร่ และชี้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 : วิถีวิจัย : วิถีสู่อนาคต
22 – 23 พฤศจิกายน 2555
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

51
โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี
10 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา (จัดบรรยาย 4 ครั้ง)
การจัดบรรยาย เรื่อง “เล่าขานตํานานผะตี้ษ”
27 พฤศจิกายน 2555
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

52
การจัดบรรยาย เรื่อง “ถวายหลัวหิงไฟเดือนสี่ ตานข้าวจี่ข้าวหลาม”
16 มกราคม 2556
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดบรรยาย เรื่อง “ประเพณีสงกรานต์ล้านนา”
วันที่ 11 เมษายน 2556
ณ โรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

53
การจัดบรรยาย เรื่อง “ออกวัสสา ลาพระเจ้า”
26 กันยายน 2556
ณ สํานักหอสมุด และสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดบรรยาย เรื่อง “ภูษาอาภรณ์ ฟ้อนผี”
29 มิถุนายน 2556
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

54

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

โครงการ/กิจกรรม
งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 “วิถีวิจัย : มช.ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน”
บูธเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรม ในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2556
บูธวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจําปี 2557
โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
- หนังสือปีใหม่เมือง (ปฏิทินล้านนา)
- การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ลานคํา, มรดกล้านนา และถ้อยคํา
สํานวนล้านนา
- การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อวิทยุ (รายการมรดกล้านนา)
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม “สงกรานต์ไทยใต้ : ปีใหม่ล้านนา”
โครงการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนบ้านแม่
สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง โดยชมรมฮักตั๋วเมือง (หนังสือมติชนสุดสัปดาห์)
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ข่าว มช. รอบสัปดาห์)
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ข่าวทองกวาว มช.)

55
งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 9 “วิถีวิจัย : มช.ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน”
2 -3 ธันวาคม 2556
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

56
บูธเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรม ในงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2556
2 มกราคม 2556
ณ สนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่

บูธวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจําปี 2557
12 มีนาคม 2557
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

57
โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายการมรดกล้านนา (FM100)

หนังสือปีใหม่เมือง (ปฏิทินล้านนา)
คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา

คอลัมน์ลานคํา

คอลัมน์มรดกล้านนา

58
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ – ภาคใต้ “สงกรานต์ไทยใต้ : ปีใหม่ล้านนา”
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในข่าวทองกวาว มช.

59
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรม ในข่าว มช. รอบสัปดาห์

คอลัมน์ล้านนา–คําเมือง โดยชมรมฮักตั๋วเมือง ในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์

60
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับข้อมูล และสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งข้อมูลการผลิต และรวบรวมเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นที่ร้จู ักและ
ได้รับการยอมรับ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลําดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผลงาน/ชิ้นงาน

หนังสือการ์ตูนภาษาล้านนา
หนังสือโคลงศาลาใจ
หนังสือประเพณีสําคัญล้านนา
หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 2
หนังสือประเพณี พิธีกรรม การทํานาโบราณล้านนา
วารสารร่มพยอม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
วารสารร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
หนังสือปีใหม่เมือง (ปฏิทินล้านนา)
คอลัมน์มรดกล้านนา
คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา
คอลัมน์ลานคํา
รายการวิทยุมรดกล้านนา
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง
แบบ 3 มิติ โครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2556
โครงการจัดทําหนังสือการ์ตูนภาษาล้านนา

61
โครงการจัดทําหนังสือชุดล้านนาคดี

หนังสือโคลงศาลาใจ

หนังสือประเพณีสําคัญล้านนา

หนังสือประเพณี พิธีกรรม การทํานาโบราณล้านนา

หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 3

62
โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา

วารสารร่มพยอม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

วารสารร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง)

คอลัมน์มรดกล้านนา (นสพ.ไทยนิวส์)

63

คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา (นสพ.ไทยนิวส์)

คอลัมน์ลานคํา (นสพ.ไทยนิวส์)

รายการวิทยุมรดกล้านนา (FM100)

64

คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
(ข่าวสาร มช. รอบสัปดาห์)

คอลัมน์ล้านนา คําเมือง
(หนังสือมติชนสุดสัปดาห์)

โครงการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา

แบบ 3 มิติ โครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา

65
โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี

1. เว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านล้านนาคดีศึกษา
3. ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณล้านนา
โครงการปฏิทินศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2556
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผลงาน/ชิ้นงาน
หนังสือปีใหม่เมือง (ปฏิทินล้านนา)
คอลัมน์มรดกล้านนา
คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา
คอลัมน์ลานคํา
รายการวิทยุมรดกล้านนา
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2557

โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หนังสือปีใหม่เมือง (ปฏิทินล้านนา) ปี 2557

คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา
(หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์)

67

คอลัมน์มรดกล้านนา
(หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์)

คอลัมนลานคํา
(หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์)

รายการมรดกล้านนา
(สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100)

68

คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง
โดยชมรมฮักตั๋วเมือง
(หนังสือมติชนสุดสัปดาห์)

คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรม
(ข่าวทองกวาว มช.)

คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรม
(ข่าว มช.รอบสัปดาห์)

ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2557

69
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึก และจิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม, การจัดการองค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม, การจัดการธุรกิจบริการ, การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม, ด้านดนตรีและศิลปะการแสดง
และด้านการท่องเที่ยว

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิตล้านนา (งานแอ่วเฮือน เยือนผญา)
โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์
โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค
โครงการล้านนาภูมิรู้ส่นู ้องแดนใต้ ร่วมกับโครงการ ททท. พาน้องท่องฟ้า สานศิลป์ถิ่นล้านนา รู้ค่า
วัฒนธรรม
โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 18 ประจําปี 2555
โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําปี 2555
โครงการปฏิบตั ิธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามหาราช) ประจําปี 2555
โครงการปฏิบตั ิธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหามหาราชินี) ประจําปี 2556
โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2556
โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําปี 2556
โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี 2556
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2555
โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ ประจําปี 2556
โครงการอนุรกั ษ์และสืบสานประเพณีล้านนา
 การจัดบรรยาย เรื่อง "เล่าขานตํานานผะตี้ษ"
 การจัดบรรยาย เรื่อง "ทําบุญผิงไฟเดือนสี่ ตานข้าวจี่ข้าวหลาม"
 การจัดบรรยาย เรื่อง "ประเพณีสงกรานต์ล้านนา"
 การจัดบรรยาย เรื่อง "ออกวัสสา ลาพระเจ้า"
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ-ภาคใต้
การรับนักศึกษาทํางานพิเศษ ณ จุดบริการข้อมูล พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

70

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการวิถีชีวิตพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (งานแอ่วเฮือนไตลื้อ)
โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิตล้านนา (งานแอ่วเฮือน เยือนผญา)
โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์
โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค
โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 19 ประจําปี 2556
โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําปี 2556
โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา)
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2556
โครงการอนุรกั ษ์และสืบสานประเพณีล้านนา
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ-ภาคใต้ : สงกรานต์ไทยใต้ – ปีใหม่ล้านนา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ : พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับาติ และระดับนานาชาติ ดังนี้:-

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
1.
โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ประจําปี 2556
2.
โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ ประจําปี 2556 (งานละครหุ่นตระการตาอาเซียน: ASEAN
Enchanting Puppets 2013)
3.
โครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคล
ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (5 ธันวามหาราช) โดย ศิลปินฮัคกี้ ไอเคิลมานน์
4.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันภาษา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา
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โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ประเทศญี่ปุ่น
11 – 12 กุมภาพันธ์ 2556
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ ประจําปี 2556
งาน "ละครหุ่นตระการตาอาเซียน: ASEAN Enchanting Puppets 2013"
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2556
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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75
โครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคล
ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (5 ธันวามหาราช) โดย ศิลปินฮัคกี้ ไอเคิลมานน์
22 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
1.
โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ประจําปี 2557
2.
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม : มหาวิทยาเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสุพานุวง
3.
การจัดบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย Coe College ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เข้ารับฟังการบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
4.
กิจกรรมการต้อนรับคณะนักการศึกษาจากองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The
Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)
5.
โครงการเสนอตัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษา
ครั้งที่ 13 ที่จงั หวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 ณ กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ประจําปี 2557
10 – 21 กุมภาพันธ์ 2557
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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โครงการแลกเปลี่ยศิลปวัฒนธรรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสุพานุวง
15 – 19 มีนาคม 2557
ณ มหาวิทยาลัยสุพานุวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การจัดบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย Coe College ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เข้ารับฟังการบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
7 กุมภาพันธ์ 2557
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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กิจกรรมการต้อนรับคณะนักการศึกษาจากองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The
Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)
28 มกราคม 2557
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเสนอตัวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษา
ครั้งที่ 13 ที่จงั หวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2560
22 – 24 เมษายน 2557
ณ กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ :
1. มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. บุคคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานต่อกันมากยิ่งขึ้น
4. บุลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ส่วนงานสามารถแสวงหาทรัพยากร และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
1.
โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
การบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ
2.
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวความคิด และเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร
3.
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2556
4.
โครงการก่อสร้างศาลาวัฒนธรรมเอนกประสงค์
5.
โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6.
โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ
8 กุมภาพันธ์ 2556
ณ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวความคิด และเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร
9 – 11 พฤษภาคม 2556
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และเพชรบุรี
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โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2556
25 มกราคม 2556
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างศาลาวัฒนธรรมเอนกประสงค์
พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
10 ตุลาคม 2555 – 29 พฤศจิกายน 2556
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนาระบบการจัดการภูมิทัศน์และความปลอดภัยด้านความเสี่ยงของพื้นที่
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กันยายน – พฤศจิกายน 2556
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
1.
โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ประจําปี 2557
2.
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวความคิด และเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร ประจําปี 2557
3.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทํางานเป็นทีมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน” ประจําปี 2557
4.
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2556

โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ประจําปี 2557
28 มีนาคม 2557
ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พิพิธภัณฑ์บ้านดํา วัดร่องขุ่น และไร่บุญรอด จ.เชียงราย
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวความคิดและเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร ประจําปี 2557
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2557
ณ จ.อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทํางานเป็นทีมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน” ประจําปี 2557
28 มีนาคม 2557
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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โครงการจัดทํากิจกรรม 5 ส. ประจําปี 2556
20 ธันวาคม 2556
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 5
ผลคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เปรียบเทียบเป้าหมายกับผล
สูง-ต่ํา
ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
เป้าหมาย
ผล
กว่า
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
คะแนน
5
4.22
ต่ํา
การศึกษาภายในของส่วนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ระดับความสําเร็จของการเป็นศูนย์กลางการ
ระดับ
5
5
เท่ากัน
พัฒนา ค้นคว้าความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูล
ด้านล้านนาคดีศึกษา
4.3 จํานวนโครงการที่นําองค์ความรู้ไปประยุกต์ โครงการ/
22
32
สูง
เพื่อทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีน่ ําพลังงาน
โครงการ/
3
5
สูง
สะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลด
กิจกรรม
ร่องรอยคาร์บอน และการใช้โฟมภายใน
ส่วนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
5.7 จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน
เรื่อง
5
5
เท่ากัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูล ระดับ
5
5
เท่ากัน
ของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถ
รองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่าง
ถูกต้อง
6.4 จํานวนเงินรายได้ของส่วนงานเพิ่มขึ้นจากปีที่
ร้อยละ 1,000,000 3,974,195
สูง
ผ่านมา
6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับ
ร้อยละ
100
100
เท่ากัน
การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
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ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

เปรียบเทียบเป้าหมายกับผล
สูง-ต่ํา
เป้าหมาย
ผล
กว่า
เป้าหมาย

บริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการ
ทั้งหมด
6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับ
ร้อยละ
100
100
การพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสาย
ปฏิบัติการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : (เพิ่ม) การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนว
ระดับ
ทางการบริหารที่ผ้บู ริหารส่วนงานแถลงต่อ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1.1 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี
เรื่อง
8
12
รวม
10 ตัวชี้วดั

เท่ากัน

สูง

สรุป
สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 10 ตัวชี้วัด มีดังนี้:1. ตัวชี้วัดทีม่ ีผลการดําเนินงาน "สูง" กว่าเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดังนี้:- ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนโครงการที่นําองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
- ตัวชี้วัดที่ 4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีน่ ําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลด
ร่องรอยคาร์บอน และการใช้โฟมภายในส่วนงาน
- ตัวชี้วัดที่ 6.4 จํานวนเงินรายได้ของส่วนงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- ตัวชี้วัดที่ 7.1.1 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี
2. ตัวชี้วัดทีม่ ีผลการดําเนินงาน "เท่ากัน" กับเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้:- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสําเร็จของการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ค้นคว้าความรู้ และการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านล้านนาคดีศึกษา
- ตัวชี้วัดที่ 5.7 จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน
- ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS
ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง
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- ตัวชี้วัดที่ 6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด
- ตัวชี้วัดที่ 6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด
3. ตัวชี้วัดทีม่ ีผลการดําเนินงาน "ต่ํา" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้:- ตัวชี้วัดที่ 1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน)
เปรียบเทียบเป้าหมายกับผล
สูง-ต่ํา
ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
เป้าหมาย
ผล
กว่า
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
คะแนน
5
ต่ํา
การศึกษาภายในของส่วนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ระดับความสําเร็จของการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ระดับ
5
2
ต่ํา
ค้นคว้าความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลด้านล้านนาคดี
ศึกษา
4.3 จํานวนโครงการที่นําองค์ความรู้ไปประยุกต์
โครงการ/
22
24
สูง
เพื่อทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีน่ ําพลังงานสะอาด โครงการ/
3
5
สูง
พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอยคาร์บอน กิจกรรม
และการใช้โฟมภายในส่วนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
5.7 จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน
เรื่อง
5
5
เท่ากัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูล
ระดับ
5
ของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถ
รองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่าง
ถูกต้อง
6.4 จํานวนเงินรายได้ของส่วนงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
ร้อยละ 1,000,000
มา
6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับการ
ร้อยละ
100
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด
6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการ
ร้อยละ
100
พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด

5

เท่ากัน

-

ต่ํา

100

เท่ากัน

100

เท่ากัน
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เปรียบเทียบเป้าหมายกับผล
สูง-ต่ํา
ตัวชี้วัด
หน่วยวัด
เป้าหมาย
ผล
กว่า
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : (เพิ่ม) การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนว
ระดับ
ทางการบริหารที่ผ้บู ริหารส่วนงานแถลงต่อ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.1.1 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี
เรื่อง
12
15
สูง
รวม
10 ตัวชี้วดั
สรุป
สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน) จํานวน 10 ตัวชี้วัด มีดังนี้:1. ตัวชี้วัดทีม่ ีผลการดําเนินงาน "สูง" กว่าเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้:- ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนโครงการที่นําองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
- ตัวชี้วัดที่ 4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีน่ ําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลด
ร่องรอยคาร์บอน และการใช้โฟมภายในส่วนงาน
2. ตัวชี้วัดทีม่ ีผลการดําเนินงาน "เท่ากัน" กับเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้:- ตัวชี้วัดที่ 5.7 จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน
- ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS
ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง
- ตัวชี้วัดที่ 6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รบั การพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการทั้งหมด
- ตัวชี้วัดที่ 6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด
- ตัวชี้วัดที่ 7.1 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี
3. ตัวชี้วัดทีม่ ีผลการดําเนินงาน "ต่ํา" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้:- ตัวชี้วัดที่ 1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน
- ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความสําเร็จของการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ค้นคว้าความรู้ และการ
เผยแพร่ข้อมูลด้านล้านนาคดีศึกษา
- ตัวชี้วัดที่ 6.4 จํานวนเงินรายได้ของส่วนงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 6
ผลการปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทํากลยุทธ์
ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย โดยเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้:-

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตัวบ่งชี้

หน่วยนับ

เป้าหมาย

แผน
ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการ
โครงการ/
70
127
อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
กิจกรรม
เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม
1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบูร
โครงการ/
5
22
ณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร
กิจกรรม
บุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถใน
การอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์
1.3 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี
เรื่อง
8
9
1.4 จํานวนผลงาน ชิ้นงาน หรือ
ผลงาน/
10
11
นวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญา
ชิ้นงาน
ท้องถิ่น การทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
ท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่
ได้สร้างมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ของวงวิชาการด้านนี้
1.5 จํานวนผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์
คน 10,000
15,638
เฮือนโบราณล้านนา

สูง/ต่ํา กว่าค่า
เป้าหมาย
สูง เท่ากัน ต่ํา
1

1

1
1

1
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หน่วยนับ

เป้าหมาย
แผน
80.00

ผล
84.48

สูง/ต่ํา กว่าค่า
เป้าหมาย
สูง เท่ากัน ต่ํา
1

1.6 ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บริการ
ร้อยละ
พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา
1.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
โครงการ/
2
7
1
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับ กิจกรรม
ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ
1.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนด้าน
บาท 200,000 3,170,153 1
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
จากหน่วยงาน/องค์กรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
1.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Lanna
โครงการ/
1
10
1
Village – Living Museum
กิจกรรม
1.10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
โครงการ/
3
5
1
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
โครงการ/
1
1
1
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
กิจกรรม
ความคิดเห็นในด้านล้านนาคดีกับ
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ
3.1 จํานวนฐานข้อมูลทาง
ฐานข้อมูล
1
2
1
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่ใน
เว็บไซต์
3.2 จํานวนฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา
ฐานข้อมูล
1
1
1
3.3 จํานวนของ Expert ใน DOE –
คน
20
27
1
(Directory of Expertise)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึกและจิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม
4.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา
คน
500
604
1
ดูงาน กับส่วนงาน
4.2 จํานวนนักศึกษาที่ฝึกงานกับส่วน
คน
4
6
1
งาน
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เป้าหมาย

หน่วยนับ
แผน
30

ผล
57

สูง/ต่ํา กว่าค่า
เป้าหมาย
สูง เท่ากัน ต่ํา
1

4.3 จํานวนครั้งที่บุคลากรเป็น
ครั้ง
กรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา
ให้แก่คณะต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย
4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสาน โครงการ/
2
16
1
ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา
กิจกรรม
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
4.5 จํานวนหลักสูตรที่สํานักฯ มีส่วน
หลักสูตร
1
1
1
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ
5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/
2
4
1
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน/
กิจกรรม
สถาบันในต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนําไปสู่การสร้าง
รายได้ สําหรับการพึ่งพาตนเองในอนาคต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้
โครงการ/
2
4
1
และประสบการณ์ด้านการจัดการ
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระดับ
5
5
1
ส่วนงานสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
(KM)
6.3 ระดับความสําเร็จของการบริหาร
ระดับ
5
5
1
ความเสี่ยงของส่วนงาน
6.4 จํานวนเงินรายได้จากการบริหาร
บาท 400,000 890,342 1
จัดการพื้นที่และทรัพยากรของส่วน
งาน
6.5 จํานวนเงินรายได้จากการรับจัด
บาท 20,000 101,327 1
กิจกรรมเพื่อหารายได้ (Event
Organizer)
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6.6 จํานวนเงินบริจาคเพื่อบํารุงเรือน
โบราณล้านนา
6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากรต่อ
การทํางาน
6.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร
6.9 จํานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ
และกําลังใจให้แก่บุคลากร
6.10 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.11 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating
Manual)
6.12 การจัดทํารายละเอียดภาระงาน
(Job Description)
รวม

เป้าหมาย

หน่วยนับ

แผน
บาท 100,000
ร้อยละ

ผล
338,172

สูง/ต่ํา กว่าค่า
เป้าหมาย
สูง เท่ากัน ต่ํา
1

80

78.85

50,000

84,178

1

กิจกรรม

3

12

1

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100

100
13.33

1

ร้อยละ

100

100

1

บาท

1

1

23

7

2

สรุป
ผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์สํานักฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 32 ตัวชี้วัด มีดังนี้:1. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงาน "สูง" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้
ความสามารถในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จํานวนผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทํานุบํารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สร้าง
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการด้านนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.5 จํานวนผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ตัวชี้วัดที่ 1.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ
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จํานวนเงินทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงาน/องค์กรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Lanna Village – Living Museum
ตัวชี้วัดที่ 1.10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนของ Expert ใน DOE – (Directory of Expertise)
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา ดูงาน กับส่วนงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนนักศึกษาที่ฝึกงานกับส่วนงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนครั้งที่บุคลากรเป็นวิทยากร กรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา ให้แก่คณะ/ส่วน
งานในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม
ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 6.4 จํานวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของส่วนงาน
ตัวชี้วัดที่ 6.5 จํานวนเงินรายได้จากการรับจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ (Event Organizer)
ตัวชี้วัดที่ 6.6 จํานวนเงินบริจาคเพื่อบํารุงเรือนโบราณล้านนา
ตัวชี้วัดที่ 6.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 6.9 จํานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร
2. ตัวบ่งชี้ท่มี ีผลการดําเนินงาน "เท่ากับ" ค่าเป้าหมาย จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในด้านล้านนา
คดีกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา
ตัวชี้วัดที่ 4.5 จํานวนหลักสูตรที่สํานักฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ (KM)
ตัวชี้วัดที่ 6.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน
ตัวชี้วัดที่ 6.10 ร้อยละความสมบูรณ์ของคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 6.12 ร้อยละความสมบูรณ์ของการรายละเอียดภาระงาน (Job Description)
3. ตัวบ่งชี้ท่มี ีผลการดําเนินงาน "ต่ํา" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากรต่อการทํางาน
ตัวชี้วัดที่ 6.11 ร้อยละความสมบูรณ์คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)
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ผล

สูง/ต่ํา กว่าค่า
เป้าหมาย
สูง เท่ากัน ต่ํา

77

1

28

1

16

1

10

18

1

10,000

7,899

ร้อยละ

80

89.10

1

โครงการ/
กิจกรรม

2

3

1

650,000

1,311,253

1

เป้าหมาย

หน่วยนับ
แผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
โครงการ/
1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการ
70
กิจกรรม
อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม
1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบูรณา โครงการ/
5
กิจกรรม
การองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล ที่
มีความรู้ ความสามารถในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์
1.3 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี
เรื่อง
8
1.4

1.5
1.6
1.7

1.8

จํานวนผลงาน ชิ้นงาน หรือ
นวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่น
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สร้าง
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของวง
วิชาการด้านนี้
จํานวนผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์
เฮือนโบราณล้านนา
ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บริการ
พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา
จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ
จํานวนเงินทุนสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
จากหน่วยงาน/องค์กรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

ผลงาน/
ชิ้นงาน

คน

บาท

1
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ตัวบ่งชี้
1.9

ผล
7

สูง/ต่ํา กว่าค่า
เป้าหมาย
สูง เท่ากัน ต่ํา
1

6

1

2

1

4

1

2

1

เป้าหมาย

หน่วยนับ
แผน
4

จํานวนโครงการ/กิจกรรม Lanna
โครงการ/
Village – Living Museum
กิจกรรม
1.10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
โครงการ/
3
อนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
โครงการ/
1
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
กิจกรรม
คิดเห็นในด้านล้านนาคดีกับ
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ
ฐานข้อมูล
3.1 จํานวนฐานข้อมูลทาง
1
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่ใน
เว็บไซต์
3.2 จํานวนฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา
ฐานข้อมูล
1
3.3

จํานวนของ Expert ใน DOE –
คน
20
102
1
(Directory of Expertise)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึกและจิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม
4.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา ดู
คน
700
285
งานกับส่วนงาน
4.2 จํานวนนักศึกษาที่ฝึกงานกับส่วนงาน
คน
4
2
ครั้ง
จํานวนครั้งที่บุคลากรเป็นกรรมการ
30
27
คณะทํางาน ที่ปรึกษา ให้แก่คณะ
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
โครงการ/
4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสาน
4
11
1
กิจกรรม
ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
4.5 จํานวนหลักสูตรที่สํานักฯ มีส่วนร่วม หลักสูตร
1
1
1
ในการพัฒนาหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ
โครงการ/
5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
2
5
1
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน/
สถาบันในต่างประเทศ
4.3

1
1
1
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สูง/ต่ํา กว่าค่า
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
หน่วยนับ
แผน
ผล
สูง เท่ากัน ต่ํา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนําไปสู่การสร้างรายได้
สําหรับการพึ่งพาตนเองในอนาคต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการ/
6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้
2
4
1
กิจกรรม
และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ
6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
5
5
1
ส่วนงานสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
(KM)
6.3 ระดับความสําเร็จของการบริหาร
ระดับ
5
5
1
ความเสี่ยงของส่วนงาน
บาท 1,000,000 141,219
6.4 จํานวนเงินรายได้จากการบริหาร
1
จัดการพื้นที่และทรัพยากรของส่วน
งาน
บาท 100,000
6.5 จํานวนเงินรายได้จากการรับจัด
120,351
1
กิจกรรมเพื่อหารายได้ (Event
Organizer)
6.6 จํานวนเงินบริจาคเพื่อบํารุงเรือน
บาท 200,000
24,893
1
โบราณล้านนา
6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากรต่อ
ร้อยละ
80
1
การทํางาน
6.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม
บาท 50,000
63,997
1
พัฒนาบุคลากร
6.9 จํานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
กิจกรรม
3
6
1
กําลังใจให้แก่บุคลากร
6.10 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ร้อยละ
100
100
1
เป้าหมาย

6.11 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating
ร้อยละ
Manual)
6.12 การจัดทํารายละเอียดภาระงาน (Job
ร้อยละ
Description)
รวม

100

12.50

100

100

1
1
19

5
32 ตัวชี้วัด

8

100
สรุป
ผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์สํานักฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ถึงวันที่ 16
พฤษภาคม 2557) จํานวน 32 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้:1. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงาน "สูง" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 19 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้
ความสามารถในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จํานวนผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้
สร้างมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการด้านนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ตัวชี้วัดที่ 1.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ
ตัวชี้วัดที่ 1.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงาน/องค์กร
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Lanna Village – Living Museum
ตัวชี้วัดที่ 1.10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในด้าน
ล้านนาคดีกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนของ Expert ใน DOE – (Directory of Expertise)
ตัวชี้วัดที่ 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม
ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 6.5 จํานวนเงินรายได้จากการรับจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ (Event Organizer)
ตัวชี้วัดที่ 6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากรต่อการทํางาน
ตัวชี้วัดที่ 6.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
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2. ตัวบ่งชี้ท่มี ีผลการดําเนินงาน "เท่ากับ" ค่าเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 4.5 จํานวนหลักสูตรที่สํานักฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ (KM)
ตัวชี้วัดที่ 6.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน
ตัวชี้วัดที่ 6.10 ร้อยละความสมบูรณ์ของคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 6.12 ร้อยละความสมบูรณ์ของการรายละเอียดภาระงาน (Job Description)
3. ตัวบ่งชี้ท่มี ีผลการดําเนินงาน "ต่ํา" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1.5 จํานวนผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา ดูงาน กับส่วนงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนนักศึกษาที่ฝึกงานกับส่วนงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนครั้งที่บุคลากรเป็นวิทยากร กรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา ให้แก่คณะ/ส่วน
งานในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 6.4 จํานวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของส่วนงาน
ตัวชี้วัดที่ 6.6 จํานวนเงินบริจาคเพื่อบํารุงเรือนโบราณล้านนา
ตัวชี้วัดที่ 6.9 จํานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 6.11 ร้อยละความสมบูรณ์คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)

