รายงานผลการปฏิบัติงาน
โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อานวยการ
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวาระ
ดารงตาแหน่งครบ ๒ ปี
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

ก

คานา
รายงานผลการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิการบดี ของผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์
เศวตเศรนี ในวาระการบริหารครบ 2 ปี (1 พฤศจิกายน 2553 – 31 ตุลาคม 2555) รวมถึงผลการ
ดาเนินงานของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งสอดรับกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และระยะที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหมด เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดงี าม ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
ในนามของหัวหน้าส่วนงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ
อานวยการประจาสานักฯ ผู้เสียสละเวลาในการให้คาแนะนาอันเป็นประโยชน์และเป็นกาลังใจให้เสมอ
มา และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสานักฯ และผู้เข้าร่วมทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ
ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ รวมถึงบุคลากรในส่วนงานทุกท่าน ที่ได้ทางานอย่างตั้งใจและมุ่งมั่น เพื่อให้องค์กร
ประสบความสาเร็จตามพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร ในตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผา่ นมา ทั้งนี้ หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าทั้งคณะกรรมการอานวยการประจาสานักฯ และบุคลากรทุกท่านจะเป็นกาลังสาคัญใน
การผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี)
ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
9 พฤศจิกายน 2555
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ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ตามที่ได้รบั มอบหมายจากอธิการบดี
ยุทธศาสตร์การนาองค์กร

๓

โครงสร้างองค์กร

๖
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ผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริหาร
ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี

๒

ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ของผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ในวาระดารง
ตาแหน่งครบ ๒ ปี ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ แบ่งออกเป็น ๘ ด้าน
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ยุทธศาสตร์การนาองค์กร
โครงสร้างองค์กร
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การมุง่ เน้นการบริการ
การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
บุคลากร
การจัดการกระบวนการ
การเงินและงบประมาณ

๓

1. ยุทธศาสตร์การนาองค์กร
เพื่อความชัดเจนในทิศทางของการบริหารงานตามวาระ ในฐานะของผูอ้ านวยการสานัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ตั้งปณิธาน สร้างวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ และระบุวัตถุประสงค์ ของ
หน่วยงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1. ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
เมื่อแรกเข้ารับดารงตาแหน่ง ได้ตั้งปณิธาน (Resolution) ของตนและหน่วยงานไว้ว่า
"สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลำงที่มชี ีวิตชีวำของกิจกรรมทำงด้ำนกำร
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ"
ซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์ (Vision) ให้กับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2554 ว่า
"สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกำลังหลักในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สู่ควำม
เป็นเลิศด้ำนกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยควำมมุง่ มั่นและกำรสร้ำงสรรค์อย่ำงมีอัตลักษณ์"
ทั้งนีโ้ ดยให้น้าหนักความสาคัญแก่อัตลักษณ์ศลิ ปวัฒนธรรมล้านนาเป็นสัดส่วน 60% ระดับ
อาเซียน/นานาชาติอีก 40%และได้กาหนดพันธกิจ (Missions) ของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้น
ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ 5 ข้อ ได้แก่
1. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อเป็นสมบัติ
ของท้องถิ่นและประเทศชำติโดยส่วนรวม
2. รวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูล ควำมรู้ และสำรสนเทศด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ ให้ดำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่อง
3. สร้ำงค่ำนิยมและยกระดับจิตสำนึก กำรตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อกำรพัฒนำวุฒิภำวะทำงจิตวิญญำณ
4. ประสำนงำนเพื่อก่อให้เกิดควำมร่วมมือ ผ่ำนกำรบูรณำกำรและกำรแลกเปลี่ยนทำง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นธรรมำภิบำลและกำรพึ่งตนเองเพื่อควำมต่อเนื่องและ
ยั่งยืนของกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๔

ทั้งนีเ้ ป้าประสงค์ (Goals) ของการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลลุล่วงตามพันธกิจ ได้แก่
1. เพื่อเป็นกำลังหลักในกำรขับเคลื่อน กำรทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนำ และสืบสำน
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่นและระดับนำนำชำติ
2. เพื่อสร้ำงประโยชน์ทำงกำรศึกษำด้ำนกำรเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์กลำงกำรเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำเชิงอนุรักษ์และสืบสำน อันเป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับ
3. เพื่อเป็นผู้นำชุมชนด้ำนค่ำนิยมในศิลปวัฒนธรรม
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรบูรณำกำรและกำรแลกเปลี่ยนทำงศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น
ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
5. เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นธรรมำภิบำลและกำรพึ่งตนเอง
6. เพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมพอใจในกำรทำงำน อัน
เป็นประโยชน์สุขต่อส่วนรวม

๕

1.2. ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
สาหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน เป็นเอกลักษณ์ที่
มองเห็นได้จากภายนอก ได้กาหนดแนวทางไว้ว่า
“สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เติมชีวำ คงคุณค่ำควำมสง่ำงำม
แห่งมรดกวัฒนธรรมล้ำนนำ”
โดยมีสิ่งที่นบั ว่าเป็นค่านิยม (Values) หลักของหน่วยงาน คือ
C – Creativity คิดอย่างสร้างสรรค์

P – Passion รักอย่างลึกซึง้

A – Affection อยู่อย่างชื่นชอบ

C – Classic ดารงตนอย่างเป็นแบบฉบับ

คิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) คือการปฏิบัติงานด้วยความคิดในมุมมองแห่งความ
สร้างสรรค์ สุนทรียะแห่งศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งของท้องถิ่นและชาติ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก ไม่ให้
ร้ายผู้อ่นื ไม่เอาความดีความชอบใส่ตน
รักอย่างลึกซึ้ง (Passion) คือความรักและคิดแต่จะทางานที่ตนทาให้ดลี ึกซึง้ ไม่ใช่หางาน
เฉพาะที่ชอบมาทา มีความสุขกับงานที่ตนทาและรับผิดชอบ ตอบสนองในการบริการผู้อ่นื และ
ผูร้ ่วมงาน
อยู่อย่างชื่นชอบ (Affection) คือการปฏิบัติงานในองค์กรของตนเองด้วยความยินดี ชื่นชอบ
ปกป้องและรักองค์กร รวมทั้งผูร้ ่วมงานเสมือนครอบครัวเดียวกัน
ดารงตนอย่างเป็นแบบฉบับ (Classic) คือการประพฤติตนทั้งพฤติกรรมทางศีลธรรม
จริยธรรมและมารยาทให้สมกับเป็นต้นแบบที่ดขี องการดารงตน โดยเฉพาะในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรม
ให้กับผูอ้ ื่นเป็นแนวปฏิบัติตาม

๖

2. โครงสร้างองค์กร
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความชัดเจนในการบริหารงาน และไปตามกฎข้อบังคับของหน่วยงาน
ผูอ้ านวยการฯ ได้ดาเนินการอันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างขององค์กร คณะกรรมการอานวยการ และ
คณะกรรมการบริหารงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1. การปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายใน
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เสนอขออนุมัตมิ หาวิทยาลัยในการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงาน
ภายใน โดยจากเดิม1 ซึ่งได้แบ่งหน่วยงานภายในสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่
1.
2.
3.
4.

สานักงานสานัก
ฝ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายบริการวิชาการ
ฝ่ายพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

เหลือเพียง
1. สานักงานสานัก
2. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โดยยุบรวมฝ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เหลือเพียงฝ่ายเดียว คือ ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โดยได้เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(กบ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2554 และ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22
ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัตกิ ารปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายสานัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็น 2 หน่วยงาน คือ (1) สานักงานสานัก และ (2) ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตามที่เสนอ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและ
ส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2554

1

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ 125 ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ
และส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551

๗

2.2.คณะกรรมการอานวยการประจาสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ได้ขอดาเนินการแต่งตั้ง นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ และ นายรุจ จ่างตระกูล เป็นกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ เพิ่มเติม โดยปัจจุบัน คณะกรรมการอานวยการประจาสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประกอบด้วย
1. รองฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคล และงานสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายอมรพันธุ์ นิมานันท์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
3. นายวิถี พานิชพันธ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
4. นายจุลทัศน์ กิตบิ ุตร
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
5. นายนคร พงษ์น้อย
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
6. นายรุจ จ่างตระกูล
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
7. ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
กรรมการ และเลขานุการ
8. รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
ผูช้ ่วยเลขานุการ

๘

2.3. คณะกรรมการบริหารประจาสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เนื่องจากการการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายใน และการแต่งตั้งเลขานุการสานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการบริหารประจาสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วย
1. ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
2. รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
3. รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นายสนั่น ธรรมธิ
4. เลขานุการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นางรุจริ า คอทอง

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

๙

2.4.แผนผังโครงสร้างองค์กร สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๑๐

3. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3.1. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาส-อุปสรรค (SWOT Analysis)
จากการวิเคราะห์ร่วมกับบุคลากรทุกฝ่าย ได้ข้อแรกสรุปด้าน จุดแข็ง-จุดอ่อน-โอกาสอุปสรรค ดังต่อไปนี้
Strength
S–1 มีการดาเนินการงานด้านทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
S–2 มีพพิ ิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา อันเป็นทรัพยากรที่มคี ุณค่า เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดา้ น
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและวิถีชีวติ ท้องถิ่น
S–3 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม กับองค์กรและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
S–4 ที่ตงั้ ของส่วนงานอยู่ใกล้เส้นทางสัญจร การเดินทางไปมาทาได้สะดวก และมีภูมิทัศน์ที่รม่ รื่น จัด
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่รองรับคนจานวนมากได้
S–5 ส่วนงานเป็นที่รู้จักในแวดวงศิลปวัฒนธรรม สร้างผลงานและชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในระดับ
ท้องถิ่น และระดับชาติ โดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่างๆ มาโดยตลอด
S–6 บุคลากรมีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
S–7 มีผลงานวิชาการ และองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย สามารถนาไปเผยแพร่และ
ต่อยอดได้หลายด้าน
S-8 มุ่งเน้นการบริการวิชาการและเผยแพร่งานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง
Weakness
W–1
W–2
W–3
W–4
W–5
W–6
W–7
W–8

ที่ตั้งและกิจกรรมของส่วนงานไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและภายนอก
เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ไม่สามารถหารายได้เลีย้ งตนเอง ยังต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
ทางานไม่สัมพันธ์กันและไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน
มีข้อจากัดในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
มีการผลิตงานวิจยั น้อย
มีขีดจากัดในการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและผลงานยังไม่เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษน้อย
มีการแสวงหารายได้อย่างเป็นรูปธรรมจากกิจกรรมของส่วนงานยังไม่เต็มศักยภาพ
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Opportunity
O–1
O–2

O–3

O–4
O–5

O–6
O–7

มีหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนที่มีลักษณะองค์กรและการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
เหมือนหรือคล้ายกัน สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานภายนอกมีทรัพยากรบุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในหลากหลายสาขา/แขนงวิชา สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือทางาน
ร่วมกันเชิงบูรณาการได้
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความทันสมัย สามารถนามาประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้และภูมปิ ัญญาไทยและท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลและการบริการวิชาการได้อย่าง
แพร่หลายและไร้ขีดจากัด
หลายคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรหรือกระบวนวิชาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทาให้
ส่วนงานสามารถให้การสนับสนุนและมีสว่ นร่วมในกระบวนวิชาต่างๆ ได้
จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ผูค้ นมีอัธยาศัย
ไมตรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มชี ื่อเสียงหลายแห่ง นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติตา่ งให้
ความสนใจมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดปี ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
สาคัญที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ทาให้ผคู้ นในท้องถิ่นต้องการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานให้คงอยู่
ต่อไป
สถาบันการศึกษา ต่างให้การสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย์ ให้มีสว่ นร่วมในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบันชุมชนให้ความสนใจ ตระหนักและรับรู้ถึงคุณค่าและความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมากยิ่งขึน้ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐ โดยการรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. และผูน้ าชุมชน
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Threats
T–1
T–2

T–3
T–4
T–5

T–6

กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เข้ามามีอทิ ธิพลใน
สังคมไทยอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน
ความก้าวหน้าและทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้เยาวชนและคนรุน่ ใหม่ มีช่องทาง
การรับข่าวสารมากขึ้น มีทางเลือกในการทากิจกรรมมากขึน้ มีเวลาให้กับสิ่งแวดล้อมอันได้แก่
ศิลปวัฒนธรรมของตนเองน้อยลง
มีหน่วยงานที่ทางานในลักษณะคล้ายกันหลายแห่ง ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน แต่ยังมี
ทรัพยากรบุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมที่แท้จริงอยู่อย่างจากัด
มีการแข่งขันในด้านการแสวงหาแหล่งทุน และการแย่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งขึน้ อยู่กับการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์การ
บริหารและพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพ
หลักเกณฑ์การวัดและการประกันคุณภาพในบางหลักเกณฑ์ อาจไม่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพ
ของผลงานของส่วนงานได้
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TOWS Strategies
จุดแข็ง (Strengths)
โอกาส (Opportunities) SO-1 พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ให้เป็น Living
Museum (S-2 : O-5, O-6)
SO-2 สร้างเครือข่ายและบูรณา
การความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน/
องค์กรในภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน (S-3 : O-1, O-2)

จุดอ่อน (Weaknesses)
WO-1 แสวงหาแหล่งทุนภายนอก เพื่อ
สนับสนุนและขยายขอบข่ายงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (W-2 : O-1)
WO-2 แสวงหารายได้จากการให้บริการ
เช่าพืน้ ที่ (W-2 : O-6)
WO-3 นาระบบการจัดการความรู้ (KM)
มาใช้ในองค์กร (W16 : O-3)

WO-7 จัดทาและเผยแพร่ข้อมูลด้าน
SO-3 ให้บริการวิชาการโดยการ
ศิลปวัฒนธรรม (W16 : O-3)
มีสว่ นร่วม และตามความต้องการ
ของชุมชน (S-5 : O-7, O-8)
WO-8 ส่งเสริมให้บุคลากรขอตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึน้ (W-4, W-9 )
WO-9 จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง (W-3, W-4, W-5, W-6,
W-7, W-8, W-9, W-10, W-11, W.12)
อุปสรรค (Threats)

ST-1 สร้างความร่วมมือกับส่วน
งานในมหาวิทยาลัย ด้านการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา (S-3
: T-1, T-2)
ST-2 สร้างอัตลักษณ์ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทีน่ ่าสนใจและ
แตกต่าง (S-1, S-2 : T-1, T-2,
T-3, T-4)

WT-1 จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย (W-1, W-2 : T-1, T-2,
T-4, T-5)

๑๔

ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ได้ถูกทบทวนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง และนามาเป็นส่วน
สาคัญในการวางนโยบาย สร้างกลยุทธ์และถ่ายทอดสู่แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

3.2.แผนกลยุทธ์สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557)
ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสานึกและจิตวิญญาณด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
สร้างประโยชน์ทางการศึกษา ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture
Management) การจัดการองค์ความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture
Knowledge Management) การจัดการธุรกิจบริการ (Hospitality Management) การ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ด้านการดนตรีและศิลปะการแสดง
(Music and Performing Arts) ด้านการท่องเที่ยว (Tourism) ด้านวิถีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม (Way of Living and Environment)
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นที่
รู้จักและได้รับการยอมรับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นที่
รู้จักและได้รับการยอมรับ รวมถึงการเป็นผู้นาชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อน การทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์
มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง บุคลากรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
สุขของส่วนรวม

๑๕

สรุปตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557)

ตัวบ่งชี้

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
2554

2555

2556

2557

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรู้ มีสานึกและจิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม
1.

จานวนหลักสูตรที่สานักฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนา

หลักสูตร

–

1

1

1

2.

จานวนนักศึกษาที่ศึกษาดูงานลานนาวิลเลจ (Lanna village)

คน

500

1,000

2,000

1,000

3.

จานวนโครงการฝึกงานกับลานนาวิลเลจ (Lanna village as
work placement)

โครงการ

2

4

4

4

หน่วยงาน

-

1

1

1

คน

20

20

20

20

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมสูร่ ะดับนานาชาติ
4.

จานวนหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายแหล่งรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

5.

จานวนของผู้เชี่ยวชาญใน Directory of Expertise

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
6.

จานวนปฏิทินข่าวด้านศิลปวัฒนธรรม

ฉบับ

12

12

12

12

7.

จานวนวารสารให้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม

เล่ม

2

2

2

2

8.

จานวนโครงการ/กิจกรรมจัดประชุม สัมมนา และเสวนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/
กิจกรรม

1

1

1

1

9.

จานวนข่าวและบทความด้านศิลปวัฒนธรรมในสื่อสิ่งพิมพ์
วารสาร และหนังสือพิมพ์

บทความ

1

2

2

2

10.

จานวนกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม

18

20

20

20

11.

จานวนผูร้ ับบริการวิชาการ/เข้าร่วมกิจกรรม

คน

10,000

10,000

10,000

10,000

คน

3,000

4,000

5,000

6,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศลิ ปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
12.

จานวนผูเ้ ข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

13.

ร้อยละ

80

80

80

80

14.

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา
จานวนโครงการที่ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม

โครงการ

1

1

1

1

15.

จานวนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

3

3

3

3

16.

จานวนกิจกรรมการส่งเสริมประเพณีวันสาคัญทางศาสนา ทานุ
บารุง พัฒนา และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม

กิจกรรม

10

10

10

10

๑๖
ตัวบ่งชี้
17.

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย
2554

2555

2556

2557

18.

จานวนผูร้ ่วมกิจกรรมการส่งเสริมประเพณีวันสาคัญทาง
ศาสนา ทานุบารุง พัฒนา และสืบสานงานประเพณีและ
วัฒนธรรม
จานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น

คน

กิจกรรม

1

1

1

1

19.

จานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ

กิจกรรม

1

1

1

1

20.

จานวนเงินทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ภายในประเทศ

บาท

200,000

400,000

21.

จานวนเงินทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
จากต่างประเทศ

บาท

-

50,000

50,000

50,000

22.

จานวนกิจกรรม Lanna Village – Living Museum เพื่อการ
ท่องเที่ยว

กิจกรรม

1

2

4

5

600,000 800,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
23.

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผูม้ าติดต่อส่วนงาน

ร้อยละ

80

80

80

80

24.

ร้อยละความสมบูรณ์ของคูม่ ือประเมินผลการปฏิบัติงาน

ร้อยละ

100

100

100

100

25.

จานวนโครงการ/กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้แก่บคุ ลากร

โครงการ/
กิจกรรม

1

2

2

2

26.

จานวนเงินทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร

บาท

-

50,000

100,000

100,000

27.

จานวนกิจกรรม Event Organizer เพื่อหารายได้

กิจกรรม

5

5

5

5

28.

จานวนกิจกรรมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อหารายได้

กิจกรรม

1

2

2

2

29.

จานวนเงินรายได้จากกิจกรรมเพื่อหารายได้

20,000

40,000

50,000

50,000

30.

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการทางาน

80

80

80

80

บาท
ร้อยละ

๑๗

3.3. แผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)
เนื่องจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด จึงได้
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการดาเนินงานภายใน ประจาปี 2555 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาส่วนงาน วาระพิเศษ ครัง้ ที่ 1/2555 ในวันที่ 20 กรกฎาคม
2555 รวมทั้งได้ผ่านความเห็นชอบ และคณะกรรมการอานวยการประจาสานักฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อคราวประชุมเดือนตุลาคม 2555

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา และ
กลุ่มชาติพันธุ์
เป้าประสงค์
เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์
ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งข้อมูล เผยแพร่ และชีน้ าชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับข้อมูล และสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งข้อมูลการผลิต และรวบรวมเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นที่
รู้จักและได้รับการยอมรับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสานึก และจิตวิญญาณด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
สร้างประโยชน์ทางการศึกษา ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture
Management) การจัดการองค์ความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture
Knowledge Management) การจัดการธุรกิจบริการ (Hospitality Management) การ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ด้านการดนตรีและศิลปะการแสดง

๑๘

(Music and Performing Arts) ด้านการท่องเที่ยว (Tourism) ด้านวิถีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม (Way of Living and Environment)
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับ
นานาชาติ
เป้าประสงค์
พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาไปสู่การสร้างรายได้สาหรับการพึ่งพา
ตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์
- มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเองในอนาคต
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
- มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- บุคคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานต่อกันมากยิ่งขึ้น
- บุลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสานึกต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ส่วนงานสามารถแสวงหาทรัพยากร และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

๑๙

สรุปตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ลา้ นนา และกลุ่มชาติพันธุ์
เป้าประสงค์

เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์ลา้ นนา และกลุม่ ชาติพันธุ์
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีลา้ นนา

4.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม

ครั้ง

2. บูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร
4.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมการ
โครงการ
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถใน
บูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร /กิจกรรม
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุงศาสนา
บุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยท้องถิ่น
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย
ล้านนา กลุ่มชาติพนั ธุ์
ท้องถิ่นล้านนา และกลุม่ ชาติพันธุ์

2555
70

2556
70

เป้าหมาย
2557
70

5

5

5

2558
70

2559
70

5

5

แผนงาน / โครงการ
- โครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษ์ พัฒนา และ
สร้างเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรม
- เผยแพร่ขอ้ มูล
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ผ่านสือ่
- โครงการอบรมความ
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมล้านนา
- โครงการลานสรวง ข่วง
ศิลป์
- โครงการประชุมสัมมนา
วิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์
- โครงการจัดทา

๒๐
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

2555

2556

เป้าหมาย
2557

2558

2559

3. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน 4.3 จานวนองค์ความรู้ดา้ นล้านนาคดี
ล้านนาคดี เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การจัดตั้งศูนย์ล้านนาคดี

ด้าน

8

8

8

8

8

4. ผลิตผลงาน ชิน้ งาน หรือนวัตกรรม 4.4 จานวนผลงาน ชิน้ งาน หรือ
ในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
นวัตกรรมในการต่อยอดภูมิ
การทานุบารุงศาสนา
ปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่น
ไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติ
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ท่ไี ด้สร้าง
พันธุ์ท่ไี ด้สร้างมาตรฐานและเป็นที่
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของวง
ยอมรับของวงวิชาการด้านนี้
วิชาการด้านนี้
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิง่ แวดล้อม
4.5 จานวนผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์
ภายในพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณ
เฮือนโบราณล้านนา
ล้านนา เพือ่ สร้างบรรยากาศการ
4.6 ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บริการ
พิพธิ ภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา
เรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมล้านนา

ผลงาน/
ชิน้ งาน

10

10

10

10

10

คน

10,000

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ

80

80

80

80

แผนงาน / โครงการ
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศิลปวัฒนธรรม
- โครงการศึกษาภาษาและ
วรรณกรรมล้านนา
- โครงการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม และต่อ
ยอดภูมิปัญญา
- หนังสือศิลปวัฒนธรรม
- วารสารศิลปวัฒนธรรม
- ปฏิทินล้านนา
- โครงการฐานข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมแบบ
ออนไลน์

10,000 - โครงการพิพธิ ภัณฑ์การ
เรียนรูป้ ระวัติศาสตร์
80
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม่
- โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมใน
พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณ

๒๑
กลยุทธ์

6. ประสานงานเพือ่ ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ผ่านการแลกเปลีย่ นทาง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น
ชาติ และนานาชาติ

ตัวชีว้ ัด

4.7 จานวนโครงการ/กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ

7. ประสานงานทุนสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

4.8 จานวนเงินทุนสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
จากหน่วยงาน/องค์กรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
8. โครงการ/กิจกรรม Lanna Village – 4.9 จานวนโครงการ/กิจกรรม Lanna
Living Museum เพื่อการท่องเที่ยว
Village – Living Museum
และประชาสัมพันธ์

9. สร้างจิตสานึกต่อปัญหาและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4.10 จานวนโครงการ/กิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ

2555

2556

เป้าหมาย
2557

2558

2559

แผนงาน / โครงการ

- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเรือนโบราณ
ล้านนา
2
- จัดโครงการ/กิจกรรม
การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ
900,00 - Lanna Village – Living
0
Museum

โครงการ
/กิจกรรม

2

2

2

2

บาท

200,00
0

450,00
0

650,00
0

850,00
0

กิจกรรม

1

2

4

5

5

โครงการ
/กิจกรรม

3

3

3

3

3

- จัดกิจกรรม สาธิต
หัตถกรรม วัฒนธรรม
การกิน การอยู่ วิถีชีวติ
ความเป็นอยู่ อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ภูมิปัญญา
หมอเมือง ยารักษาโรค
สมุนไพร การเกษตร
- มาตรการประหยัด
พลังงาน และอนุรักษ์

๒๒
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

2555

2556

เป้าหมาย
2557

2558

2559

แผนงาน / โครงการ
สิ่งแวดล้อมของส่วนงาน
- โครงการ 5 ส.
- โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

๒๓

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์

เป็นแหล่งข้อมูล เผยแพร่ และชีน้ าชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์

1. การพัฒนาความรู้โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นในด้าน
ล้านนาคดีกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ

เป้าหมาย
แผนงาน / โครงการ
2555 2556 2557 2558 2559
3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมการ
โครงการ/
1
1
1
1
1
- โครงการ/กิจกรรมการจัด
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
กิจกรรม
ประชุม อบรม สัมมนา/
คิดเห็นในด้านล้านนาคดีกับหน่วยงาน/
เสวนา ทางวิชาการ (forum)
องค์กรต่างๆ
ในด้านล้านนาคดี
ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

๒๔

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับข้อมูล และสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์

เป็นแหล่งข้อมูลการผลิต และรวบรวมเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

1. ผลิตข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา
เพื่อรองรับการเผยแพร่ในเว็บไซต์
2. รวบรวมข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา
3. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม

2.1 จานวนฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์
2.2 จานวนฐานข้อมูลคัมภีรล์ ้านนา
2.3 จานวนของผู้เชี่ยวชาญ (Directory of
Expertise)

เป้าหมาย
แผนงาน / โครงการ
2555 2556 2557 2558 2559
ฐานข้อมูล 1
1
1
1
1 - จัดทาฐานข้อมูลทาง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและ
ฐานข้อมูล 1
1
1
1
1
เผยแพร่ในเว็บไซต์
คน
20
20
20
20
20 - โครงการฐานข้อมูลคัมภีร์
ล้านนา
- โครงการจัดทาฐานข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญ (พ่อครู แม่ครู
สล่าล้านนา ฯลฯ)
หน่วยนับ

๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสานึก และจิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์

สร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture Management) การจัดการองค์ความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม (Arts and
Culture Knowledge Management) การจัดการธุรกิจบริการ (Hospitality Management) การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ด้านการ
ดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and Performing Arts) ด้านการท่องเที่ยว (Tourism) ด้านวิถีชีวติ และสิง่ แวดล้อม (Way of Living and Environment)

1. เป็นแหล่งศึกษา ดูงาน และฝึก
ปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา
2. สนับสนุนบุคลากรให้เป็นกรรมการ
คณะทางาน ที่ปรึกษา เพือ่ สนับสนุน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญา
โท
3. จัดโครงการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมล้านนาสาหรับนักศึกษา
4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย
แผนงาน / โครงการ
2555 2556 2557 2558 2559
จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา ดู
คน
500 600 700 800 900 - โครงการจัดทาศูนย์บริการ
งาน กับส่วนงาน
ข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์เรือน
จานวนนักศึกษาที่ฝึกงานกับส่วน
คน
4
4
4
4
4
โบราณล้านนา
งาน
- การรับนักศึกษาฝึกงานกับ
จานวนครัง้ ที่บุคลากรเป็นกรรมการ
ครั้ง
30
30
30
30
30
ส่วนงาน
คณะทางาน ที่ปรึกษา ให้แก่คณะ
- บุคลากรเป็นกรรมการ
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
โครงการ/ 2
4
4
4
4
คณะทางาน ที่ปรึกษา
จานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสาน
กิจกรรม
ภายในมหาวิทยาลัย
ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา
- โครงการสืบสานประเพณี
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
หลักสูตร 1
1
1
1
1
และวัฒนธรรมล้านนา
จานวนหลักสูตรที่สานักฯ มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
ตัวชีว้ ัด

กลยุทธ์
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

หน่วยนับ

๒๖

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์

พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์

1. สนับสนุนความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน/
สถาบันในต่างประเทศ

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

5.1 จานวนโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน/ กิจกรรม
สถาบันในต่างประเทศ

2555
2

เป้าหมาย
2556 2557 2558
2
2
2

2559
2

แผนงาน / โครงการ
- การให้การสนับสนุน/
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน/สถาบันใน
ต่างประเทศ

๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาไปสูก่ ารสร้างรายได้สาหรับการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์

-

มีระบบการบริหารจัดการที่มงุ่ เน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานต่อกันมากยิง่ ขึน้
บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบตั งิ านด้วยจิตสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่วนงานสามารถแสวงหาทรัพยากร และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์
1. เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูน
โครงการ/
ความรู้และประสบการณ์ด้าน กิจกรรม
การจัดการศิลปวัฒนธรรม
ภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2. มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) 6.2 ระดับความสาเร็จของการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
พัฒนาส่วนงานสูส่ ถาบันแห่ง
การเรียนรู้

ระดับ

2555
2

2556
2

5

5

เป้าหมาย
2557
2

5

2558
2

2559
2

5

5

แผนงาน / โครงการ
- โครงการอบรม
ความรู้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์,
ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
และ
ศิลปวัฒนธรรม
- การจัดการความรู้
(KM) อาทิ
สถาปัตยกรรม วิถี
ชีวติ ล้านนา

๒๘
กลยุทธ์

3. สร้างระบบการประเมินและ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

ตัวชีว้ ัด

6.3 ระดับความสาเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงของส่วน
งาน
4. บริหารจัดการพื้นที่และ
6.4 จานวนเงินรายได้จากการ
ทรัพยากรที่ส่วนงานมีอยู่ เพื่อ
บริหารจัดการพื้นที่และ
สร้างรายได้
ทรัพยากรของส่วนงาน
6.5 จานวนเงินรายได้จากการรับ
จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้
(Event Organizer)
6.6 จานวนเงินบริจาคเพื่อบารุง
เรือนโบราณล้านนา
5. สร้างค่านิยม วัฒนธรรม
6.7 ร้อยละความพึงใจของ
องค์กร และบรรยากาศการ
บุคลากรต่อการทางาน
ทางานอย่างมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในส่วนงาน ให้
บุคลากรรักองค์กรและทางาน
อย่างมีความสุข

หน่วยนับ

ระดับ

บาท

บาท

บาท
ร้อยละ

2555

5

2556

5

เป้าหมาย
2557

5

2558

5

2559

5

แผนงาน / โครงการ
พิธีกรรมและความ
เชื่อเกี่ยวกับการ
ปลูกเรือนล้านนา
- การบริหารความ
เสี่ยงของส่วนงาน

400,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 - ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการเช่าพืน้ ที่/
อาคารสถานที่เพือ่
20,000 50,000 100,000 200,000 300,000 สร้างรายได้
- รับจัดกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
100,000 150,000 200,000 400,000 1,000,000 (event organizer)
80

80

80

80

80

- กิจกรรมเสริมสร้าง
บรรยากาศการ
ทางาน
- งานเลีย้ งส่งท้ายปี
เก่า-ต้อนรับปีใหม่
- กิจกรรม Morning

๒๙
กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

2555

2556

เป้าหมาย
2557

2558

2559

แผนงาน / โครงการ
Talk

6. สร้างขวัญและกาลังใจให้
6.8 จานวนเงินทุนสนับสนุน
บุคลากรรักองค์กรและทางาน
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
อย่างมีความสุข
6.9 จานวนกิจกรรมเสริมสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้แก่
บุคลากร

7. สร้างมาตรฐานในการ
6.10 คูม่ ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการประเมินผล
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
6.11 คูม่ อื การปฏิบัตงิ าน
(Operating Manual)
6.12 การจัดทารายละเอียดภาระ
งาน (Job Description)

บาท

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ครั้ง

3

3

3

3

3

ร้อยละ

100

100

100

100

100

- สมทบเงินสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร
- จัดกิจกรรม
เสริมสร้างขวัญ
และกาลังใจให้แก่
บุคลากร
- จัดทาคู่มือ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คูม่ อื
การปฏิบัติงาน
และการจัดทา
รายละเอียดภาระ
งาน

๓๐

กาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในแผนยุทธศาสตร์สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) (จานวน 32 ตัวบ่งชี)้
ยุทธศาสตร์ – ตัวบ่งชี้
KPI Owner
Data Owner
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมุง่ ส่งเสริมอัตลักษณ์ลา้ นนา และกลุ่มชาติพนั ธุ์
1.1

จานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม

ฝ่ายส่งเสริมฯ

สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

1.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการองค์
ความรู้ ทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้
ความสามารถในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทานุบารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นล้านนา และ
กลุ่มชาติพันธุ์
1.3 จานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ฐาปนีย์ เครือระยา

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ฐาปนีย์ เครือระยา

1.4 จานวนผลงาน ชิน้ งาน หรือนวัตกรรมในการต่อ
ฝ่ายส่งเสริมฯ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์ท่ไี ด้สร้างมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับของวงวิชาการด้านนี้
1.5 จานวนผู้เข้าใช้บริการพิพธิ ภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา ฝ่ายส่งเสริมฯ

ศุภฤกษ์ กุลสุ

1.6 ร้อยละความพึงใจของผูใ้ ช้บริการพิพิธภัณฑ์เฮือน ฝ่ายส่งเสริมฯ
โบราณล้านนา

ชุติมา พรหมาวัฒน์

1.7 จานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิน่ ชาติ และ
นานาชาติ
1.8 จานวนเงินทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม จากหน่วยงาน/องค์กรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
1.9 จานวนโครงการ/กิจกรรม Lanna Village – Living
Museum
1.10 จานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ต่อพงษ์ เสมอใจ
วาสนา มาวงค์

งานบริหารทั่วไป

เสาวณีย์ คาวงค์

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ชุติมา พรหมาวัฒน์

สานักงานสานัก

รุจริ า คอทอง

ชุติมา พรหมาวัฒน์
วาสนา มาวงค์

๓๑
ยุทธศาสตร์ – ตัวบ่งชี้
KPI Owner
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม

Data Owner

2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ฝ่ายส่งเสริมฯ
ประสบการณ์และความคิดเห็นในด้านล้านนาคดี
กับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับข้อมูล และสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

สนั่น ธรรมธิ

3.1 จานวนฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่
เผยแพร่ในเว็บไซต์
3.2 จานวนฐานข้อมูลคัมภีรล์ ้านนา

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ฐาปนีย์ เครือระยา

ฝ่ายส่งเสริมฯ

พิชัย แสงบุญ

3.3 จานวนของ Expert ใน Directory of Expertise

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ศุภฤกษ์ กุลสุ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสานึกและจิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม
4.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา ดูงาน กับส่วนงาน ฝ่ายส่งเสริมฯ

ชุติมา พรหมาวัฒน์

4.2 จานวนนักศึกษาที่ฝกึ งานกับส่วนงาน

งานบริหารทั่วไป

รพีพรรณ ศรีทะ

4.3 จานวนครัง้ ที่บุคลากรเป็นกรรมการ คณะทางาน
ที่ปรึกษา ให้แก่คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

งานบริหารทั่วไป

รพีพรรณ ศรีทะ

4.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมล้านนาสาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ศุภฤกษ์ กุลสุ

4.5 จานวนหลักสูตรที่สานักฯ มีสว่ นร่วมในการพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมฯ
หลักสูตร

สนั่น ธรรมธิ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ
5.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมฯ
หน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ

วาสนา มาวงค์

๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนาไปสู่การสร้าง
รายได้ สาหรับการพึ่งพาตนเองในอนาคต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม
ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาส่วนงานสู่
สถาบันแห่งการเรียนรู้ (KM)
6.3 ระดับความสาเร็จของการบริหารความเสีย่ งของ
ส่วนงาน

งานบริหารทั่วไป

รพีพรรณ ศรีทะ

คณะกรรมการ KM

อนุชา ศรีอรุณ

6.4 จานวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่และ
ทรัพยากรของส่วนงาน

งานบริหารทั่วไป

เสาวณีย์ คาวงค์

6.5 จานวนเงินรายได้จากการรับจัดกิจกรรมเพื่อหา
รายได้ (Event Organizer)

งานบริหารทั่วไป

เสาวณีย์ คาวงค์

6.6 จานวนเงินบริจาคเพื่อบารุงเรือนโบราณล้านนา

งานบริหารทั่วไป

เสาวณีย์ คาวงค์

6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากรต่อการทางาน

งานบริหารทั่วไป

รพีพรรณ ศรีทะ

6.8 จานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

รพีพรรณ ศรีทะ

6.9 จานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่
บุคลากร
6.10 คูม่ ือประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

งานบริหารทั่วไป

รพีพรรณ ศรีทะ

งานบริหารทั่วไป

รพีพรรณ ศรีทะ

6.11 คูม่ ือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)

งานบริหารทั่วไป

รพีพรรณ ศรีทะ

6.12 การจัดทารายละเอียดภาระงาน (Job Description) งานบริหารทั่วไป

รพีพรรณ ศรีทะ

คณะกรรมการบริหาร อนุชา ศรีอรุณ
ความเสี่ยง

๓๓

4. การมุ่งเน้นการบริการ
ตามที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากอธิการบดี สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีโครงการเร่งด่วน
ซึ่งมุ่งเน้นการบริการแก่ชุมชน ๓ โครงการ ได้แก่

4.1. โครงการพิพธิ ภัณฑ์มีชวี ติ
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีกลุ่มเรือนโบราณที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม และวิถีชีวติ ล้านนา โดยสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ได้มองเห็นในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น และได้บริจาคงบประมาณในการจัดซื้อ รื้อถอน และปลูกสร้างเรือนโบราณล้านนาแต่ละ
หลัง เพื่ออนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณเหล่านีไ้ ว้ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งปัจจุบันมีเรือนโบราณ
ล้านนา จานวน 8 เรือน และยุ้งข้าวล้านนา จานวน 3 หลัง

ระยะที่ ๑ การปรับปรุงสภาพเรือนและภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ 2554
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดาเนินการโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ในปีงบประมาณ 2554 จานวน 3 ครั้ง ใช้งบประมาณดาเนินงาน ประมาณ 180,000 บาท ส่วนใหญ่จะ
เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณที่ชารุดทรุดโทรม เสียหาย และผุพังไปตามกาลเวลา ทั้งนี้
เพื่อให้เรือนโบราณอยู่ในสภาพดี และปลอดภัยแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม สาหรับงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง ใช้
สาหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น และน่าเข้า
มาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น
การปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มีรายละเอียดดังนี้
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
กุมภาพันธ์ 2554

อาคารจอดรถ

กุมภาพันธ์ 2554

เรือนพญาปงลังกา เรือนลุงคิว โรงเก็บ
พัสดุศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์
พิพิธภัณฑ์ฯ

มิถุนายน 2554

ห้องครัวเรือนลุงคิว

งบประมาณ (บาท)
49,000
109,875

27,000

๓๔

นอกจากนี้ ได้มกี ารปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบในบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้มี
ความสวยงาม ร่มรื่น มีระเบียบ ไม่รกทึบ ทาให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชีวาเพิ่มยิ่งขึ้น โดยมีหลายหน่วยงานทั้ง
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ (เงินบริจาค) และด้านแรงงานคน
และเครื่องมือต่างๆ จนทาให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ระยะที่ ๒ การปรับปรุงสภาพเรือนและภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ 2555
การปรับปรุงสภาพเรือนและภูมทิ ัศน์ ปีงบประมาณ 2555 อยู่ภายใต้ โครงการพิพิธภัณฑ์
เฮือนโบราณ: วิถีล้านนากับสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ให้มคี วามสมบูรณ์และเพิ่มคุณค่าเชิงการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวติ และการ
ท่องเที่ยว มากยิ่งขึน้ โดยมีการดาเนินการระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
แผนงาน / กิจกรรม

จัดทาจุดบริการข้อมูล (Information Point) เพื่อเป็นจุดลงทะเบียน และให้บริการข้อมูล
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาในเบือ้ งต้นแก่ผู้มาเยี่ยมชม นอกจากนี้ ยัง
จาหน่ายสินค้าพืน้ เมือง ของที่ระลึกต่างๆ เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมซือ้ เป็นของฝาก/ของที่
ระลึก อันเป็นการประชาสัมพันธ์พิพธิ ภัณฑ์อกี ทางหนึ่งด้วย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
21 พย.-30
ธค.2554

จัดทาจุดบริการเครื่องดื่ม (Refreshment Point) เพื่อเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ และบริการ 21 พย.-30
น้าดื่ม เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยี่ยม ธค.2554
ชม ให้มีพ้ืนที่พักผ่อน พูดคุยสนทนากันในระหว่างการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
จัดทาข้อมูลรูปภาพและคาอธิบายประกอบเรือนโบราณล้านนา เพื่อให้ผเู้ ยี่ยมชม
สามารถศึกษา/อ่านข้อมูล ในระหว่างการเยี่ยมชมพิพธิ ภัณฑ์ อันเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรม และวิถีชีวติ แบบล้านนา

1 กค.-30
กย.2555

ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนาแต่ละหลัง ให้คงทน แข็งแรง เพื่อยืดอายุการใช้ 1 มค.-30มีค.
งานของเรือนโบราณ และเพื่อแสดงออกถึงรูปสถาปัตยกรรมอันงดงามของเรือนล้านนา 2555
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในพิพิธภัณฑ์ฯ และไฟส่องป้าย ชื่อของหน่วยงานหน้าทางเข้า
ทั้งสองประตู เพื่อให้แสงสว่าง ให้กับเรือนในจุดต่างๆ ที่เหมาะสม ทั้งภายในและ

1 กค.-10
กย. 2555

๓๕

แผนงาน / กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ภายนอกตัวเรือน เพื่อสร้างบรรยากาศที่เชิญชวนให้เข้ามาเยี่ยมชม และเพิ่มความ
ปลอดภัยแก่ผมู้ าเยี่ยมชมทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สนิ ตลอดจนรองรับการจัดกิจกรรม
ในยามกลางคืน ที่จาเป็นต้องมีแสงสว่างอย่างทั่วถึง
ปรับปรุงระบบน้าประปาในพิพิธภัณฑ์ฯเป็นการดูแลรักษาพืน้ ที่ในพิพิธภัณฑ์ฯ โดยเฉพาะ 1 กค.-10
สนามหญ้าเขียวให้เขียวชอุ่ม ทาให้ตัวเรือนโบราณดูโดดเด่นและสวยงาม ทาให้อากาศ กย. 2555
เย็นจากดินที่ชุ่มชืน้ น้า ทาให้พืน้ ที่สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพิพิธภัณฑ์ฯ ภูมิทัศน์ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
มีความสวยงาม ร่มรื่น สะอาด เพื่อให้ผเู้ ยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ รู้สกึ ประทับใจ และสร้าง
สุนทรีย์ในการชมเรือนโบราณ

1 เมย.–30
มิย. 2555

จัดทาป้าย รูปภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ฯ นาเสนอเรือนโบราณและวิถีชีวิต
ล้านนา เพื่อให้ผศู้ กึ ษาเยี่ยมชมเรือนโบราณ ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของเรือนแต่ละหลัง รวมทั้งวิถีชีวติ ของคนล้านนาอย่างชัดเจน

1 เมย.–30
มิย. 2555

จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประดับตกแต่งเรือนโบราณ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเรือน
เครื่องใช้ สิ่งของในชีวติ ประจาวัน เพื่อแสดงออกถึงรูปแบบวิถีชีวติ ล้านนา ประโยชน์ใช้
สอยของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในเรือนโบราณ

1 กค.-30
กย.2555

จัดฝึกอบรม เรื่อง “เรือนโบราณกับวิถีชีวติ ล้านนา” ให้แก่บุคลากรในส่วนงาน โดยจัดใน 13 กย.2555
รูปแบบการบรรยายให้ความรูเ้ กี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนพืน้ ถิ่นล้านนา รูปแบบ
วิถีชีวติ ของคนล้านนา ส่วนประกอบและประโยชน์พ้ืนที่ใช้สอยของเรือนให้แก่บุคลากร
ของส่วนงาน ให้ความรู้และความเข้าใจเบือ้ งต้นอย่างถูกต้องจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
จัดทาเว็บไซต์และฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อให้ความรูด้ ้าน
1 กค.-30
สถาปัตยกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์พิพธิ ภัณฑ์ฯ ให้เป็นที่ กย.2555
รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ และทาให้เกิดการบูรณาการด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ กับพืน้ ฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูข้ องสังคม

๓๖

ตารางสรุปการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา
วัน เดือน ปี

แผนงาน / กิจกรรม

5 มี.ค. 2555

ขออนุมัตดิ าเนินการโครงการ

8 มี.ค. 2555

แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ

12 มี.ค. 2555

สารวจจุดปรับปรุงซ่อมแซม

19 มี.ค. 2555

จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ

21 - 23 มี.ค. 2555

บริษัท/ผูร้ ับเหมา สารวจกลุ่มเรือนโบราณและอาคารต่างๆ ที่จาเป็นต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซม

26 มี.ค. 2555

บริษัท/ผูร้ ับเหมา เสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซม

28 มี.ค. 2555

ขออนุมัตจิ ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม

1 เม.ย. - 30 เม.ย.
2555

บริษัท/ผูร้ ับเหมา ดาเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง

2-3 พ.ค. 2555

คณะกรรมการตรวจงานจ้างฯ ตรวจสอบและรับงาน

4 พ.ค. 2555

ขออนุมัตเิ บิกจ่ายค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม

5-6 พ.ค. 2555

สรุปโครงการ และจัดทารายงานเป็นรูปเล่ม

9 พ.ค. 2555

ประชุมคณะดาเนินงานพิพิธภัณฑ์

พ.ค. 2555

รายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจาส่วนงาน หรือการประชุมสานักฯ ประจาเดือนมกราคม 2555

๓๗

4.2.โครงการก่อสร้างอาคารสานักงาน
ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอธิการบดี ศาตราจารย์ ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ ได้เล็งเห็น
คุณค่าของอาคารสานักงานปัจจุบันที่ใช้เป็นที่ทาการขณะนี้ เนื่องด้วยว่าเป็นเรือนโบราณ รูปทรงอาณา
นิคม ซึ่งก่อสร้างเมื่อราวปีพ.ศ. ๒๔๖๕ แต่ยังมีสภาพสมบูรณ์ ทั้งเคยได้รับรางวัล “อาคารอนุรักษ์
ดีเด่น” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้มอบหมาย
แนวนโยบายการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารที่ทาการของส่วนงาน เพื่ออนุรักษ์เรือนเดิมนี้ไว้
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับนโยบายและได้จัดทาแผนงานโครงการก่อสร้างอาคาร
สานักงานใหม่แห่งนี้ โดยได้รับอนุมัตจิ ากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในวงเงิน สิบล้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์เรือนในอดีต รูปทรงอาณานิคม ที่มีอายุเกือบร้อยปี ให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ของท้องถิ่นและชาติ และเพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา ทั้งในด้าน
ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรูเ้ ชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
ต่อไป
2. เพื่อให้สานักส่งเสริมฯ มีอาคารสานักงานอย่างเป็นกิจจะลักษณะ มีพืน้ ที่อันเหมาะสมเพื่อ
รองรับการจัดการเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านล้านนาคดี และเอื้อประโยชน์ในการอานวยความ
สะดวกต่อผู้มาติดต่อทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนท้องถิ่น
3. เพื่อรองรับแผนงาน นโยบายของส่วนงาน ด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้
เป็นแหล่งการเรียนรูล้ ้านนาคดีและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคต
โครงการก่อสร้างได้รับอนุมัติจาก งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๕ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ดาเนินการก่อสร้างอาคารสานักงานแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด สอง
ชั้น โดยมีพนื้ ที่ ใช้สอยประมาณ ๘๐๐ ตารางเมตร การออกแบบมีรูปแบบงานสถาปัตยกรรมประยุกต์

๓๘

รูปทรงล้านนาร่วมสมัยแบบที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก ทรงโคโลเนียล มีความเรียบง่าย สง่างาม คานึงถึง
สิ่งแวดล้อม แบบของอาคารมีการประหยัดพลังงานและมีคา่ ใช้จ่ายการดูแลรักษาต่า ซึ่งประกอบด้วย
ห้องทางานของผู้บริหารและบุคลากร ห้องประชุมขนาดกลาง ๑ ห้อง สาหรับจุคนประมาณ ๔๐ คน
รวมห้องจัดเก็บอุปกรณ์และครุภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม ที่เป็นสัดส่วน
อาคารสานักงานนีไ้ ด้รับการออกแบบโดย ศูนย์ออกแบบและให้คาปรึกษาทางสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะผู้ออกแบบ สถาปนิก โดย อาจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก และทีมงาน
และได้ผู้รับจ้างการก่อสร้างโดย บริษัทพงศธร แม่ริม มีกาหนดการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน คาดว่าจะแล้ว
เสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้การดาเนินงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจาก
อุปสรรคและอุปัทวันตรายใด ๆ ทั้งปวง สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้กาหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารสานักงานขึน้ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พศ. ๒๕๕๕ 2555 โดย ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อัง
กสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ คณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะ สถาบัน สานัก และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ ในครั้งนี้
ด้วย

๓๙

สรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วันที่

แผนงาน / กิจกรรม

17 ม.ค. 2554

สานักฯ ขอความอนุเคราะห์จากกองอาคารฯ ให้ทาการสารวจพืน้ ที่ในการก่อสร้าง
อาคารฯ

31 ม.ค. 2554

สานักฯ ขอความเห็นชอบในหลักการเบือ้ งต้นโครงการก่อสร้างอาคารฯ ในวงเงิน 10
ล้านบาท (รวมค่าออกแบบ ร้อยละ 2) ไปยังกองแผนงาน

7 ก.พ. 2554

มหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักการเบือ้ งต้นในโครงการก่อสร้างอาคารฯ โดยสั่งการให้
ดาเนินการออกแบบอาคารฯ ขออนุมัตใิ ช้พ้ืนที่ และขอตั้งงบประมาณ

10 ก.พ. 2554

สานักฯ ขอความอนุเคราะห์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศูนย์ออกแบบฯ) ในการ
ออกแบบอาคารฯ

23 ก.พ. 2554 ศูนย์ออกแบบฯ ส่งร่างงานออกแบบอาคารฯ และสรุปความคิดเห็นส่วนงานก่อสร้าง
อาคารฯ
23 ก.พ. 2554 คณะกรรมการอานวยการประจาส่วนงาน พิจารณาร่างงานออกแบบอาคารฯ
พร้อมให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2554
8 มี.ค. 2554

ผูบ้ ริหารและบุคลากรสานักฯ ประชุมพิจารณาร่างงานออกแบบอาคารฯ และสรุป
ความคิดเห็นงานออกแบบอาคารฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 พร้อมทั้งมีการ
ปรับแก้ไข

10 มี.ค. 2554

กองอาคารฯ แจ้งปฏิเสธการสารวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารฯ

11 มี.ค. 2554

สานักฯ แจ้งศูนย์ออกแบบฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานออกแบบอาคารฯ

๔๐

7 เม.ย. 2554

ศูนย์ออกแบบฯ นาส่งข้อมูลเบือ้ งต้นโครงการก่อสร้างอาคารฯ

26 เม.ย. 2554 ศูนย์ออกแบบฯ ตอบรับการออกแบบอาคารฯ โดยคิดค่าออกแบบ 200,000 บาท
26 เม.ย. 2554 สานักฯ ของบค่าออกแบบอาคารฯ จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยปี 2554
วงเงิน 200,000 บาท
6 พ.ค. 2554

มหาวิทยาลัย อนุมัตงิ บค่าออกแบบอาคารฯ ในวงเงิน 200,000 บาท

20 พ.ค. 2554 ศูนย์ออกแบบฯ ส่งโครงการออกแบบอาคารฯ วงเงินก่อสร้าง 10,000,000 บาท ค่า
ออกแบบ 200,000 บาท ไม่รวมพืน้ ที่ก่อสร้างภายนอกอาคารฯ
2 มิ.ย. 2554

สานักฯ สั่งจ้างศูนย์ออกแบบฯ ให้ดาเนินการออกแบบอาคารฯ ในวงเงิน 200,000
บาท กาหนดแล้วเสร็จ 150 วัน (5 เดือน) นับแต่ได้รับแจ้งจากสานักฯ โดยแบ่งงวด
งานเป็น 4 งวด

20 มิ.ย. 2554

ศูนย์ออกแบบฯ แจ้งแผนงานออกแบบอาคารฯ โดยเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน
2554 สิน้ สุด 10 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้:(1) งานออกแบบขั้นต้น กาหนดส่งงาน 10 กรกฏาคม 2554
(2) งานออกแบบขั้นพัฒนา กาหนดส่งงาน 10 สิงหาคม 2554
(3) งานออกแบบขั้นสุดท้าย กาหนดส่งงาน 10 กันยายน 2554
(4) จัดทาแบบก่อสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่งแบบก่อสร้างทั้งหมด กาหนด
ส่งงาน 10 พฤศจิกายน 2554

๔๑

21 มิ.ย. 2554

คณะผู้ออกแบบ ประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและบุคลากรสานักฯ เพื่อนาเสนอข้อมูล
รูปแบบอาคารเบือ้ งต้น และแจ้งว่าสานักฯ ต้องมีค่าเจาะสารวจดิน ประมาณ
30,000 บาท และค่าออกแบบอาคารฯ จานวน 200,000 บาท จะไม่รวมพืน้ ที่
ก่อสร้างภายนอกอาคาร ทั้งนี้ ศูนย์ออกแบบฯ จะส่งงานออกแบบฉบับสมบูรณ์ใน
เดือนพฤศจิกายน 2554 สามารถจัดซือ้ /จัดจ้าง ประมาณ 3 เดือน (พฤศจิกายน
2554 – มกราคม 2555) และขั้นตอนการก่อสร้าง ประมาณ 9 เดือน (กุมภาพันธ์ –
ตุลาคม 2555)

22 มิ.ย. 2554

สานักฯ ขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ออกแบบฯ ให้ออกแบบระบบสาธารณูปโภค
ภายนอกอาคารฯ

23 มิ.ย. 2554

สานักฯ นาเสนอโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
โครงการในเบือ้ งต้น

24 มิ.ย. 2554

สานักฯ ขอความอนุเคราะห์จากกองคลัง และกองอาคารฯ ให้ส่งบุคลากรเป็น
กรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดทารูปแบบรายการก่อสร้างอาคารฯ

24 มิ.ย. 2554

สานักฯ ขออนุมัตใิ ช้พ้ืนที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารฯ ไปยังกองอาคารฯ

1 ก.ค. 2554

กองแผนงาน แจ้งสานักฯ ให้จัดทาคาของบประมาณค่าก่อสร้างอาคารฯ วงเงิน 10
ล้านบาท ไม่รวมพืน้ ที่ภายนอกอาคาร

1 ก.ค. 2554

กองอาคารฯ แจ้งรายชื่อกรรมการ 1 ราย คือ นายณัฐวุฒิ โพธิ์แก้ว ตาแหน่ง
สถาปนิกระดับชานาญการ

1 ก.ค. 2554

ศูนย์ออกแบบฯ แจ้งเรื่องการเจาะสารวจดิน และค่าใช้จ่าย 30,000 บาท ใช้เวลา
ดาเนินงาน 1-2 วัน จัดทารายงานผล 30 วัน

5 ก.ค. 2554

กองคลัง แจ้งรายชื่อกรรมการฯ 1 ราย คือ นางพัทยา คามุงคุณ ตาแหน่งพนักงาน
ปฏิบัติงาน

14 ก.ค. 2554

สานักฯ นาส่งคาของบประมาณค่าก่อสร้างอาคารฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

๔๒

เสนอมหาวิทยาลัย

1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการ วงเงิน 10,000,000 บาท
2) ค่าออกแบบรูปรายการ/อาคารที่ทาการ วงเงิน 200,000 บาท
3) ค่าตอบแทนผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง วงเงิน 180,000 บาท
4) ค่าเจาะสารวจดิน วงเงิน 30,000 บาท
5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทา TOR วงเงิน 6,000 บาท
6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคาฯ วงเงิน 8,000 บาท
7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง วงเงิน 30,000 บาท
19 ก.ค. 2554

มหาวิทยาลัย อนุมัตงิ บเจาะสารวจดิน วงเงิน 30,000 บาท

11 ส.ค. 2554

มหาวิทยาลัย อนุมัตใิ ช้พ้ืนที่เพื่อก่อสร้างอาคารฯ

13 ก.ย. 2554

สานักฯ แจ้งศูนย์ออกแบบฯ ให้จัดทารูปแบบรายการก่อสร้างอาคารฯ

30 ก.ย. 2554

ศูนย์ออกแบบฯ ตอบรับการออกแบบอาคารฯ แบ่งเป็น 4 งวด ระยะเวลา 150 วัน
ดังนี้:งวดที่ 1 งานขั้นต้นในการออกแบบ (30 วัน) กาหนดส่งงาน 30 ต.ค. 2554
งวดที่ 2 งานขั้นพัฒนาแบบ (30 วัน) กาหนดส่งงาน 29 พฤศจิกายน 2554
งวดที่ 3 งานออกแบบขั้นสุดท้าย (30 วัน) กาหนดส่งงาน 29 ธันวาคม 2554
งวดที่ 4 งานออกแบบก่อสร้างทั้งหมด (60 วัน) กาหนดส่งงาน 27 กุมภาพันธ์
2555

๔๓

6 ต.ค. 2554

คณะวิศวกรรมฯ นาส่งรายงานผลการเจาะสารวจดิน

26 ธ.ค. 2554

ศูนย์ออกแบบฯ แจ้งเหตุผลและความจาเป็นในการส่งงานออกแบบ งวดที่ 1-2
ล่าช้า

2 ก.พ. 2555

ศูนย์ออกแบบฯ จัดประชุมนาเสนองานออกแบบอาคารฯ งวดที่ 1: Preliminary
Design ณ ห้องประชุมสานักฯ

9 ก.พ. 2555

ศูนย์ออกแบบฯ ส่งงานออกแบบอาคารฯ งวดที่ 1 - 2 และเรียกเก็บเงินค่าบริการ
วิชาชีพ จานวน 100,000 บาท

13 ก.พ. 2555

ศูนย์ออกแบบฯ ขอขยายระยะเวลาดาเนินงานออกแบบอาคารฯ งวดสุดท้ายออกไป
อีก 21 วัน คือ สิ้นสุด ณ 19 มีนาคม 2555 (วันที่เซ็นรับหนังสือ คือ 27 กุมภาพันธ์
2555)

21 ก.พ. 2555

ศูนย์ออกแบบฯ แจ้งข้อมูลเบือ้ งต้นเพื่อติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย ในการ
ขอใช้ระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อเชื่อมต่อระบบมารองรับการใช้
งานอาคาร ซึ่งคณะทางานได้ปรึกษาหารือในเบือ้ งต้นกับกองอาคารฯ แล้ว

22 ก.พ. 2555 สานักฯ มีหนังสือถึงอธิการ (ผ่านประธานคณะกรรมการอานวยการประจาสานักฯ)
ขอนาส่งงานออกแบบอาคารฯ งวดที่ 1 - 2
24 ก.พ. 2555 สานักฯ ขอคาปรึกษาจากกองอาคารฯ เรื่อง ระบบประปาสาหรับอาคารที่ทาการฯ
5 มี.ค. 2555

สานักฯ มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการอานวยการประจาสานักฯ เรื่อง ขอ
คาปรึกษาระเบียบและข้อบังคับของการขยายระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ
ออกแบบอาคารฯ

12 มี.ค. 2555

สานักฯ แจ้งศูนย์ออกแบบฯ ให้นาเสนองานงวดที่ 2 : Design Development เพื่อ
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2

23 มี.ค. 2555 สานักฯ แจ้งศูนย์ออกแบบฯ เรื่อง แจ้งย้าเตือนให้ปรับลดรูปแบบของอาคารฯ ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอานวยการฯ ภายใน 10 เมษายน 2555

๔๔

26 มี.ค. 2555 สานักฯ มีหนังสือถึงกองอาคารฯ เพื่อขอคาปรึกษาเฉพาะกรณีสาหรับอาคารฯ
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและประปา ถึงวิธีการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าและประปาของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลจัดทาโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับ
อาคารฯ
27 มี.ค. 2555 สานักฯ แจ้งศูนย์ออกแบบฯ ให้ดาเนินการปรับลดรูปแบบของอาคารลงให้
สอดคล้องกลมกลืนกับเรือนทรงโคโลเนียล ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
อานวยการฯ และขอให้ส่งมอบงานในแต่ละงวดพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
10 เม.ย. 2555 ศูนย์ออกแบบฯ จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบงานออกแบบก่อสร้าง
อาคารฯ ณ ห้องประชุมสานักฯ เพื่อนาเสนองานงวดที่ 1 – 2 และรับฟังข้อคิดเห็น
จากคณะกรรมการตรวจสอบงานฯ โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับรูปแบบอาคารฯ และ
ส่งมอบงานออกแบบ งวดสุดท้าย ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555
11 เม.ย. 2555 ศูนย์ออกแบบฯ ส่งงานออกแบบอาคารฯ งวดที่ 2 : Design Development
23 เม.ย. 2555 ศูนย์ออกแบบฯ ส่งงานออกแบบอาคารฯ งวดที่ 3: Final Design พร้อมเรียกเก็บเงิน
ค่าบริการวิชาชีพ
23 เม.ย. 2555 กองอาคารฯ มีหนังสือตอบปฏิเสธการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า
และระบบประปา สาหรับอาคารฯ
25 เม.ย. 2555 ศูนย์ออกแบบฯ มีหนังสือปฏิเสธงานโครงการออกแบบระบบสาธารณูปโภค
ภายนอกอาคารฯ
15 พ.ค. 2555

สานักฯ มีหนังสือถึงศูนย์ออกแบบฯ เรื่อง แจ้งย้าเตือนกาหนดส่งงานออกแบบ
อาคารฯ งวดสุดท้าย ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555

15 พ.ค. 2555

สานักฯ มีหนังสือถึงอธิการบดี (ผ่านประธานคณะกรรมการอานวยการฯ) เรื่อง ขอ
รายงานความก้าวหน้าการจัดทารูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารฯ

๔๕

21 พ.ค. 2555

ประชุมการตรวจรับงานออกแบบอาคารฯ งวดสุดท้าย ในวงเงินก่อสร้าง
12,558,937.53 บาท ที่ประชุมฯ มีมติให้ปรับงานออกแบบอาคารฯ ในวงเงิน 10
ล้านบาท โดยปรับพืน้ ที่ ชั้นที่ 1 - 2, หลังคา และตัดระบบตู้สาขาโทรศัพท์ออก และ
กาหนดส่งงานภายใน 29 พฤษภาคม 2555

4 ก.ค. 2555

กองคลัง ขออนุมัติ
(1) ดาเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารฯ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน 10 ล้านบาท
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมดาเนินการ จานวน 4 คณะได้แก่
2.1 คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
2.2 คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
2.3 คณะกรรมการการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.4 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้าง)
(3) แต่งตัง้ ผู้ชีแ้ จงรายละเอียด และดูสถานที่

5 ก.ค. 2555

มหาวิทยาลัย อนุมัตดิ าเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารฯ โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ

6 ก.ค. 2555

สานักฯ ส่งคาของบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัย ปีงบ 2556 โครงการปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคารฯ ในวงเงิน 750,000 บาท
(1) ระบบไฟฟ้า จานวน 520,000 บาท
(2) ระบบประปา จานวน 50,000 บาท
(3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 180,000 บาท

๔๖

24 ก.ค. 2555

กองคลัง จัดประชุมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา
งานจ้างก่อสร้างอาคารฯ โดยมีประเด็นที่ตอ้ งดาเนินการแก้ไข ดังนี้:(1) ให้เพิ่มเติมข้อความในคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
ชัดเจน
(2) ให้ตรวจสอบราคากลางงานจ้าง ในใบแจ้งปริมาณงาน และราคาแต่ละ
รายการ ว่าได้กาหนดราคาตามสานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หรือไม่
(3) ให้ทบทวนระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน การแบ่งงวดงาน เปอร์เซ็นต์การ
จ่ายเงิน และเปอร์เซ็นต์ผลงานใหม่
(4) ให้แก้ไขเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาฯ ในส่วนของแบบรูปรายการ
และแบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา โดยให้นับจานวนของเอกสารใหม่

8 ส.ค. 2555

กองคลัง จัดประชุมพิจารณากาหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารฯ และได้มี
การเสนอเอกสารที่ได้ดาเนินการแก้ไข ตามมติที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2555
สรุปได้ดังนี้:- (1) เพิ่มเติมข้อความในคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาให้ครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจน (2) ปรับลดราคากลาง จากเดิม 10,235,315.87 บาท
คงเหลือ 10,163,018.27 บาท (3) กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จานวน
300 วัน แบ่งจ่าย 10 งวด และเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินและเปอร์เซ็นต์
ของผลงาน

3 ก.ย. 2555

มหาวิทยาลัย ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฯ ราคากลาง
10,028,724.16 บาท
(1) กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคาชีแ้ จงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 3
กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคาร
ยุทธศาสตร์ สานักงานมหาวิทยาลัย
(2) กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาฯ ในวันที่ 7 กันยายน 2555 เวลา 09.00 10.00 น. ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สานักงาน
มหาวิทยาลัย
(3) ประกาศผลคัดเลือก ในวันที่ 10 กันยายน 2555
(4) กาหนดการประกวดราคาโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 กันยายน
2555 ณ บริษัทพันธวนิช จากัด สานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) เอกสารประกวดราคา ชุดละ 10,000 บาท

๔๗

7 ก.ย. 2555

กาหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาฯ จ้างก่อสร้างอาคารฯ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมยงยุทธ์ สัจจวาณิชย์ อาคารยุทธศาสตร์ สานักงาน
มหาวิทยาลัย

10 ก.ย. 2555

ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทที่มายื่นเอกสารประกวดราคาฯ จานวน 2 รายได้แก่
1) บริษัทเชียงใหม่พงศธร แม่ริม จากัด
2) บริษัทพูนผลก่อสร้าง จากัด

14 ก.ย. 2555

จัดประมูลจัดจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ สานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดาเนินการโดยบริษัทพันธวนิช จากัด โดยบริษัทเชียงใหม่พงศธรแม่ริม
จากัด เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด จานวน 10,000,000 บาท เท่ากับวงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ดังนัน้ คณะกรรมการประกวดราคาฯ จึงเชิญบริษัทฯ มาเจรจาต่อรอง
ราคา และลดราคาลง คงเหลือ 9,998,885 บาท (ลดลง 1,125 บาท)
คณะกรรมการประกวดราคาฯ จึงมีมติรับรอง

9 ต.ค. 2555

กองแผนงาน แจ้งแหล่งงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคารสานักงาน)
ในวงเงิน 750,000 บาท จากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) ตั้งไว้ที่งาน
บริหารสานักงานมหาวิทยาลัย

10 ต.ค. 2555

เริ่มงานก่อสร้างอาคารฯ งวดที่ 1

17 ต.ค. 2555

สานักฯ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสานักงาน

ข้อมูล ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๔๘

4.3.โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาคดีศกึ ษา
โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาคดี ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของแผนพัฒนาการศึกษา
ระยะที่ 11 (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความรูแ้ ละแหล่งข้อมูลด้านล้านนาคดี จากการศึกษาวิจัยและนาองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ สังคม ซึ่งโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาคดี ได้เริ่มจากการประชุมของกลุ่มล้านนา เมื่อวันที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สานักงานมหาวิทยาลัย และการเสวนาของ
กลุ่มล้านนา หัวข้อ “ปัญญาล้านนา ต้นกล้าแห่งความรู้” ในวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗
ปี ๒๕๕๔ ที่มบี ุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา (Stakeholders) รวมถึงฐานข้อมูล MIS ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มงี านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับล้านนาคดีเป็นจานวนมาก
จากการประชุมและข้อมูลเบือ้ งต้นดังกล่าว ได้นาไปสู่โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาคดี ที่มี
จุดประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการด้านล้านนาคดีระหว่างส่วนงาน
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์ โดยแบ่ง
ข้อมูลเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ
1. กลุ่มต้นน้า คือสาขาวิชาหรือส่วนงานที่ศกึ ษาวิจัยโดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ ซึ่งเป็นกลุ่มของสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
2. กลุ่มปลายน้า คือสาขาวิชาหรือส่วนงานที่นาองค์ความรู้จากกลุ่มต้นน้ามาพัฒนาต่อยอด
ความรู้ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ
ทั้งนี้ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างส่วนงาน
ต่างๆ ภายในกลุ่มล้านนาคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านล้านนาคดี ให้แก่
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เกิดความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างถูกต้องและ
สามารถนาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

การประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาคดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
มีข้นึ เมื่อ วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจริ วงศ์
ชั้น ๒ อาคารยุทธศาสตร์ สานักงานมหาวิทยาลัย
มีวาระการประชุมที่สาคัญคือการกาหนด
1. ขอบเขตและความหมายของล้านนาคดี
2. พันธกิจ
3. ขอบเขตและความหมายของล้านนาคดี

๔๙

4. ขอบเขตในการดาเนินงาน
5. แผนการดาเนินงาน

การประชุมโครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาคดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
มีข้นึ เมื่อวันอังคารที่ อังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน ชั้น ๒
อาคารยุทธศาสตร์ สานักงานมหาวิทยาลัย เวลา ๑๔.๓๐ น.
มีวาระการประชุมที่สาคัญคือ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้นาเสนอร่าง
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการอานวยการศูนย์ลา้ นนาคดีและเสนอร่างคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ลา้ นนาคดี (ผูบ้ ริหารระดับส่วนงาน) การบริหารศูนย์ล้านนาคดีประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ
คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดาเนินงาน ในการนี้ได้เสนอให้
คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ดาเนินการวางแผนและจัดทานโยบาย ประกอบด้วยคณบดี
ผูอ้ านวยการสานัก/สถาบัน และผู้อานวยการศูนย์จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนคณะกรรมการบริหาร
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วยรองคณบดี รองผูอ้ านวยการสถาบัน /สานักหรือผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องด้านงานวิจัยหรือวิชาการ หรือมีความรูด้ ้านล้านนา โดยในส่วนของ
คณะกรรมการบริหาร สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะได้จัดส่งเอกสารการเสนอชื่อผู้แทนส่วนงาน
เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการไปยังส่วนงานต่างๆ เพื่อนาเรียนเสนออธิการบดีเพื่อแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ต่อไป

๕๐

5. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
ได้อนุมัติให้ดาเนินการโครงการที่ผลิตผลงาน ชิน้ งาน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่อาศัยความรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงาน (Implicit Knowledge) ก่อให้เกิดผลงานที่สามารถ
ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ ซึ่งได้แก่ หนังสือ วารสาร ปฏิทิน บทความ และ ข้อมูลบนเว็บไซต์ เป็นต้น
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6. บุคลากร
มีการจัดการคัดเลือกพนักงานปฏิบัติงาน ตามอัตราที่ว่างให้ครบถ้วน เพิ่มประสิทธิภาพการ
ทางานของบุคลากรในสานักฯ โดยปรับให้เข้าสู่ระบบของการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย และเป็นไป
ตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีอัตรากาลังทั้งหมด จานวน 16 อัตรา มีบุคคลครอง
ตาแหน่งเต็มจานวน 16 อัตรา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) จานวน 13 อัตรา และพนักงาน
ส่วนงาน (งบรายได้) จานวน 3 อัตรา โดยจัดสรรอัตรากาลังตามโครงสร้างองค์กร ดังนี้
หน่วยงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานส่วนงาน

(งบแผ่1นดิน)
4

(เงินรายได้)
3

1.2 งานบริการและประกันคุณภาพ

2

-

2. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

6

-

รวม

13

3

1. สานักงานสานัก
1.1 งานบริหารทั่วไป

6.1. การคัดเลือกเลขานุการสานักงานดารงตาแหน่ง
การคัดเลือก เลขานุการสานักงาน หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับข้อ
โครงสร้างบริหารส่วนงาน โดยได้ดาเนินการประกาศและคัดเลือกบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งเลขานุการ
สานักฯ จานวน 2 ครั้ง
1. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 มีผมู้ าสมัครรับการคัดเลือก จานวน 1 คน แต่ผู้สมัครไม่
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามที่กาหนด
2. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ไม่มีผมู้ าสมัครรับการคัดเลือก ดังนั้นจึงได้ดาเนินการ
ทามทามบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งเลขานุการสานักฯ และเข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ 11
เมษายน 2555
นอกจากนั้นได้ดาเนินการประกาศและคัดเลือกบุคคลบุคคลให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย และ
หัวหน้างาน เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2555 และอยู่ในระหว่างการประเมินตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน

๕๒

(TOR) ภายในระยะเวลา 3 เดือน (18 กันยายน – 17 ธันวาคม 2555) และคาดว่าจะประกาศให้ดารง
ตาแหน่งภายในวันที่ 1 มกราคม 2556

๕๓

6.2.การพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ได้จัด
การศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้กับบุคลากร

การศึกษาดูงานบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้เสนอของบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อจัดโครงการพัฒนา
บุคลากร จานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์บุคลากรด้านการ
บริหารจัดการและการพึ่งพาตนเอง ในระหว่างวันที่ 25–27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตพืน้ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและกรุงเทพมหานครฯ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณ
เงินรายได้มหาวิทยาลัย จานวน 59,700 บาท ทั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรดังกล่าว จานวน 12 คน

การศึกษาดูงานบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร จานวน 3 โครงการ คือ
1. โครงการศึกษาดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้าน
วัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงราย และมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว จานวน 13 คน
2. โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “เรือนโบราณกับวิถีชีวติ ล้านนา”และมีผู้บริหารและบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว จานวน 14 คน
3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่บุคลากรในส่วนงานบุคลากรเข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว จานวน 7 คน
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นอกจากนี้ บุคลากรของส่วนงาน ยังได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
เสวนา และศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ทางาน
สรุปจานวนการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เสวนา และศึกษาดูงานของบุคลากรประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ได้ดังนี้

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

จานวน (ครั้ง)
ปี 2554

ปี 2555

1

นางรุจริ า คอทอง

เลขานุการสานัก

*

6

2

นายอนุชา ศรีอรุณ

รักษาการแทนเลขานุการสานัก

10

10

3

นายสนั่น ธรรมธิ

พนักงานปฏิบัติงาน

-

1

4

นางรพีพรรณ ศรีทะ

พนักงานปฏิบัติงาน

3

8

5

น.ส.เสาวณีย์ คาวงค์

นักการเงินและบัญชี

3

3

6

น.ส.วนิดา เชื้อคาฟู

พนักงานปฏิบัติงาน

2

4

7

นายพิชัย แสงบุญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

4

3

8

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

พนักงานปฏิบัติงาน

18

20

9

นายศุภฤกษ์ กุลสุ

นักช่างศิลป์

3

3

10

น.ส.วาสนา มาวงค์

พนักงานปฏิบัติงาน

9

7

11

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา พนักงานปฏิบัติงาน

*

15

12

นายต่อพงษ์ เสมอใจ

*

3

13

นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ พนักงานปฏิบัติงาน

*

3

14

นายพร สุขกระจ่าง

พนักงานบริการทั่วไป

1

-

15

นายปัญญา แก้วคา

พนักงานบริการทั่วไป

1

-

16

นายสนอง คาบุญปั๋น

พนักงานบริการทั่วไป

-

1

* ยังไม่ได้เข้าปฏิบัติงาน

นักช่างศิลป์
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7. การจัดการกระบวนการ
7.1. จัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน ตามหลักธรรมาภิบาล ได้กาหนดมาตรฐานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยการจัดการประชุมแนะแนวเพื่อจัดทา
คู่มอื การประเมินผลการปฏิบัติงานของสานักฯ การปฏิบัติงานของบุคลากรสานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม โดยได้เริ่มใช้คู่มือประเมินนี้ ในคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสานัก
ฯ เพื่อพิจารณาการเลื่อนขัน้ เงินเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นมา

7.2.เวรยามรักษาการณ์
สร้างความชัดเจนและถือปฏิบัติเคร่งครัด เรื่อง การจัดตารางเวรรักษาความปลอดภัย โดยจัด
ให้มกี ารอยู่เวรรักษาการณ์ นับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 โดยจัดทาเป็นคาสั่งสานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งผู้อยู่เวรรักษาการณ์ของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประจาเดือน
ทุกๆ เดือน เป็นต้นมา

7.3.การบันทึกเวลาการทางาน
สร้างวินัยและระบบการทางานให้มปี ระสิทธิภาพ จัดให้มีระบบบันทึกการเข้า-ออกงาน โดย
การจัดซือ้ ครุภัณฑ์ : เครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิว้ มือ และเริ่มบันทึกลายนิว้ มือ เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2554 และสร้างตารางการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554 เป็นต้นมา

7.4.ระเบียบการใช้สถานที่
ได้จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ขึ้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2555 และปรับปรุงเพิ่มเติมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555
ทั้งได้จัดทาประกาศสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กาหนดประเภท
รายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับ ร ๑ / ๒๕๕๕ (การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และค่าบารุงการใช้พ้ืนที่ ของสานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 เพื่อให้มีมาตรฐานชัดเจนในการปฏิบัติ
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8. การเงินและงบประมาณ
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ได้รับการสนับสนุนหลักด้าน
งบประมาณในการบริหารงานจากมหาวิทยาลัยเป็นหลัก

8.1. งบประมาณจากมหาวิทยาลัย
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มีงบประมาณในการดาเนินการ
จากมหาวิทยาลัย จานวน 3 หมวด ได้แก่ (1) งบประมาณแผ่นดิน (2) งบประมาณเงินรายได้ของส่วน
งาน และ (3) งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) ซึ่งมีรายละเอียดการใช้จา่ ยในแต่ละหมวด
ดังต่อไปนี้

งบประมาณแผ่นดิน
ปีงบประมาณ

หมวดงบประมาณ
2552

2553

2554

2555

งบบุคลากร
เงินเดือน

2,820,900 2,853,400 3,002,100 3,340,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

448,800 489,200

534,400

782,800

50,000

50,000

50,000

50,000

174,500

-

-

-

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบอุดหนุน
อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2,300,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
อุดหนุนอื่นๆ
รวมเงิน

5,000

5,000

-

-

5,799,200 5,897,600 6,086,500 6,672,800
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งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน
ปีงบประมาณ

หมวดงบประมาณ
2552

2553

2554

2555

งบบุคลากร
เงินเดือน

-

-

64,600

-

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

123,300

76,000

80,000 302,300

ค่าสาธารณูปโภค

30,000

52,300

40,000

35,000

-

-

-

56,000

-

-

-

-

งบดาเนินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบอุดหนุน
อุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมเงิน

153,300 128,300 184,600 393,300

๕๘

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) (สนับสนุนส่วนงานที่มีรายได้ไม่เพียงพอ)
ปีงบประมาณ

หมวดงบประมาณ
2552

2553

2554

2555

งบบุคลากร
เงินเดือน
ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน/ชั่วคราว
สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน

-

-

64,600

-

235,000 255,900 255,900 267,000
65,000

80,000

76,800

77,500

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

10,000

10,000 409,700 130,000

ค่าสาธารณูปโภค

30,000

30,000

งบดาเนินงาน

30,000 30,000

งบลงทุน
ค่าซ่อมแซมเรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)

60,000

งบอุดหนุน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการพัฒนาบุคลากร)
รวมเงิน

-

-

- 30,000

745,000 954,900 837,000 594,500

๕๙

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (อุดหนุนเฉพาะกิจ) (ตั้งจ่ายไว้ที่ กองกลาง)
ปีงบประมาณ

หมวดงบประมาณ
2552

2553

2554

2555

งบอุดหนุน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา)
ประเพณี
ไทยและท้ลออยกระทง
งถิ่น)
โครงการประเพณี

200,000 200,000 200,000 200,000

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

95,000 100,000 100,000 100,000

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

30,000 30,000 50,000

50,000

โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

40,000 40,000 40,000

20,000

โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางพุทธศาสนา

- 46,000 60,000

60,000

โครงการหล่อสมโภชและถวายเทียนในวัน
เข้
าพรรษา บัติธรรมในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ
โครงการปฏิ

- 23,000 20,000

20,000

โครงการทาบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

40,000 40,000 100,000

รวมเงิน

- 100,000 100,000 100,000
-

405,000 579,000 670,000 550,000

๖๐

สรุปงบประมาณจากมหาวิทยาลัยทุกหมวด
เมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ปี ก่อนการดารงตาแหน่ง ได้ดังนี้
ปีงบประมาณ
2552

2553

2554

2555

งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน (บาท)

153,300

128,300

184,600

393,300

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (บาท)
(10%)
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (บาท)

745,000

954,900

837,000

594,500

405,000

579,000

670,000

550,000

5,799,200

5,897,600

6,086,500

6,672,800

7,105,052

7,562,353

7,780,654

8,213,155

(อุ
ดหนุนเฉพาะกินดิจ)น (บาท)
งบประมาณแผ่
รวม (บาท)

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย (10%)
งบประมาณเงินรายได้ ของส่วนงาน

1,000,000
0
2552

2553

2554

2555

งบประมาณเงินรายได้ ของส่วนงาน

งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย (10%)

งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)

งบประมาณแผ่นดิน

๖๑

8.2.งบประมาณรายได้จากส่วนงานและการขอสนับสนุนจากภายนอก
อย่างไรก็ตามจากการเพิ่มช่องทางการจัดหางบประมาณสนับสนุน โดยการสร้างเครือข่ายและ
บูรณาการ การจัดกิจกรรมกับภาคเอกชน ปัจจุบันสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงมีรายได้จาก
หน่วยงานภายนอกมากขึ้นเป็นลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายได้ (หลังหัก 10%)

ปีงบประมาณ
2554

รายได้จากการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

2555

348,334.41

125,478.74

3,195.00

27,909.00

62,460.00

101,790.00

-

765.00

10,428.30

21,317.03

4,275.61

5,735.76

100,000.00

500,000.00

เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (ยอดยกมา)

74,868.01

81,518.01

เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวร่มพยอม

14,298.00

24,113.00

เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทินข่าวศิลปวัฒนธรรม

6,785.97

21,723.97

210,655.89

912,905.51

รายได้ค่าจาหน่ายหนังสือ
รายได้ค่าเช่าสถานที่
รายได้ค่าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้ดอกเบีย้ เงินฝาก
ของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

รวม

๖๒

500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000

ของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
รายได้ จากการฝึ กอบรม/ประชุมวิชาการ
รายได้ ค่าเช่าสถานที่
เงินบริ จาคพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้ านนา (ยอดยกมา)
รายได้ ค่าจาหน่ายหนังสือ
เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวร่มพยอม
เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทินข่าวศิลปวัฒนธรรม
รายได้ เบ็ดเตล็ด
รายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝาก
รายได้ ค่าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

100000
50000
0
2554

2555

รายได้ ค่าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

รายได้ ดอกเบี ้ยเงินฝาก

รายได้ เบ็ดเตล็ด

เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทินข่าวศิลปวัฒนธรรม

เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวร่มพยอม

รายได้ ค่าจาหน่ายหนังสือ

เงินบริ จาคพิพิธภัณฑ์เรื อนโบราณล้ านนา (ยอดยกมา)

รายได้ ค่าเช่าสถานที่

รายได้ จากการฝึ กอบรม/ประชุมวิชาการ

ของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

๖๓

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๖๔

1. การประกันคุณภาพ
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุม
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ สถาบัน สานัก เรียกว่า
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA)สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ได้เริ่มดาเนินงานการประกันคุณภาพการดาเนินงานภายใน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปี
การศึกษา 2554 และได้รับการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามองค์ประกอบ
คุณภาพทั้ง 5 ด้าน คือ
1.
2.
3.
4.
5.

องค์ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 6: การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7: การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8: การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9: ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

สาหรับองค์ประกอบที่ 2: การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3: กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และองค์ประกอบที่ 4: การวิจัย ได้รับการยกเว้นและไม่ได้รับการตรวจสอบ

๖๕

1.1. คณะผู้บริหารและบุคลากรที่ได้เข้าร่วมประชุมอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award, TQA)
1.
2.
3.
4.
5.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นางรุจริ า คอทอง
เลขานุการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นายอนุชา ศรีอรุณ
รักษาการแทนเลขานุการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
รักษาการแทนหัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา ผูแ้ ทนฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

๖๖

1.2. ผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการดาเนินงานภายใน
ในระหว่างวาระดารงตาแหน่ง ระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึง๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๕ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการ
ดาเนินงานภายใน รวม 2 ครั้ง ซึ่งสรุปผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการ
ดาเนินงานภายใน คือ
- ปีการศึกษา 2553 ได้คะแนนเท่ากับ 3.00 คะแนน หรือคิดเป็น ร้อยละ 60.00 มีระดับ
การดาเนินงานของส่วนงานได้คุณภาพใน “ระดับพอใช้”
- ปีการศึกษา 2554 ได้คะแนนเท่ากับ 4.22 คะแนน หรือคิดเป็น ร้อยละ 84.40 มีระดับ
การดาเนินงานของส่วนงานได้คุณภาพใน “ระดับดี”

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

5 5

5

5

4 4

5 5

4
3

3

3

1
0
0

ปี 2554

ปี 2555

0

3 3
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คะแนนประเมิน
ตัวบ่งชี้

ปีการศึกษา
2553

ปีการศึกษา
2554

4.00

4.00

5.00

5.00

-

5.00

7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการบริหารประจาส่วนงานและผูบ้ ริหารทุก
ระดั
ของส่ฒวนาส่
นงานวนงานสู่สถาบันการเรียนรู้ (KM)
7.2 บการพั

3.00

4.00

1.00

5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS)

5.00

5.00

-

3.00

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00 (พอใช้)

4.22 (ดี)

องค์ประกอบที1่ : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 6: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7: การบริการ และการจัดการ

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 8: การเงิน และงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9: ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คะแนนรวม 5 องค์ประกอบ

๖๘

2. การบริการวิชาการแก่ชุมชน ด้านการสร้างประโยชน์ทางการศึกษา การจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
2.1. จานวนข่าวและบทความด้านศิลปวัฒนธรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร และ
หนังสือพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์

ที่

รายการ

หน่วยนับ
(บทความ)

1.

คอลัมน์ "ลานคา" (หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน, จันทร์)

1

2.

คอลัมน์ "มรดกล้านนา" (หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน, อังคาร)

1

3.

คอลัมน์ "ถ้อยคาสานวนล้านนา" (หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน, อาทิตย์)

1

4.

ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม (รายเดือน)

12

5.

คอลัมน์ "อุทยานวัฒนธรรมประจาเมืองเชียงใหม่" (The Cultural Park of
Chiang Mai) นิตยสาร COMPASS ฉบับที่ 9 เล่มที่ 96 (พฤษภาคม 2554) หน้า
41 - 45

1

6.

คอลัมน์ "ย้อนอดีตเชียงใหม่ที่สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม" นิตยสาร
Suvannaphoum ฉบับเดือนมีนาคม 2554 (หน้า 52-53)

1

7.

คอลัมน์ "ย้อนอดีตเชียงใหม่ที่สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (A retrospective look
at traditional Chiang Mai architecture at the Center for the Promotion of Arts
and Culture)" นิตยสาร COMPASS ฉบับที่ 9 เล่มที่ 96 (เมษายน 2554) หน้า
52-53

1

8.

คอลัมน์ ARCHITECT เรื่อง "Phaya Pong Langka's House (The 113 year old
traditional-northern style house)" นิตยสาร Suvannaphoum ฉบับเดือนเมษายน

1

๖๙

2554 (หน้า 24)
9.

คอลัมน์ ARCHITECT เรื่อง "Grandma Toot's House (The Tai Lue's adapted
architecture in Chiang Mai" นิตยสาร Suvannaphoum ฉบับเดือนเมษายน 2554
(หน้า 22)

1

10.

คอลัมน์ ARCHITECT เรื่อง "Phaya Wong's Kalae House" นิตยสาร
Suvannaphoum ฉบับเดือนพฤษภาคม 2554 (หน้า 24)

1

11.

คอลัมน์ ARCHITECT เรื่อง "Aui Pad's Kalae House @ Lanna Traditional House
Museum" นิตยสาร Suvannaphoum ฉบับเดือนมิถุนายน 2554 (หน้า 22)

1

12.

คอลัมน์ ARCHITECT เรื่อง "Traditional Northern Thai House from Mae Taeng @
Lanna Traditional House Museum" นิตยสาร Suvannaphoum ฉบับเดือน
สิงหาคม 2554 (หน้า 20)

1

13.

คอลัมน์ ARCHITECT เรื่อง "Anusarn Sunthorn's Pan-ya House" นิตยสาร
Suvannaphoum ฉบับเดือนกันยายน 2554 (หน้า 24)

1

14.

คอลัมน์ "ปั้นพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้มีชีวิต" หนังสือพิมพ์คม ชัด
ลึก ฉบับวันที่ 21 เมษายน 2554

1

รวม

25
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2.2.จานวนผู้เข้าใช้บริการพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
หลังจากการดาเนินการซ่อมแซมเรือนโบราณและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเร่งด่วน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554 และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2555 มีคณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และใช้บริการสถานที่
ของพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ประมาณ 9,000 – 10,000 คน โดยมีการเพิ่มจานวนขึน้ ตามลาดับ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
จานวน (คน)

ประเภท
ปี 2554

ปี 2555

1. คณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานที่มาศึกษา
ดู2.งาน
หน่วยงานภายนอกขอใช้สถานที่จัด

595

827

1,628

3,258

กิ3.จโครงการ/กิ
กรรม
จกรรมของสานักฯ

5,600

5,630

4. ประชาชน และนักท่องเที่ยว

1,200

3,300

9,023

13,015

รวม

6000
5000
4000
3000
โครงการ/กิจกรรมของสานักฯ

2000

หน่วยงานภายนอกขอใช้ สถานที่จดั กิจกรรม
1000

ประชาชน และนักท่องเที่ยว

0

คณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน
ปี 2554

ปี 2555

คณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน

ประชาชน และนักท่องเที่ยว

หน่วยงานภายนอกขอใช้ สถานที่จดั กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมของสานักฯ

๗๑

2.3.โครงการการบริการวิชาการแก่ชุมชนการจัดการศิลปวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒธรรม
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นล้านนา
ดังนี้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1. โครงการอบรมความรูป้ ระวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา
2. โครงการจัดทาหนังสือชุดล้านนาคดีและวรรณกรรมล้านนาเพื่อเยาวชน
a. หนังสือ “สัตว์เมืองเหนือ ความเชื่อโบราณ”
b. หนังสือ “ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี” เล่ม 2
3. โครงการบริการวิชาการด้านล้านนาคดีและภูมปิ ัญญา
a. การเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านล้านนาคดีผ่านสื่อวิทยุ (รายการ “มรดกล้านนา”
b. การเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านล้านนาคดีผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ลานคา, มรดก
ล้านนา และถ้อยคาสานวนล้านนา)
c. การเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านล้านนาคดีแบบสัญจร (จานวน 2 รุ่น)
4. โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ปีงบ 2553
a. วารสารร่มพยอม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
b. วีซีดีสอนดีกลองสะบัดชัย
c. ซีดบี ันทึกเสียงวรรณกรรมขับขานพืน้ บ้านล้านนา
5. โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ปีงบ 2554)
a. วารสารร่มพยอม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
b. ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง)
6. ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม (รายเดือน)
7. บูธเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 6 ประจาปี 2553
วิถีวิจัย: นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืน
8. การเป็นวิทยากร กรรมการ ที่ปรึกษา และคณะทางานให้แก่หน่วยงานภายนอก

๗๒

โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. โครงการอบรมความรูเ้ ชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
2. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เหลียวหลัง แลหน้า ล้านนาพุทธศิลป์"
3. การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ประโยชน์จากคัมภีร์โบราณล้านนา” ภายใต้โครงการฐานข้อมูล
ไมโครฟิล์มคัมภีรโ์ บราณล้านนา (Database and Microfilm)
4. การจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "ปัญญาแห่งล้านนา ต้นความรูส้ ู่การสร้างสรรค์สังคม" และจัดบูธ
แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 7 ประจาปี 2554
5. โครงการฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาคดีแบบออนไลน์
6. โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
a. การจัดบรรยาย เรื่อง “ลอยกระทงอย่าหลงทาง”
b. ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง)
c. รายการวิทยุ “มรดกล้านนา” สถานีวทิ ยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100
d. คอลัมน์ลานคา, มรดกล้านนา และถ้อยคาสานวนล้านนา ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
e. วารสารร่มพยอม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
f. วารสารร่มพยอม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
7. โครงการจัดทาหนังสือชุดล้านนาคดีและวรรณกรรมล้านนาเพื่อเยาวชน (หนังสือโคลงศาลา
ใจ)
8. โครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับชุมชน งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ
ในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ (เรื่อง หางดงถิ่นหัตถกรรม)
9. โครงการจัดพิมพ์ประชาสัมพันธ์หนังสือภาพและประวัติเรือนโบราณ พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา (5 ธันวาคม 2554) (หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา)
10. โครงการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณในบริบทของศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา (หนังสือเรือนโบราณกับวิถีชีวติ )
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3. การทานุบารุงศาสนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555 สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดาเนินงานด้านการ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และด้านการ
พัฒนาส่วนงานและบุคลากร อย่างต่อเนื่อง โครงการและกิจกรรมที่จัดขึน้ มีหลายกิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการผลิตผลงาน ชิ้นงาน และนวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมหลากหลายผลงาน ที่ได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน สถาบันการศึกษา ห้องสมุด ชุมชน
รวมทั้งหน่วยงาน/องค์กรทางด้านวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นให้ดารงอยู่คู่กับสังคมต่อไป

3.1. โครงการทานุบารุงศาสนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.
2.
3.
4.

พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 16
โครงการทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจาปี 2553
โครงการทาบุญทอดกฐินพระราชทาน ประจาปี 2553
โครงการปฏิบัติธรรมในวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2553 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 83 พรรษา (5 ธันวาคม
2553)
5. โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ิติ์ฯ พระบรมราชินนี าถทรงมีพระชนมพรรษา 79 พรรษา (12 สิงหาคม 2554)
6. โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา (ทาบุญตักบาตร)
7. โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา (ทาบุญตักบาตร)
8. โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (ทาบุญตักบาตร และถวาย
เทียนพรรษา)
9. โครงการหล่อเทียน สมโภช และถวายเทียนในวันเข้าพรรษา
10. ร่วมทาบุญทอดผ้าป่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11. ร่วมทาบุญเมืองเชียงใหม่ (หน่วยพิธีประตูสวนดอก)
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3.2.โครงการทานุบารุงศาสนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. โครงการทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจาปี 2554
2. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 17 ประจาปี
2554
3. โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา (5 ธันวาคม 2554)
4. ร่วมงานทาบุญทอดกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2554
5. โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระ
นางเจ้าสิรกิ ิติ์ฯ พระบรมราชินนี าถทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555)
6. โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจาปี 2555
7. โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจาปี 2555
8. โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจาปี 2555
9. โครงการหล่อ สมโภช และถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจาปี 2555
10. งานทาบุญประจาปี และงานเลีย้ งส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจาปี 2555
11. งานทาบุญเนื่องในคล้ายวันสถาปนาส่วนงาน ประจาปี 2555
12. ร่วมงานทาบุญเมืองเชียงใหม่ ประจาปี 2555
13. ร่วมงานทาบุญทอดผ้าป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2555

๗๕

4. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.1. โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการฐานข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีรโ์ บราณล้านนา (Database and Microfilm)
โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ ครั้งที่ 5
โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง)ประจาปี 2553
โครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์) ประจาปี 2554
การมอบรางวัล “ภูมแิ ผ่นดินปิ่นล้านนา” ประจาปี 2554
โครงการฟ้อนบวงสรวงบรรพชนอารักษ์เรือนโบราณล้านนา (ฟ้อนผี) ประจาปี 2554
งานประเพณีดาหัวผู้อาวุโสสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง ประจาปี
2554
8. ร่วมงานประเพณีดาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องใน
ประเพณีปีใหม่เมือง ประจาปี 2554
9. โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมพื้นบ้านสูล่ ูกหลานคนเมือง
a. การอบรมภาษาล้านนา (จานวน 2 รุ่น)
b. การอบรมหลักสูตรองค์ความรูด้ ้านล้านนาคดี
c. การอบรมภูมิปัญญาพืน้ บ้านล้านนา (จานวน 4 รุ่น)
10. โครงการเทศกาลนิทานในสวน เชียงใหม่ (จานวน 4 ครั้ง)
11. โครงการจัดแสดงละครเวที และดนตรีล้านนาร่วมสมัย เรื่อง "เสือฟ้า" (จานวน 2 ครั้ง)
12. การจัดทาป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ฯ พระบรมราชินนี าถ ในวโรกาสทรงมี
พระชนมพรรษา 79 พรรษา (12 สิงหาคม 2554)
13. งานทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์เครือมาศ วุฒิการณ์
14. โครงการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม และประหยัดพลังงาน

๗๖

4.2.โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจาปี 2554
การจัดทา “ซุ้มประตูป่า” เนื่องในประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจาปี 2554
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจาปี 2555
โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2555
โครงการเทศกาลกาดชา กาแฟ : ชิมขนม ชมงานศิลป์
โครงการนาฏคีตาบนลานพฤกษา (การจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "นาฏคีตาล้านนา" และการ
แสดงดนตรีและนาฏลักษณ์ลา้ นนาบนลานพฤกษา)
7. โครงการทรรศนวันทา ไหว้ยอสาผ้าพระบฏ
8. โครงการจัดงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนล้านนา (ฟ้อนผี)
9. โครงการอบรมวาดภาพสีน้า : เฮือนโบราณ (จานวน 2 รุ่น)
10. โครงการประกวดภาพถ่าย "วิถีล้านนากับเฮือนโบราณ"
11. โครงการพิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณ : วิถีล้านนากับสถาปัตยกรรม
12. กิจกรรมการมอบรางวัล "ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา" ประจาปี 2554
13. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (ภาคเหนือ-ภาคใต้) โดยเป็นกิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งได้นาศิลปะการแสดง “โนรา” ซึ่งเป็น
องค์ความรูท้ างวัฒนธรรมของทางภาคใต้ที่กาลังจะสูญหายไป
14. ร่วมงานประเพณีดาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องใน
ประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2555
15. งานประเพณีดาหัวผู้อาวุโสสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจาปี
2555
16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)
17. ป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็พระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ฯ พระบรมราชินนี าถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555)
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5. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
5.1. ผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2555
1. หนังสือโคลงศาลาใจ
2. หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
3. หนังสือหางดงถิ่นหัตถกรรม
4. หนังสือเรือนโบราณกับวิถีชีวิต
5. วารสารร่มพยอม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
6. วารสารร่มพยอม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
7. ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง)
8. ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (รายเดือน)
9. คอลัมน์ลานคา, มรดกล้านนา, ถ้อยคาสานวนล้านนา ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน
10. ฐานข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีร์โบราณล้านนา (Database and Microfilm) บนเว็บไซต์ของส่วนงาน
11. ฐานข้อมูล “สาระน่ารู้ล้านนา” บนเว็บไซต์ของส่วนงาน
12. การพัฒนาอักษรล้านนาสาหรับระบบคอมพิวเตอร์ LN-Tilok
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6. ความร่วมมือกับองค์กร/สถาบันในต่างประเทศ
6.1. โครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1. การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ให้แก่กองประกวดนางงามเบลเยียม ในโอกาสเข้าชม
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ เดือนตุลาคม 2554
2. การจัดแสดงละครหุน่ ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในงานสุดสัปดาห์ไทยในนิทรรศการ
การทูตของไทยในรัชสมัยจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ณ พระราชวังโฟงแตนโบล์ กรุงโฟงแตนโบล์
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เดือนมกราคม2555
3. การจัดแสดงละครหุน่ ดนตรี และศิลปวัฒนธรรม ในงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวัน
กองทัพไทย ณ ห้องรับรองขององค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เดือนมกราคม
2555
4. โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้แก่มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ประเทศญี่ปุ่น เดือน
กุมภาพันธ์ 2555
5. การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์หุ่นล้านนา (Lanna Puppet Making Workshop)
ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัย Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา เดือนมิถุนายน 2555
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7. ผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
7.1. ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ
4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ตัวบ่งชี้

หน่วย
นับ

แผน
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ศิลปวัฒนธรรม

สูง/ต่า กว่าค่า
เป้าหมาย

เป้าหมาย
ผล

สูง เท่ากัน ต่า

มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสานึกและจิตวิญญาณด้าน

1 จานวนหลักสูตรที่สานักฯ มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนา

หลักสูตร

-

-

2 จานวนนักศึกษาที่ศึกษาดูงานลานนาวิล
เลจ (Lanna village)

คน

500

570

1

2

3

1

3 จานวนโครงการฝึกงานกับลานนาวิลเลจ โครงการ
(Lanna village as work placement)
ยุทธศาสตร์ท่ี 2

1

ยกระดับข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ

4 จานวนหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่าย
แหล่งรวบรวมข้อมูลการวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

แห่ง

-

-

1

5 จานวนของผูเ้ ชี่ยวชาญใน Directory of
Expertise

คน

20

20

1

๘๐

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม

6 จานวนปฏิทินข่าวด้านศิลปวัฒนธรรม

ฉบับ

12

12

1

7 จานวนวารสารให้ความรูท้ าง
ศิลปวัฒนธรรม

เล่ม

2

2

1

8 โครงการจัด Forum (เชิญผู้นาชุมชน
โครงการ/
ตัวแทนจากทุกกลุ่มมาหารือหาแนวทาง) กิจกรรม

1

-

9 จานวนข่าวและบทความด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร
และหนังสือพิมพ์

บทความ

1

24

1

10 จานวนกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม

18

64

1

16,131

1

11 จานวนผูร้ ับบริการวิชาการ/เข้าร่วม
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4

คน 10,000

1

ทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

12 จานวนผูเ้ ข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา

คน

3,000

7,823

1

1

13 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ร้อยละ

80

82.82

14 จานวนโครงการที่ตระหนักถึงการดูแล
สิ่งแวดล้อม

โครงการ

1

1

1

15 จานวนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

3

3

1

๘๑

16 จานวนกิจกรรมการส่งเสริมประเพณีวัน
สาคัญทางศาสนา ทานุบารุง พัฒนา
และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม
17 จานวนผูร้ ่วมกิจกรรมการส่งเสริม
ประเพณีวันสาคัญทางศาสนา ทานุบารุง
พัฒนา และสืบสานงานประเพณีและ
วัฒนธรรม

กิจกรรม

10

คน 10,000

102

1

21,174

1

18 จานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น

กิจกรรม

1

-

1

19 จานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ

กิจกรรม

1

-

1

20 จานวนเงินทุนสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ภายในประเทศ

บาท 200,000 628,846 1

21 จานวนเงินทุนสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจาก
ต่างประเทศ

บาท

-

-

1

กิจกรรม

1

1

1

22 จานวนกิจกรรม Lanna Village – Living
Museum เพื่อการท่องเที่ยว

๘๒

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

23 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และผู้มาติดต่อส่วนงาน

ร้อยละ

80

84.93

24 ร้อยละความสมบูรณ์ของคู่มอื
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ร้อยละ

100

100

1

โครงการ/
กิจกรรม

1

1

1

บาท

-

59,700

1

27 จานวนกิจกรรม Event Organizer เพื่อหา
รายได้

กิจกรรม

5

7

1

28 จานวนกิจกรรมการจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อหารายได้

กิจกรรม

1

-

25 จานวนโครงการ/กิจกรรมการศึกษาดู
งานด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคลากร
26 จานวนเงินทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนา
บุคลากร

29 จานวนเงินรายได้จากกิจกรรมเพื่อหา
รายได้
30 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การทางาน

1

1

บาท 20,000 425,659 1

ร้อยละ

80

79.40

1

14

11

5
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สรุป
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 2557) สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม
2553 - 30 กันยายน 2554) โดยมีบ่งตัวชี้ จานวน 30 ตัวบ่งชี้ และมีผลการปฏิบัติงานตามค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. ตัวบ่งชีท้ ี่มผี ลการดาเนินงาน "สูง" กว่าค่าเป้าหมาย จานวน 14 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ี่ 2, 3,
9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 26, 27 และ 29
2. ตัวบ่งชีท้ ี่มผี ลการดาเนินงาน "เท่ากัน" กับค่าเป้าหมาย จานวน 11 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ี่ 1,
4, 5, 6, 7, 14, 15, 21, 22, 24 และ 25
3. ตัวบ่งชี้ท่มี ีผลการดาเนินงาน "ต่า" กว่าค่าเป้าหมาย จานวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ท่ี 8, 18, 19, 28
และ 30
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7.2.ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยคณะผูบ้ ริหารและบุคลากรทุกระดับมีสว่ นร่วมในการจัดทากล
ยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย โดยเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมีผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ดังนี้
สูง/ต่า กว่าค่า
เป้าหมาย

เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้

หน่วยนับ
แผน

ผล

สูง เท่ากัน ต่า

ยุทธศาสตร์ท่ี 1ทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
1.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมในการ
อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม

โครงการ/
กิจกรรม

70

102

1

1.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมการบูรณา
การองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล ที่มี
ความรู้ ความสามารถในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู ทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์

โครงการ/
กิจกรรม

5

29

1

ด้าน

8

-

ผลงาน/
ชิน้ งาน

10

13

1.3 จานวนองค์ความรูด้ ้านล้านนาคดี
1.4 จานวนผลงาน ชิน้ งาน หรือนวัตกรรม
ในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่ได้สร้างมาตรฐานและเป็นที่

1
1

๘๕

สูง/ต่า กว่าค่า
เป้าหมาย

เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้

หน่วยนับ
แผน

ผล

สูง เท่ากัน ต่า

13,015

1

80.00

86.70

1

2

6

1

ยอมรับของวงวิชาการด้านนี้
1.5 จานวนผูเ้ ข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เฮือน
โบราณล้านนา
1.6 ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บริการ
พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา
1.7 จานวนโครงการ/กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ
1.8 จานวนเงินทุนสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จาก
หน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ

คน 10,000

ร้อยละ

โครงการ/
กิจกรรม

บาท 200,000 524,976 1

1.9 จานวนโครงการ/กิจกรรม Lanna
Village – Living Museum

โครงการ/
กิจกรรม

1

15

1.10 จานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

โครงการ/
กิจกรรม

3

3

1

1

๘๖

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
คิดเห็นในด้านล้านนาคดีกับหน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ

โครงการ/
กิจกรรม

1

4

1

1

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ
3.1 จานวนฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์

ฐานข้อมูล

1

2

3.2 จานวนฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา

ฐานข้อมูล

1

1

คน

20

31

3.3 จานวนของ Expert ใน DOE –
(Directory of Expertise)

1
1

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสานึกและจิตวิญญาณด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
4.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา ดู
งาน กับส่วนงาน

คน

500

975

1

4.2 จานวนนักศึกษาที่ฝึกงานกับส่วนงาน

คน

4

5

1

4.3 จานวนครั้งที่บุคลากรเป็นกรรมการ
คณะทางาน ที่ปรึกษา ให้แก่คณะต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย

ครั้ง

30

47

1

4.4 จานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสาน
โครงการ/
ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาสาหรับ กิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัย

2

18

1

๘๗

4.5 จานวนหลักสูตรที่สานักฯ มีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตร

1

1

1

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับ
นานาชาติ
5.1 จานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน/
สถาบันในต่างประเทศ

โครงการ/
กิจกรรม

2

5

1

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนาไปสู่การ
สร้างรายได้ สาหรับการพึ่งพาตนเองในอนาคต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการ/
กิจกรรม

2

3

1

6.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาส่วน
งานสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ (KM)

ระดับ

5

5

1

6.3 ระดับความสาเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงของส่วนงาน

ระดับ

5

3

6.4 จานวนเงินรายได้จากการบริหาร
จัดการพื้นที่และทรัพยากรของส่วน
งาน

บาท 400,000 146,306

6.5 จานวนเงินรายได้จากการรับจัด
กิจกรรมเพื่อหารายได้ (Event
Organizer)

บาท 20,000

74,868

1

1

1

๘๘

6.6 จานวนเงินบริจาคเพื่อบารุงเรือน
โบราณล้านนา
6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากรต่อการ
ทางาน
6.8 จานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร
6.9 จานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
กาลังใจให้แก่บุคลากร

บาท 100,000 156,650

ร้อยละ

80

บาท 50,000

1

75.02

1

61,750

1

กิจกรรม

3

6

1

6.10 คู่มอื ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ร้อยละ

100

100

1

6.11 คู่มอื การปฏิบัติงาน (Operating
Manual)

ร้อยละ

100

13.33

6.12 การจัดทารายละเอียดภาระงาน (Job
Description)

ร้อยละ

100

100

1

1

21

5

6

๘๙

สรุป
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 2559) สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม
2554 - 30 กันยายน 2555) โดยมีบ่งตัวชี้ จานวน 32 ตัวบ่งชี้ และมีผลการปฏิบัติงานตามค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. ตัวบ่งชีท้ ี่มผี ลการดาเนินงาน "สูง" กว่าค่าเป้าหมาย จานวน 21 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ี่
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 6.5, 6.8,
6.9 และ 6.10
2. ตัวบ่งชีท้ ี่มผี ลการดาเนินงาน "เท่ากัน" กับค่าเป้าหมาย จานวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ี่
1.10, 3.2, 4.5, 6.2 และ 6.12
3.

ตัวบ่งชี้ท่มี ีผลการดาเนินงาน "ต่า" กว่าค่าเป้าหมาย จานวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3,
6.3, 6.4, 6.6, 6.7 และ 6.11

๙๐

8. ผลการปฏิบัติตามคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน
8.1. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เปรียบเทียบเป้าหมายกับผล
ตัวชี้วัด

สูง-ต่า
กว่า
เป้าหมาย

หน่วยวัด
เป้าหมาย ผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.3

ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของส่วนงาน

คะแนน

5

3

ต่า

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1

จานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม

โครงการ/
กิจกรรม

64

91

สูง

4.2

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

90

84.75

ต่า

4.3

จานวนผลงานหรือชิน้ งานการพัฒนาองค์ความรู้
และสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา

ผลงาน/
ชิน้ งาน

23

11

ต่า

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนามหาวิทยาลัยตามหลักการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาสู่ระดับสากล
5.2

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม

ระดับ

5

1,2,3,4,5

เท่ากัน

๙๑

แผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน
5.3

ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการข้อมูลใน
ระบบ CMU-MIS

5.6.1 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม

ระดับ

5

1,2,3,4

ต่า

ร้อยละ

10

-15.58

ต่า

ร้อยละ

10

2.1

ต่า

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัย(การประหยัดงบประมาณหมวดงบ
ดาเนินงาน)
5.6.2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตาม

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัย(การประหยัดการใช้สาธารณูปโภค
และพลังงาน)

สรุปผลการปฏิบัติงานตามคารับรองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน
2555) โดยมีผลการปฏิบัติงานตามค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ จานวน 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้:1. ตัวบ่งชีท้ ี่มผี ลการดาเนินงาน "สูง" กว่าค่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1
2. ตัวบ่งชีท้ ี่มผี ลการดาเนินงาน "เท่ากัน" กับค่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2
3. ตัวบ่งชี้ท่มี ีผลการดาเนินงาน "ต่า" กว่าค่าเป้าหมาย จานวน 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3, 4.2, 4.3,
5.3, 5.6.1 และ 5.6.2

๙๒

8.2.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เปรียบเทียบเป้าหมายกับผล
ตัวชี้วัด

ผล

สูง-ต่า
กว่า
เป้าหมาย

4.22

ต่า

หน่วยวัด
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
1.3 ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของส่วนงาน

คะแนน

5

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งศูนย์ล้านนาคดีศกึ ษา

ระดับ

5

1,2,3,4,5

เท่ากัน

4.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา
และทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์

โครงการ/
กิจกรรม

69

111

สูง

4.3 จานวนผลงาน ชิน้ งาน หรือนวัตกรรมในการต่อ
ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สร้างมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับของวงวิชาการด้านนี้

ผลงาน/
ชิน้ งาน

11

13

สูง

4.4 ระดับความสาเร็จของการจัดทาฐานข้อมูลด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่น

ระดับ

5

1,2,3,4,5

เท่ากัน

๙๓

เปรียบเทียบเป้าหมายกับผล
ตัวชี้วัด

ผล

สูง-ต่า
กว่า
เป้าหมาย

หน่วยวัด
เป้าหมาย

ล้านนา และชาติพันธุ์เพื่อการเรียนรู้ online
ยุทธศาสตร์ท่ี 5: พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
6.2 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการข้อมูล
ของส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถ
รองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่าง
ถูกต้อง

ระดับ

5

1,2,3,4,5

เท่ากัน

6.9 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การทางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด

ร้อยละ

80

87.5

สูง

สรุปผลการปฏิบัติงานตามคารับรอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน
2555) โดยมีผลการปฏิบัติงานตามค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ จานวน 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้:1. ตัวบ่งชีท้ ี่มผี ลการดาเนินงาน "สูง" กว่าค่าเป้าหมาย จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.2, 4.3
และ 6.9
2. ตัวบ่งชีท้ ี่มผี ลการดาเนินงาน "เท่ากัน" กับค่าเป้าหมาย จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1,
4.4 และ 6.2
3. ตัวบ่งชี้ท่มี ีผลการดาเนินงาน "ต่า" กว่าค่าเป้าหมาย จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3
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ภาคผนวก
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1. โครงสร้างองค์กร
1.1. คณะกรรมการอานวยการประจาสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ นพ.ศุภชัย เชือ้ รัตนพงษ์
รองฝ่ำยบริหำรทั่วไปและทรัพยำกรบุคคล และงำนสภำมหำวิทยำลัย
ประธำนคณะกรรมกำรอำนวยกำรประจำสำนักฯ

นำยอมรพันธุ์ นิมำนันท์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยวิถี พำนิชพันธ์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยจุลทัศน์ กิตบิ ุตร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์วลิ ำวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมกำร และเลขำนุกำร

นำยนคร พงษ์น้อย
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยรุจ จ่ำงตระกูล
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์มำณพ มำนะแซม
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ชว่ ยเลขำนุกำร

1.2. การประชุมคณะกรรมการอานวยการประจาสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การประชุม

วันเดือนปี

ประจำปี 2553

ครั้งที่ 2/2553

วันที่ 14 ธันวำคม 2553

ประจำปี 2554

ครั้งที่ 1/2554

วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2554

ครั้งที่ 2/2554

วันที่ 16 ธันวำคม 2554

ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 23 เมษำยน 2555

ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 10 ตุลำคม 2555

ประจำปี 2555
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1.3. คณะกรรมการบริหารประจาสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์วลิ ำวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรประจำสำนักฯ

ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์มำณพ มำนะแซม
รองผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมกำร

นำยสนั่น ธรรมธิ
รักษำกำรแทนหัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมกำร

นำงรุจิรำ คอทอง
เลขำนุกำรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เลขำนุกำร
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1.4. การประชุมคณะกรรมการบริหารประจาสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การประชุม
ประจาปี 2554

ประจาปี 2555

วัน เดือน ปี

ครั้งที่ 1/2554

วันที่ 10 สิงหำคม 2554

ครั้งที่ 2/2554

วันที่ 8 กันยำยน 2554

ครั้งที่ 3/2554

วันที่ 5 ตุลำคม 2554

ครั้งที่ 4/2554

วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2554

ครั้งที่ 5/2554

วันที่ 13 ธันวำคม 2554

ครั้งที่ 1/2555

วันที่ 11 มกรำคม 2555

ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2555

ครั้งที่ 3/2555

วันที่ 8 มีนำคม 2555

ครั้งที่ 4/2555

วันที่ 4 เมษำยน 2555

ครั้งที่ 5 /2555

วันที่ 10 พฤษภำคม 2555

ครั้งที่ 6/2555

วันที่ 6 มิถุนำยน 2555

ครั้งที่ 7/2555

วันที่ 4 กรกฏำคม 2555

วำระพิเศษ 1/2555

วันที่ 20 กรกฏำคม 2555

ครั้งที่ 8/2555

วันที่ 9 สิงหำคม 2555

ครั้งที่ 9/2555

วันที่ 11 กันยำยน 2555

ครั้งที่ 10/2555

วันที่ 8 ตุลำคม 2555

วำระพิเศษ 2/2555

วันที่ 25 ตุลำคม 2555

ครั้งที่ 11/2555

วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2555

ครั้งที่ 12/2555

วันที่ 11 ธันวำคม 2555
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2. โครงการก่อสร้างอาคารสานักงาน
พิธีวำงศิลำฤกษ์อำคำรสำนักงำน สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 17 ตุลำคม 2555 โดย
ศำสตรำจำรย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีฯ คณะ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย และคณะ สถำบัน สำนัก และหน่วยงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้ำ
ร่วมในพิธีฯ ในครั้งนีด้ ้วย
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3. โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาคดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ร่าง)
3.1. หลักการและเหตุผล
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตและงำนวิจัยที่มคี ุณภำพ เพื่อนำควำมรู้
ควำมสำมำรถไปบริกำรชุมชน ให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทยทุกภำคส่วน ตำมปณิธำนที่ตั้งไว้ให้
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้ำ วิจัย และถ่ำยทอดควำมรู้ ตำมหลักแห่งเสรีภำพทำง
วิชำกำร โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร กำรประยุกต์ เผยแพร่ และ
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (ระหว่ำงปี 2555-2559) แผนกล
ยุทธ์ตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 (กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกำรมุง่ ส่งเสริมอัตลักษณ์
ล้ำนนำ) ให้มกี ำรจัดตัง้ "ศูนย์ล้ำนนำคดี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่" โดยให้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เป็นส่วนงำนหลักในกำรดำเนินงำนเพื่อประสำนควำมร่วมมือกับส่วนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ
มหำวิทยำลัยสู่อัตลักษณ์ของควำมเป็นเลิศด้ำนล้ำนนำคดี
ในกำรนี้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงขอริเริ่มดำเนินกำรโครงกำรจัดตัง้ "ศูนย์ล้ำนนำคดี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่" โดยแสวงหำแนวทำงในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับคณะ สถำบัน และสำนักต่ำงๆ
ที่มบี ุคลำกร รวมถึงองค์ควำมรูใ้ นรูปผลงำนวิชำกำร งำนวิจัย และข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับล้ำนนำ
ศึกษำ เพื่อจัดทำแผนที่นำทำงของศูนย์ลำ้ นนำคดีและเพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนำกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (ระหว่ำงปี 2555-2559) แผนกลยุทธ์ตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 ของ
มหำวิทยำลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวบองค์ควำมรูแ้ ละแหล่งขององค์ควำมรู้ ด้ำนล้ำนนำคดีของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่อย่ำงเป็นระบบ มีมำตรฐำน สำมำรถสืบค้นได้ เพื่อกำรถ่ำยทอดและเผยแพร่
องค์ควำมรู้ล้ำนนำคดี ทั้งแปดด้ำนที่มีอยู่ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้กับสถำบันกำรศึกษำและ
ประชำชนผูส้ นใจ สำมำรถนำไปพัฒนำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
กำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลและบริกำรควำมรู้สู่
ชุมชนอย่ำงแยกส่วน โดยแต่ละคณะ สถำบัน และสำนัก มีฐำนข้อมูลและบุคลำกรเป็นของตนเอง
เพื่อให้เกิดเป็นฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัยด้ำนล้ำนนำคดี ที่สำมำรถระบุแหล่งขององค์ควำมรู้
และผูเ้ ชี่ยวชำญได้ชัดเจน โดยเริ่มจำกกำรสำรวจข้อมูลที่แยกเก็บและกระจำยตำมหน่วยงำนต่ำงๆ แล้ว
จัดหมวดหมู่เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน เกิดกำรเชื่อมโยงและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงคณะ สถำบัน และ
สำนัก ในกำรบูรณำกำรข้ำมสำขำวิชำ แล้วนำควำมรูท้ ั้งหมดมำบริหำรจัดกำร เพื่อกำรเผยแพร่และ
บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนอย่ำงเป็นระบบ จึงเป็นหน้ำที่หลักของศูนย์ล้ำนนำคดื ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ นักเรียน นักศึกษำ นักวิชำกำรและนักวิจัยและประชำชนทั่วไป นำไปสู่กำร
สร้ำงอัตลักษณ์ควำมเป็นผู้นำด้ำนล้ำนนำคดีให้กับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้อย่ำงชัดเจนต่อไป

3.2.นิยาม ขอบเขตและความหมายของล้านนาคดี
บริบทของล้ำนนำคดี คือ องค์ควำมรูอ้ ันเกี่ยวข้องกับควำมเป็นล้ำนนำ ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง
อันได้แก่ ภูมปิ ัญญำท้องถิ่น วิถีชวี ิต ศิลปะ สังคม ภำษำ วัฒนธรรม และโดยทำงอ้อม อันได้แก่ แง่มุม
ทำง โบรำณคดี มำนุษยวิทยำ และประวัติศำสตร์ ซึ่งครอบคลุมภูมิหลังของควำมเป็นล้ำนนำในอดีต
จนถึงตัวตนของล้ำนนำในปัจจุบัน
จำกขอบเขตดังกล่ำว สำมำรถจำแนกเป็นหมวดหมู่ ตำมกำรศึกษำวิจัยในองค์ควำมรูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
ล้ำนนำคดีของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในปัจจุบัน ได้ด้วยกันทั้งหมด 8 ด้ำนดังนี้:
“ 8 ด้ำนล้ำนนำ เลอค่ำเชิงอัตลักษณ์ ” (ล้ำนนำคดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่)
1. ภำษำ วรรณกรรม และวรรณศิลป์ (คัมภีร์เอกสำรโบรำณ ฯลฯ )
2. โบรำณคดี และ ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ
3. ปรัชญำ ศำสนำ และควำมเชื่อ (พิธีกรรม ฯลฯ)
4. ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี และนำฏยกรรม
5. สถำปัตยกรรม
6. กำรกิน กำรอยู่ เครื่องนุ่งห่ม (เรือน กำรแต่งกำย อำหำร เพำะปลูกเลี้ยงสัตว์ฯลฯ)
7. แพทย์ลำ้ นนำ (ตำรำยำ สมุนไพร นวดบำบัด ฯลฯ)
8. มำนุษยวิทยำ (ชำติพันธุ์)

3.3. วิสัยทัศน์
สร้ำงอัตลักษณ์และควำมเป็นเลิศด้ำนล้ำนนำคดีให้แก่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็น
ศูนย์กลำงกำรพัฒนำค้นคว้ำควำมรู้และกำรเผยแพร่ข้อมูลแก่ นักเรียน นักศึกษำ คณำจำรย์
นักวิชำกำร นักวิจัยและประชำชนทั่วไปที่สนใจให้ได้รับควำมรู้ด้ำนล้ำนนำคดี อย่ำงถูกต้องและสำมำรถ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ นำไปสู่กำรอนุรักษ์ สืบสำนพัฒนำ และส่งเสริม ถ่ำยทอดได้อย่ำงต่อเนื่อง
และยั่งยืน
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3.4.พันธกิจ
เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำร
1. อนุรักษ์ สืบสำน ส่งเสริม ควำมรูด้ ้ำนล้ำนนำคดีทั้งแปดด้ำนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้เกิด
กำรบูรณำกำรข้ำมสำขำวิชำในมหำวิทยำลัย
2. ศึกษำวิจัยแบบบูรณำกำร ด้ำนล้ำนนำคดี โดยประสำนงำนให้เกิดควำมร่วมมือของคณะ และ
ส่วนงำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
3. ประสำน เชื่อมโยง เผยแพร่ข้อมูล ควำมรู้ ผ่ำนสื่อต่ำงๆ (สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ) เกี่ยวกับล้ำนนำคดี ให้แก่ นักวิชำกำร อำจำรย์ นักเรียน นักศึกษำ และ
สำธำรณชน
4. นำไปสู่พัฒนำกำรต่อยอดเชิงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เกิดประโยชน์กับสังคม

3.5. แนวทางในการดาเนินงาน
1. หำอัตลักษณ์และควำมเป็นเลิศด้ำนล้ำนนำคดีในภูมิภำค โดยศูนย์ล้ำนนำคดีมเี ป้ำหมำยที่จะ
สร้ำงภำพลักษณ์ให้มีอัตลักษณ์อย่ำงโดดเด่นของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อรวบรวม ค้นคว้ำ
และกำรเผยแพร่ให้บริกำรข้อมูล รวมทั้งกำรอนุรักษ์ สืบสำน และส่งเสริมพัฒนำ องค์ควำมรู้
ด้ำนล้ำนนำคดีให้คงอยู่ได้ตำมยุคสมัยของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
2. บูรณำกำรองค์ควำมรูด้ ้ำนล้ำนนำคดีในสำขำต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยศูนย์ล้ำนนำคดี
จัดตัง้ ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเก็บรวบรวมควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยด้ำนล้ำนนำคดี ของทุกส่วน
งำนของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ทั้งยัง เป็นสื่อกลำงกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพื่อ
นำไปสู่กำรบูรณำกำรงำนศึกษำวิจัย ด้ำนล้ำนนำคดีของส่วนงำนต่ำงๆ หมวดสังคมศำสตร์
ศิลปศำสตร์ ศิลปกรรมศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ที่มคี ุณภำพและประสิทธิภำพในกำรนำไปพัฒนำและใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
สังคม
3. เป็นสื่อบูรณำกำรรวบรวมและเผยแพร่ควำมรู้จำกงำนศึกษำวิจัย หรืองำนศึกษำพัฒนำควำมรู้
ล้ำนนำคดี ของส่วนงำนวิชำกำรและส่วนงำนอื่น ในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สู่ชุมชน
โดยศูนย์ล้ำนนำคดี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีช่องทำงกำรเผยแพร่ 3 ลักษณะคือ
1. ในรูปแบบ หนังสือตำรำ เอกสำร หรือ วำรสำรทำงวิชำกำร ฯลฯ ให้กับประชำชนที่สนใจข้อมูล
เชิงลึกหรือต้องกำรนำข้อมูลไปอ้ำงอิงเพื่อต่อยอดควำมรู้
2. ในรูปแบบ กำรสืบค้นระบบฐำนข้อมูลออนไลน์ ให้ประชำชนทั่วไปได้สบื ค้น และรับข้อมูล ได้
กว้ำงไกลทั่วสำรทิศ
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3. ในรูปแบบของกำรเรียนรู้แบบมีสว่ นร่วม เช่น พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ ( Living and Learning
Museum ) พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ-ล้ำนนำวิลเลจ กำรจัดกิจกรรม กำรอบรม ( Workshops)
กำรสำธิต (Demonstrations) กำรจัดนิทรรศกำร (Exhibitions) กำรจัดสัมมนำ ( Forum,
Seminars, Meetings) เป็นต้น เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมและควำมน่ำสนใจเชิง edutainment แก่
ประชำชนอย่ำงทั่วถึง ทุกเพศ ทุกวัย

3.6. ขอบเขตในการดาเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำนล้ำนนำคดี ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มำจัดทำเป็นฐำนข้อมูล
เพื่อกำรสืบค้นให้กับ นักเรียน นักศึกษำ นักวิจัย อำจำรย์ และประชำชนทั่วไป
2. ประสำนและบูรณำกำรส่วนงำนวิชำกำรและส่วนงำนอื่น ที่มขี ้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำนล้ำนนำคดี
เพื่อเชื่อมโยง สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมคิดเห็นข้ำมสำขำ
3. จัดทำเว็บไซต์ “ศูนย์ลำ้ นนำคดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่” ขึน้ เป็นสื่อกลำงในกำรบริกำรข้อมูล
ด้ำนล้ำนนำคดี ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่และบริกำรวิชำกำรและรองรับกำร
ติดต่อสื่อสำรกับบุคคลภำยนอกและภำยในมหำวิทยำลัย ให้ได้มีแหล่งในกำรเผยแพร่ขอ้ มูล
และแลกเปลี่ยนข่ำวสำร เป็นระบบ
4. เป็นสื่อกลำงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูด้ ้ำนล้ำนนำคดี เพื่อผลักดันให้เกิดกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทำงภูมิศำสตร์ (GI) หรือกำรจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทำงภูมปิ ัญญำ
5. อนุรักษ์ สืบสำน ส่งเสริมและพัฒนำองค์ควำมรูด้ ้ำนล้ำนนำคดีของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้
ต่อเนื่องและคงอยู่สืบไป

3.7.แผนการดาเนินงาน
ศูนย์ลำ้ นนำคดีจัดตั้งขึน้ ตำมแผนยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ แผนยุทธศำสตร์ที่ 3
อันเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและกำรให้บริกำรบนฐำนควำมต้องกำรของชุมชน และ
ท้องถิ่น และแผนยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรมุ่งทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่น
ล้ำนนำ และกลุ่มชำติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โครงกำรจัดตั้งศูนย์ล้ำนนำ
คดีจะอยู่ในแผนงำน 5 ปี เริ่มตัง้ แต่ ปีงบประมำณ 2555 -56 จนถึงปีงบประมำณ 2558 -2559 ตำม
แผนกำรดำเนินงำนในแต่ละปีดังนี้
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ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2555 - 2556

กิจกรรม
1) จัดสร้ำงแผนที่นำทำง (Roadmap) ของมหำวิทยำลัย เกี่ยวกับงำนวิจัยและ
งำนบริกำรวิชำกำรทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อรวบรวมข้อมูลด้ำน
ล้ำนนำทั้งแปดด้ำน (ตำมข้อ 2 นิยำมและขอบเขต) ให้เป็นองค์รวม โดยมี
กิจกรรมที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จคือ
1.1 กำรประชุมเพื่อจัดทำแผน (Roadmap) ของกลุ่มล้ำนนำ ในวันที่ 12 ตุลำคม
2554 (เอกสำรประกอบ หมำยเลข.......)
1.2 กำรเสวนำในงำนวันวิชำกำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 7 ในกลุ่ม ของล้ำนนำ
วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2554 (เอกสำรประกอบหมำยเลข..........)

จำกกำรประชุมและกำรเสวนำดังกล่ำวได้นำมำจัดทำแผนกำรดำเนินโครงกำร
จัดตัง้ ศูนย์ล้ำนนำคดี คือ
1. แผนที่นำทำง (Road Map) ของศูนย์ล้ำนนำคดี (เอกสำรแนบ)
- แนวทำงในกำรศึกษำงำนวิจัย
- แนวทำงในกำรเผยแพร่
- งำนวิจัยและกำรบริกำรชุมชน
2. กำรประชุมหำรือเพื่อจัดตั้งศูนย์ล้ำนนำคดีและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำง
ส่วนงำนต่ำงๆร่วมกัน
- แนวทำงในสร้ำงควำมร่วมมือกำรจัดตัง้ ศูนย์ลำ้ นนำคดี
- ร่ำงโครงกำรศูนย์ล้ำนนำคดี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อหำรือร่วมกันกับ
ผูบ้ ริหำรมหำวิทยำลัย
- กำรเตรียมเสนอกำรขอรับพิจำรณำอนุมัตกิ ำรขอจัดตั้งโครงกำรศูนย์ฯ
- งบประมำณกำรดำเนินกำรเบือ้ งต้น
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- กำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรอำนวยกำร / คณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรกำรดำเนินงำน
- นำเสนอ Flagship และอัตลักษณ์ของล้ำนนำคดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
จัดทำเป็นโครงกำรศึกษำวิจัยเชิงบูรณำกำร
พ.ศ. 2556 - 2557

1) ดำเนินงำนประสำนควำมร่วมมือ รวบรวมจัดหมวดหมู่องค์ควำมรู้ ล้ำนนำ
คดี 8 ด้ำนหลัก เพื่อเกิดควำมชัดเจน เชื่อมโยงและสร้ำงควำมร่วมมือในกำร
ดำเนินงำนตำมFlagship และอัตลักษณ์ ควำมเป็นเลิศในภำพรวมด้ำนล้ำนนำ
คดีของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
" 8 ด้ำนล้ำนนำเลอค่ำเชิงอัตลักษณ์ " สำหรับศูนย์ล้ำนนำคดี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
1. ภำษำ วรรณกรรม และวรรณศิลป์ (คัมภีร์เอกสำรโบรำณ ฯลฯ )
2. โบรำณคดี และ ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ
3. ปรัชญำ ศำสนำ และควำมเชื่อ (พิธีกรรม ฯลฯ)
4. ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี และนำฏยกรรม
5. สถำปัตยกรรม
6. กำรกิน กำรอยู่ เครื่องนุ่งห่ม (เรือน กำรแต่งกำย อำหำร ทำมำหำกิน
เพำะปลูกเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ)
7. แพทย์ลำ้ นนำ (ตำรำยำ สมุนไพร นวดบำบัด ฯลฯ)
8. มำนุษยวิทยำ (ชำติพันธุ์ )
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ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2557 - 2558

กิจกรรม
1) ดำเนินงำน โครงกำรรวบรวมงำนวิจัยด้ำนล้ำนนำคดี 8 ด้ำนหลัก " 8 ด้าน
ล้านนาเลอค่าเชิงอัตลักษณ์ " ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรของแต่ละคณะและ
หน่วยงำน
2) ดำเนินงำน จัดเผยแพร่ในรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ (เฮือน
โบรำณล้ำนนำ- ล้ำนนำ วิลเลจ ) เช่น กำรจัดกิจกรรม กำรอบรม กำรสำธิต
(Workshops / Demonstrations) กำรจัดนิทรรศกำร (Exhibitions) กำรจัดอบรม
สัมมนำ (Forum / Meeting / Seminar) เป็นต้น
3) ดำเนินงำนรวบรวม จัดหมวดหมู่ หนังสือเอกสำรตำรำหนังสือวำรสำร
(สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์) เพื่อกำรเผยแพร่ สืบค้นข้อมูล
4) ดำเนินกำรจัดทำ website ศูนย์ลำ้ นนำคดี มหำวิทยำลัย โดยกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (สื่อออนไลน์) เพื่อกำรเผยแพร่ สืบค้นข้อมูล

พ.ศ. 2558 - 2559

1. ศูนย์ลำ้ นนำคดี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (สมบูรณ์)
2. งำนด้ำนล้ำนนำคดี ที่เกิดจำกกำรบูรณำกำรของแต่ละคณะและหน่วยงำน
ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ อย่ำงเป็นรูปธรรม ในหมวดหมูข่ อง
2.1. กิจกรรม กำรอบรมสำธิต โครงกำร นิทรรศกำร ที่เกี่ยวข้องกับ
ล้ำนนำคดีทั้งแปดด้ำน ในรูปแบบ พิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรู้ (เฮือนโบรำณ-ล้ำนนำ
วิลเลจ)
2.2 เผยแพร่และถ่ำยทอด เอกสำรตำรำหนังสือวำรสำร ( สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อ
โทรทัศน์ และวิทยุ)
2.3 เผยแพร่และถ่ำยทอด ผ่ำนระบบ เทคโนโลยีสำรสนเทศ (สื่อ ออนไลน์)
3. งำนด้ำนพัฒนำกำรต่อยอดเชิงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ เกิดประโยชน์กับสังคม
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3.8. งบประมาณ
ยังไม่ได้จัดทำในส่วนรำยละเอียดทั้งหมด เบือ้ งต้นตั้งไว้ที่ ปีงบประมำณ 2556 ปีละ 1-2 ล้ำน
บำท เป็นระยะ ปี 2556-2558

3.9.โครงสร้างการบริหารจัดการ
ศูนย์ลำ้ นนำคดี ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีที่ปรึกษำคือ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
และผูท้ รงคุณวุฒิ มีคณะกรรมกำรอำนวยกำรเป็นผูก้ ำกับเชิงนโยบำย และมีคณะกรรมกำรบริหำรเป็น
ผูก้ ำกับดำเนินงำนของศูนย์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำร
อำนวยกำร ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรอำนวยกำร คือรองอธิกำรบดี ฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร
หรือผู้แทนจำกอธิกำรบดี และมีองค์ประกอบคณะกรรมกำรคือ คณบดี ผู้อำนวยกำรสำนัก/สถำบัน
และผู้อำนวยกำรศูนย์จำกส่วนงำนที่เกี่ยวข้อง และผูท้ รงคุณวุฒิจำกภำยใน และภำยนอก
คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรบริหำร คือผูอ้ ำนวยกำรสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และมีองค์ประกอบของคณะกรรมกำร คือ รองคณบดี รองผู้อำนวยกำรสถำบัน /สำนัก
หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยจำกคณบดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้ำนงำนวิจัยหรือวิชำกำร หรือมีควำมรูด้ ้ำนล้ำนนำ
คณะกรรมกำรดำเนินงำน มีองค์ประกอบของคณะกรรมกำร คือกลุ่มผู้ปฏิบัติงำนประกอบด้วย
บุคลำกร จำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและพนักงำนปกิบัติงำนสำยสนับสนุน

3.10. การบริหารของศูนย์ล้านนาคดี
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำรฯ ประกอบด้วยผูบ้ ริหำรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดำเนินกำรใน
ส่วนของกำรวำงนโยบำย
2. คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยผูบ้ ริหำรในส่วนของคณะ สถำบัน สำนัก ดำเนินกำรใน
ส่วนของกำร กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรและวำง
แผนกำรดำเนินงำน
3. คณะกรรมกำรดำเนินงำน คือกลุ่มของผูป้ ฏิบัติงำนจำกคณะ สถำบัน สำนัก รับผิดชอบในกำร
ดำเนินงำนตำมแผนกำรดำเนินงำนของศูนย์ล้ำนนำคดีให้บรรลุเป้ำหมำยตำมพันธกิจ

- 14 ประธำนที่ปรึกษำศูนย์ลำ้ นนำคดี
อธิกำรบดี
และผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ประธำนกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์ลำ้ นนำคดี (รองอธิกำรบดีฝำ่ ยวิจัยและบริกำรวิชำกำร )
1.1 คณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์ลำ้ นนำคดี (คณบดี คณะ/ ผู้อำนวยกำรสถำบัน/
สำนัก)
1.2 กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรอำนวยกำรศูนย์ลำ้ นนำคดี (ผู้อำนวยกำร
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
1.3 ผู้ช่วยเลขำนุกำร (เลขำนุกำรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

2.

ประธำนกรรมกำรบริหำรศูนย์ล้ำนนำคดี (ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
2.1 คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ล้ำนนำคดี ( ผู้บริหำร รองคณบดี คณะ/สถำบัน/
สำนัก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย)
2.1 เลขำนุกำรกรรมกำรบริหำรศูนย์ล้ำนนำคดี (เลขำนุกำรสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม)
2.2 ผู้ช่วยเลขำนุกำรกรรมกำรบริหำรศูนย์ล้ำนนำคดี (เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ ยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

3. คณะกรรมกำรดำเนินกำร

3.1 คณะกรรมกำรสำยวิชำกำร

3.3 คณะกรรมกำรสำยสนับสนุน

อำจำรย์ / นักวิจัย

เลขำนุกำร เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน พัสดุ
3.2 คณะกรรมกำรสำยบริกำรวิชำกำร
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยวิชำกำรจำกคณะ สถำบัน สำนัก ศูนย์
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4. กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
4.1. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการอบรมความรูป้ ระวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา ณ สานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2554
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โครงการบริการวิชาการด้านล้านนาคดีและภูมปิ ัญญา การเผยแพร่องค์ความรูด้ ้านล้านนาคดี
และภูมิปัญญา แบบสัญจร ครั้งที่ 1 – 2 ณ อบต.แม่สาบ - อบต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ใน
วันที่ 28 มกราคม และ 25 กุมภาพันธ์ 2554

2 มกรา ม 2554 ณ บ . แม่ าบ . ะ มิง จ. ช ง ม่
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การจัดบรรยาย เรื่อง “ลอยกระทงอย่าหลงทาง” ภายใต้โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 พฤศจิกายน
2554
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การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญญาแห่งล้านนา ต้นความรู้สกู่ ารสร้างสรรค์สังคม” และบูธ
แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ประจาปี 2554 ณ
หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2554
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โครงการสัมมนา เรื่อง “ประโยชน์จากคัมภีร์โบราณล้านนา” ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม 2555
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โครงการอบรมความรูป้ ระวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว ณ สานัก
บริการวิชาการ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม – 2 กันยายน 2555
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โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า ล้านนาพุทธศิลป์” ณ โรงละคร หอ
นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 กันยายน 2555
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5. ผลงาน ชิ้นงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ ผ แพร่
5.1. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หนังสือสัตว์เมืองเหนือ ความเชื่อโบราณ

หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 2

วารสารร่มพยอม ปีที่ 12 เล่ม 2

วารสารร่มพยอม ปีที่ 13 เล่ม 1
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หนังสือปีใหม่เมือง ประจาปี 2554

คอลัมน์ “มรดกล้านนา” คอลัมน์”ลานคา”

รา การ มรดกล้านนา
FM100
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ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม (ประจาเดือน พิมพ์เดือนละ 1,000 ฉบับ)

บูธเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 6 ประจาปี 2553
“วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืน” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553
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5.2.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

หนังสือเรือนล้านนากับวิถีชีวิต
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วารสารร่มพยอม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

วารสารร่มพยอม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

หนังสือโคลงศาลาใจ

หนังสือหางดงถิ่นหัตถกรรม
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ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง)
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ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ประจาเดือนตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555
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คอลัมน์มรดกล้านนา

คอลัมน์ลานคา

คอลัมน์ถ้อยคาสานวนล้านนา

การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
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การพัฒนาอักษรล้านนา LN-TILOK ในระบบคอมพิวเตอร์

ฐานข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีร์โบราณล้านนา (Database and Microfilm)
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6. กิจกรรมด้านการทานุบารุงพระพุทธศาสนา
6.1. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 16 ณ สถาน
ปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 –
28 ตุลาคม 2553

- 32 -

โครงการทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจาปี 2553 ณ ถนนสายวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 ตุลาคม 2553 งบประมาณประจาปี 2554

ร่วมโครงการทาบุญทอดกฐินพระราชทาน ประจาปี 2553 ณ วัดฝายหิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 ตุลาคม 2553 งบประมาณประจาปี 2554
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โครงการปฏิบัติธรรมในวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2553 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 83 พรรษา (5 ธันวาคม 2553) ณ
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร.เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 1 ธันวาคม 2553
งบประมาณประจาปี2554
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โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ิติ์ฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงมีพระชนมพรรษา 79 พรรษา (12 สิงหาคม 2554) ณ สถานปฏิบัติ
ธรรมนานาชาติ มจร.เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2554
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โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ถนนสายวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

ร่วมทาบุญทอดผ้าป่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23
เมษายน 2554
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โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดฝายหิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2554

โครงการหล่อเทียน และสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา ณ ศาลาธรรม และ วัดฝายหิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2554
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โครงการพุทธวิถีในฤดูกาลเข้าพรรษาของล้านนา ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554
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ร่วมทาบุญเมืองเชียงใหม่ (หน่วยพิธีประตูสวนดอก) ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อ.
เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 มิถุนายน 2554

งานทาบุญประจาปี 2553 ของสานักฯ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ อาคารสานักงาน สานัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2553 งบประมาณประจาปี 2554
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6.2.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจาปี 2554 ณ ถนนสายวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 13 ตุลาคม 2554
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โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 17 ณ สถาบัน
พิโมกข์มุข อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 – 30 ตุลาคม 2554
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โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา (5 ธันวาคม 2554) ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และวัดเจ็ดยอด วัดฝายหิน วัดอุโมงค์ และวัดร่าเปิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 8 ธันวาคม
2554 มีผู้เข้าร่วมจานวน 101 คน
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ร่วมงานทาบุญทอดกฐินพระราชทาน ประจาปี 2554 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 21 ตุลาคม 2554 งบประมาณประจาปี 2555
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โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระ
นางเจ้าสิรกิ ิติ์ฯ พระบรมราชินนี าถทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555) ณ สถาน
ปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร
ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2555
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โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ถนนสายวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 มีนาคม 2555
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โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ถนนสายวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 มิถุนายน 2555
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โครงการหล่อเทียน และสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา ประจาปี 2555 ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
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โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ถนนสายวัฒนธรรม และวัด
ฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2555
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งานทาบุญเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อาเภอเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่
14 มิถุนายน 2555

- 49 -

งานทาบุญประจาปี 2554 ณ อาคารสานักงาน สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2554 งบประมาณประจาปี 2555
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งานทาบุญวันคล้ายวันสถาปนาสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2554 ณ อาคาร
สานักงาน สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

งานทาบุญทอดผ้าป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10
สิงหาคม 2555
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7. กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร
7.1. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการพัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์บุคลากรด้านการบริหารจัดการและการพึ่งพาตนเอง
ณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพืน้ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี และกรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที่
25 – 27 กุมภาพันธ์ 2554
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7.2.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการศึกษาดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้าน
วัฒนธรรม ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง ม.แม่ฟา้ หลวง และพิพิธภัณฑ์หอฝิ่นสามเหลี่ยมทองคา จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2555

- 53 -

โครงการอบความรูใ้ ห้แก่บุคลากร เรื่อง “เรือนโบราณกับวิถีชีวติ ล้านนา” ณ สานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 กันยายน 2555

โครงการอบรมภาษาอังกฤษด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่บุคลากรในส่วนงาน ณ สานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 28 กันยายน 2555

- 54 -

8. อาคารและสถานที่

8.1. อาคารสานักงาน
เป็นอาคารรูปทรงแบบโคโลเนียล (Colonial) หรือทรงอาณานิคม เดิมเคยเป็นบ้านของ นายอา
เธอร์ ไลออนแนล คิวริเปอล์ (Arther Lionel Queripel) สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2465 มีหม่องตันเป็นสถาปนิก
และผู้รับเหมาก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2506 บ้านหลังนี้ถูกเวนคืนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้
ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ทาการของสถาบันวิจัยสังคม และเมื่อสถาบันวิจัยสังคมย้ายไปยังอาคาร
สานักงานแห่งใหม่ อาคารหลังนี้ได้ถูกกาหนดให้เป็นที่ทาการ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2537 เป็นต้นมา

8.2.พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum)
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา และ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวติ ล้านนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งในปัจจุบันมีเรือนโบราณ จานวน 8 เรือน และยุ้งข้าว จานวน 3 หลัง บนพืน้ ที่กว่า 5 ไร่
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1. เรือนไทลือ
้ (หม่อนตุด)
พ.ศ.2460
ย ้ายมาทีส
่ านักฯ พ.ศ. 2536

2. เรือนกาแล (อุย
๊ ผัด)
พ.ศ.2460
ย ้ายมาทีส
่ านักฯ พ.ศ. 2537

3. เรือนพืน
้ บ ้านล ้านนา (อุย
๊ แก ้ว)
พ.ศ.2488
ย ้ายมาทีส
่ านักฯ พ.ศ.2540

4. เรือนกาแล (พญาวงศ์)
พ.ศ.2440
ย ้ายมาทีส
่ านักฯ พ.ศ.2541

5. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)
พ.ศ.2439
ย ้ายมาทีส
่ านักฯ พ.ศ.2547

6. เรือนทรงปั น
้ หยา (อนุสารสุนทร)
พ.ศ.2467
ย ้ายมาทีส
่ านักฯ พ.ศ.2547

7. เรือนพืน
้ ถิน
่ แม่แตง
พ.ศ.2460 ปี
ย ้ายมาทีส
่ านักฯ พ.ศ.2551

8. เรือนทรงอาณานิคม (Colonial
Style) (ลุงคิว)
พ.ศ.2465
ก่อสร ้างดัง้ เดิม
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ยุง้ ข้าวเรือนกาแล (เลาหว ัฒน์)
พ.ศ.2440
ย ้ายมาทีส
่ านักฯ พ.ศ. 2542

ยุง้ ข้าวสารภี
พ.ศ.2450
ย ้ายมาทีส
่ านักฯ พ.ศ.2551

ยุง้ ข้าวเปลือย
พ.ศ. 2552
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8.3. จุดบริการข้อมูล (Information Point)
ในบริเวณพืน้ ที่ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มีจุดบริการข้อมูล (Information Point) ซึ่งใช้เป็นจุด
ลงทะเบียน และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในเบือ้ งต้นให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ฯ นอกจากนี้ ยังมีการจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมซื้อ
เป็นของฝาก/ของที่ระลึก อันเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์อีกทางหนึ่งด้วย
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8.4.จุดบริการเครื่องดื่ม (Refreshment Point)
จุดบริการเครื่องดื่ม (Refreshment Point) เป็นจุดพักผ่อน และบริการเครื่องดื่ม และของว่างต่างๆ
เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ มีพ้นื ที่พักผ่อน พูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ใน
ระหว่างการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
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8.5. การปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มเรือนโบราณ
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8.6. การปรับปรุงภูมิทัศน์
ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง
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ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง
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ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง
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ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง
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8.7.การปรับปรุงระบบไฟฟ้า
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9. การประกันคุณภาพ
9.1. ผลตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการดาเนินงานภายใน
ประจาปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

รศ.ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์
ผศ.สุกัญญา คานวณสกุณี
อ.ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
คุณสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง

ประธานกรรมการ
กรรมการภายนอก
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยได้ตรวจสอบตามรายการองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษาทั้ง 5 องค์ประกอบ ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินฯ มีความเห็นว่าในปีการศึกษา 2553 สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้
ดาเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชีร้ วมจานวน 8 ตัวบ่งชี้ และเมื่อได้พิจารณาสรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินฯ ได้มมี ติร่วมกันว่า
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้คะแนนเท่ากับ 3.00 คะแนน คือมีระดับการ
ดาเนินงานของส่วนงานได้คณ
ุ ภาพใน “ระดับพอใช้” โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน /
ผลลัพธ์

บรรลุ คะแนน
เป้าหมาย ประเมิน

องค์ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ข้อ 1-7

6

ดาเนินงานข้อ
1-7



4.00

ข้อ 1-6

5

ดาเนินงานข้อ
1,2,3,4,6



5.00

7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการบริหารประจาส่วน
งาน และผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
7.2 การพัฒนาส่วนงานสูส่ ถาบันการเรียนรู้ (KM)

ข้อ 1-6

5



3.00

ข้อ 3

1



1.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(MIS)
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ข้อ 1-4

5



5.00

ข้อ 1

-

ดาเนินงานข้อ
1-5
ดาเนินการข้อ
3
ดาเนินการข้อ
1-5
ไม่มกี าร
ดาเนินการ



-

ข้อ 1-7

5

ดาเนินการข้อ
2-6



0.00

9.1 ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ 1-9
5
ดาเนินการข้อ
ภายใน
3,4,5,6,8
คะแนนรวม 5 องค์ประกอบ เท่ากับระดับ 3.00 (พอใช้)



3.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 6: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7: การบริการ และการจัดการ

องค์ประกอบที่ 8: การเงิน และงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9: ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ

3.00
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9.2. ผลตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการดาเนินงานภายใน
ประจาปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ จานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว
รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม
อ.ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
อ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล

ประธานกรรมการ
กรรมการภายนอก
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยได้ตรวจสอบตามรายการองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษาทั้ง 5 องค์ประกอบ ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินฯ มีความเห็นว่าในปีการศึกษา 2554 สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้
ดาเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชีร้ วมจานวน 8 ตัวบ่งชี้ และเมื่อได้พิจารณาสรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินฯ ได้มมี ติร่วมกันว่า

- 69 สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้คะแนนเท่ากับ 4.22 คะแนน คือมีระดับการดาเนินงานของ
ส่วนงานได้คุณภาพใน “ระดับดี” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน /
ผลลัพธ์

บรรลุ คะแนน
เป้าหมาย ประเมิน

องค์ประกอบที่ 1: ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
ข้อ 1-8

ดาเนินงานข้อ
1,2,4,5,6,7,8



4.00

6.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 1-6



5.00

-

ดาเนินงานข้อ
1,2,3,4,5,6
ดาเนินงานข้อ
1,2,3,4,5

-

5.00

7.1 ภาวะผู้นาของคณะกรรมการบริหารประจาส่วน
งาน และผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน
7.2 การพัฒนาส่วนงานสูส่ ถาบันการเรียนรู้ (KM)

ข้อ 1-7

ดาเนินงานข้อ



4.00

ข้อ 1-5

ด1,2,3,4,5,6
าเนินงานข้อ



5.00

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
(CMU-MIS)
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ข้อ 1-5

ด1,2,3,4,5
าเนินงานข้อ



5.00

ข้อ 1-6

ด1,2,3,4,5
าเนินงานข้อ 1,2,6



3.00

ข้อ 1-7

ดาเนินงานข้อ



3.00



3

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ 6: การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ าง
องค์
ระกอบที
ศิลปวัปฒ
นธรรม ่ 7: การบริการ และการจัดการ

องค์ประกอบที่ 8: การเงิน และงบประมาณ
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

องค์ประกอบที่ 9: ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ

3,4,5,6,7

9.1 ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อ 1-8
ดาเนินการข้อ
ภายใน
1,2,3,4,6,7,8
คะแนนรวม 5 องค์ประกอบ เท่ากับระดับ 4.22 (ดี)

4.22
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9.3.การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยงานบริการและประกันคุณภาพ สานักงานสานัก ได้นาคณะ
บุคลากรของส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไปศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ สานักบริการ
วิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 4 เมษายน 2555 เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของส่วนงานด้านการประกันคุณภาพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงานของส่วนงานต่อไป
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นอกจากนี้ คณะผูบ้ ริหารและบุคลากรของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยังได้เข้าร่วมประชุม
อบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award,
TQA) ประจาปี 2554 – 2555 ในรอบระยะเวลา 2 ปี (1 พฤศจิกายน 2553 – 31 ตุลาคม 2555)
จานวน 12 ครั้ง ดังนี้

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

วันที่

หัวข้อ Module

ผู้เข้าร่วมอบรม
(คน)

4-5 พฤศจิกายน
MODULE 8: Strategy Map
2553
13-14 มกราคม 2554 MODULE 9: Balanced Scorecard

5 คน

2 มีนาคม 2554

MODULE 10: Action Plan

5 คน

22 มีนาคม 2554

MODULE 11:การวิพากษ์แผน

5 คน

14 กุมภาพันธ์ 2555

MODULE 12: Work System / Management
Concept
MODULE 13: Work Process / Sub Process

5 คน

5 คน

16 กรกฎาคม 2555

MODULE 14: Process Step: Service Blueprint (As
is)
MODULE 15: Process SIPOC Model (1-2)

24 สิงหาคม 2555

MODULE 16: Process Key Factor

5 คน

3 กันยายน 2555

MODULE 17: Process SIPOC Model (3:kpi)

5 คน

31 ตุลาคม 2555

MODULE 18: Gap Analysis / Goal Setting / C&E
Analysis
MODULE 19: SWOT Analysis / TOWS Matrix

5 คน

19 มีนาคม 2555
4 พฤษภาคม 2555

1 พฤศจิกายน 2555

5 คน

5 คน

5 คน

5 คน
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10. กิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒธรรม
10.1. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการอบรมหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา “ลานสรวง ข่วงศิลป์” ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา
ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554
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โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจาปี 2553 ร่วมกับ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ปีงบประมาณ 2554

โครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์) ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ เทศบาลนคร
เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 เมษายน 2554
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งานประเพณีดาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผูอ้ าวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2554
ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 เมษายน 2554
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งานประเพณีดาหัวผู้อาวุโสสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีปีใหม่เมือง ณ
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 28 เมษายน 2554
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ มอบรางวัล “ภูมแิ ผ่นดิน ปิ่น
ล้านนา” ประจาปี 2554 ในพิธีดาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผอู้ าวุโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีผู้ได้รับรางวัลใน 3 สาขา ได้แก่
(1) พระครูประภัศร์ธรรมรังสี สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(2) นายอรรณพ ปริญญาศิลป์ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพืน้ บ้าน
(3) นางบัวไหล คณะปัญญา สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
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โครงการจัดงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนอารักษ์เรือนโบราณ ประจาปี 2554 ณ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน
2554
สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
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โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมพื้นบ้านสูล่ ูกหลานคนเมือง กิจกรรมย่อยที่ 1.
การอบรมภาษาล้านนา (จานวน 2 รุ่น) ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่าง
วันที่ 7 มีนาคม – 5 สิงหาคม 2554
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โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมพื้นบ้านสูล่ ูกหลานคนเมือง กิจกรรมย่อยที่ 2.
การอบรมองค์ความรูด้ ้านล้านนาคดี ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 เมษายน –
22 พฤษภาคม 2554
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โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมพื้นบ้านสูล่ ูกหลานคนเมือง กิจกรรมย่อยที่ 3.
การอบรมภูมิปัญญาพืน้ บ้าน (จานวน 4 รุ่น) ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 25 มีนาคม 2554
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10.2. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจาปี 2554 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
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โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจาปี 2555 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 เมษายน 2555
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โครงการเทศกาลกาดชา กาแฟ : ชิมขนม ชมงานศิลป์ ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2554
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โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ ครั้งที่ 6 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2555
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การจัดเสวนา เรื่อง “นาฏคีตาล้านนา” ภายใต้โครงการนาฏคีตา บนลานพฤกษา ณ โรงแรมฮอลิ
เดย์ การ์เด้นท์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
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การแสดงดนตรีและนาฏลักษณ์ลา้ นนาบนลานพฤกษา ภายใต้โครงการนาฏคีตา บนลานพฤกษา
ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
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โครงการทรรศนวันทา ไหว้ยอสาผ้าพระบฏ ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555
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โครงการจัดงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนล้านนา ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 เมษายน 2555
สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
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โครงการอบรมวาดภาพสีน้า : เฮือนโบราณ (จานวน 2 รุ่น) ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 24 มิถุนายน 2555
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โครงการประกวดภาพถ่าย “วิถีล้านนากับเฮือนโบราณ” ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 กันยายน 2555
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การมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจาปี 2554 ณ ลานร่มสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่
27 เมษายน 2555
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ร่วมงานประเพณีดาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลานร่ม
สัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 เมษายน 2555
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งานประเพณีดาหัวผู้อาวุโสสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ณ อาคารสานักงาน สานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 23 เมษายน 2555
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กิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (ภาคเหนือ-ภาคใต้) ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 –
26 เมษายน 2555
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การจัดทา “ซุ้มประตูป่า” ในเนื่องประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจาปี 2554 ณ สานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ฯ พระบรมราชินนี าถ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555) เดือนสิงหาคม 2555 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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11. ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
11.1. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555
คณะพระนิสิต จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ฟังบรรยายพิเศษด้าน
วัฒนธรรมล้านนา ณ พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 14 ธันวาคม 2553
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คณะนักศึกษาเกาหลีในโครงการ Service for Peace (Thailand) ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา 28 ธันวาคม 2553
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การสาธิตมารยาทไทยให้แก่คณะนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดย อ.วิถี พานิชพันธ์ ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา 9 มกราคม 2554

คณะนักศึกษาญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
21 มกราคม 2554
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คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 18 ตุลาคม 2554

คณะบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงาน
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คณะนักศึกษา และคณาจารย์จากวิทยาลัยเพาะช่างกรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน 7 มีนาคม 2554

คณะนักศึกษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงาน 8 มีนาคม
2554
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คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชม
สถาปัตยกรรมโบราณ 17 ตุลาคม 2554

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จัดค่ายละอ่อนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาประจาปี 2554 เข้า
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 13 ตุลาคม 2554

- 102 -

ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพ Long Stay ประจาปี 2554

ชุมนุมโตยฮอยล้านนา โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม ศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
23 กันยายน 2554
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สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้อานวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติและคณะ

สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมจาก Singapore
Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ 6 ตุลาคม 2554

- 104 -

ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาจาก Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 10 กันยายน
2555

นักศึกษาจาก Hong Kong University of Science & Technology เข้าศึกษาดูงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 8 มิถุนายน 2555
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นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Yunnan Economics Trade and Foreign Language เยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 1 สิงหาคม 2555

ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 14 สิงหาคม 2555
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คณะครูจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ นานักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จานวน ๔๓ คน เข้าศึกษา
เรียนรู้พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา รูปแบบ ลักษณะของบ้านและความแตกต่างของบ้านโบราณและ
บ้านปัจจุบัน ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ศึกษาดูงานด้านวิถีชวี ิตและสถาปัตยกรรมล้านนาเฮือน
โบราณ 2012-08-01 สิงหาคม 2555
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12. ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันในต่างประเทศ
12.1. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
การจัดแสดงละครหุน่ ดนตรี และศิลปวัฒนธรรม ให้แก่คณะกองประกวดนางงามเบลเยียม ณ
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 พฤศจิกายน 2554
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โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้แก่คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ประเทศญี่ปุ่น
ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ 2555
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กิจกรรมการแสดงละครหุ่น ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานสุดสัปดาห์ไทยในนิทรรศการ
ทูตของไทยในรัชสมัยของจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 ณ พระราชวังโฟงแตนโบล์ กรุงโฟงแตนโบล์ สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2555
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กิจกรรมการละครหุ่น ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทย ในงานเลีย้ งรับรองเพื่อเฉลิมฉลองวัน
กองทัพไทย ณ ห้องรับรององค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 24 มกราคม 2555
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การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์หุ่นล้านนา (Lanna Puppet Making Workshop)ให้กับ
คณาจารย์มหาวิทยาลัย Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 มิถุนายน 2555
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13. กิจกรรมด้านการอนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อม
13.1. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ 2555
โครงการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม และประหยัดพลังงาน ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2553 – กันยายน 2554

การรณรงค์ ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกและวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ ในวันทาบุญตักบาตร
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14. การใช้สถานที่จัดกิจกรรมของบุคคล และหน่วยงานภายนอก
14.1. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการนิทานในสวน เชียงใหม่ (จานวน 4 ครั้ง) ในระหว่างวันที่ 8 – 29 มกราคม 2554 ณ
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ มูลนิธิซิเมนต์ไทย
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โครงการละครเวที และดนตรีล้านนาร่วมสมัย เรื่อง “เสือฟ้า” (จานวน 2 รอบ) ในวันที่ 18-19
กุมภาพันธ์ 2554 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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พิธีมงคลสมรสแบบล้านนา 4 มีนาคม 2554

พิธีมงคลสมรสแบบล้านนา (ทายาทเรือนพญาปงลังกา : คุณจรัส มณีสอน) 24 มีนาคม 2554

- 116 -

งานเลี้ยงอาคารค่าแบบขันโตก (โรงแรมอมารีรินคา) 6 มีนาคม 2554

งานเลี้ยงอาหารค่าแบบขันโตก (โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน) 9 มิถุนายน 2554
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การถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่อง “อุโมงค์ผาเมือง” โดย ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล 9 มีนาคม 2554

การแสดงละครหุน่ “Hobby Hut” โดย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 27 สิงหาคม 2554
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นิทรรศการ “บินข้ามลวดหนาม” โดย มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน

งานทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ “อาจารย์เครือมาศ วุฒิการณ์”ในวันที่ 8 สิงหาคม 2554
ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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14.2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2555
จัดพิธีบายศรีสขู่ วัญ “คุณวรัดดา รัตนิน พร้อมคณะ” ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 ธันวาคม 2554

การถ่ายภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ณ เรือนพญาวงศ์ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 สิงหาคม
2555

- 120 -

15. คณะบุคคลและหน่วยงาน เยี่ยมชมสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
15.1. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) เยี่ยมชมสานักฯ 24 ธันวาคม 2553
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16. รางวัลที่ได้รับ
16.1. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม ถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี 2553
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่
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16.2. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2554 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่

