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ต่อไป
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ส่วนที่ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนงาน
1.1 ประวัติส่วนงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จดั ตัง้ โครงการศูนย์สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทานุบารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความ
คิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา การดาเนินงานในระยะเริ่มต้นประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการจัดตั้งโครงการ แต่ก็ยังมีงานด้านศิลปวัฒนธรรมอีกเป็นจานวนมากที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์
เพราะประสบด้านงบประมาณและกาลังคนไม่เพียงพอ จึงทาให้ไม่สามารถขยายขอบข่ายงานออกไปได้ในวง
กว้าง ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขึน้ เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดตั้งขึน้ ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ “….ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
สถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการ
วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม…..”
ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมาตรา 5 ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิตบิ ุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ซึ่งไม่
เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย และตามมาตรา 2 วรรคสอง รวมทั้งมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้ง
ที่ 6/2551 เมือ่ วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้มีประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.
2551 โดยประกาศให้ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัง้ แต่วันที่ 9
มิถุนายน 2551 โดยดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ “มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา
สมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ทาการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ทะนุบารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม” โดยความนีอ้ าจกล่าว
ได้วา่ ขอบเขตและหน้าที่ของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มิได้จากัดอยู่แต่ในรัว้ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่
ควรมีบทบาททั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติด้วย
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วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส่วนงาน
1. เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ และเอือ้ อานวยต่อการพัฒนาสังคม
2. เพื่อเป็นแหล่งแสวงหาแนวทางและวิธีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งด้านวัตถุ
ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญา และสิง่ แวดล้อม
3. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
โดยมุ่งเน้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทัง้ ให้คาปรึกษาและแนะนาข้อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม
5. เพื่อเป็นแหล่งติดต่อขอทุนส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับ
หน่วยงานและบุคคล
1.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
ปณิธาน (Resolution)
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางทีม่ ีชีวติ ชีวาของกิจกรรมทางด้านการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกาลังหลักในการขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความเป็นเลิศ
ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยความมุง่ มั่นและการสร้างสรรค์อย่างมีอตั ลักษณ์
(เน้นศิลปวัฒนธรรมล้านนา 60% ระดับอาเซียน/นานาชาติ 40%)
พันธกิจ (Missions)
1. ทานุบารุง อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างยัง่ ยืน เพื่อเป็นสมบัติ
ของท้องถิน่ และประเทศชาติโดยส่วนรวม
2. รวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้ดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
3. สร้างค่านิยมและยกระดับจิตสานึก การตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ
4. ประสานงานเพือ่ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทาง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเองเพือ่ ความต่อเนื่องและ
ยั่งยืนของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อน การทานุบารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
2. เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเชิงอนุรักษ์และสืบสาน อันเป็นที่รจู้ กั และได้รับการยอมรับ
3. เพื่อเป็นผู้ชนี้ าชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิน่
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5. เพื่อการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง และเพื่อให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนือ่ ง และมีความพอใจในการทางาน อันเป็นประโยชน์สุขต่อส่วนรวม
วัฒนธรรมองค์กร
“สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เติมชีวา คงคุณค่าความสง่างามแห่งมรดก
วัฒนธรรมล้านนา”
ค่านิยม (Values)

1.3 โครงสร้างองค์กร
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตัง้ ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ได้จัดตั้งสานัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอืน่ (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ได้แบ่ง
หน่วยงานภายในสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สานักงานสานัก 2)
ฝ่ายทานุบารุง
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ศิลปวัฒนธรรม 3) ฝ่ายบริการวิชาการ และ 4) ฝ่ายพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และมี ประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสานักงานส่วนงานวิชาการและสานักงานส่วนงานอื่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2553 ได้แบ่งงานในสานักงานสานัก ออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป และ 2) งานบริการและประกัน
คุณภาพ
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ขออนุมตั ิปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยยุบรวมฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เป็น ฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่
7 กันยายน 2554 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานในสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น 2
หน่วยงาน ได้แก่ 1) สานักงานสานัก และ 2) ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้นาเสนอสภา
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ
อนุมัติการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอืน่ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ดังนี้
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1.4 โครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการอานวยการประจาสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

(1) รองอธิการบดี
(2) อ.ดร.วิถี พานิชพันธ์
(3) อ.ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร
(4) อ.นคร พงษ์น้อย
(5) นายรุจ จ่างตระกูล
(6) ผู้อานวยการสานัก
(7) รองผู้อานวยการสานัก

ู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
คณะกรรมการบริหารประจาสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รอง ้อู านวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม)

สานักงานสานัก
นางรุจิรา คอทอง : เลขานุการสานัก

งานบริหารทั่ว ป
นางรุจิรา คอทอง : รักษาการแทนหัวหน้างาน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

นางรพีพรรณ ศรีทะ
น.ส.ชนาภา คาวงค์
น.ส.วนิดา เชือ้ คาฟู
นายพิชัย แสงบุญ
นายกิตติพันธ์ ไชยยาติบ

งานบริการและประกันคุณ าพ
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ : หัวหน้างาน

น.ส.วาสนา มาวงค์

พนักงานบริการทั่ว ป
(1) นายปัญญา แก้วคา
(2) นายสนอง คาบุญปัน
(3) นางจุฑามาศ ขุนหล่อ

(1) ผู้อานวยการสานัก
(2) รองผู้อานวยการสานัก
(3) รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(4) เลขานุการสานัก

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
น.ส.ฐาปนีย์ เครือระยา : รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย
(1) นายสนั่น ธรรมธิ
(2) นายต่อพงษ์ เสมอใจ
(3) นายศุภ กษ์ กุลสุ
(4) น.ส.ชุติมา พรหมาวัฒน์
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1.5 ทาเนียบ ู้บริหาร
ทาเนียบผู้บริหารสูงสุดของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดงั นี้:1. อ.ดร.มรว.รุจยา อาภากร
ผู้อานวยการโครงการจัดตัง้ ศูนย์สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรม
(กรกฎาคม 2528 – 1 กรกฎาคม 2536)
2. ผศ.ดร.ชวลิต
พุทธวงศ์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(2 กรกฎาคม 2536 – 6 กุมภาพันธ์ 2537)
3. ศ.ดร.อุดม
รุง่ เรืองศรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(7 กุมภาพันธ์ 2537 – 6 กุมภาพันธ์ 2545)
4. รศ.พงศ์เดช
ไชยคุตร
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(7 กุมภาพันธ์ 2545 - 6 กุมภาพันธ์ 2549)
5. อ.อานวย
กันทะอินทร์
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(7 กุมภาพันธ์ 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2553)
6. รศ.นพ.อานาจ อยู่สุข
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(7 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 มีนาคม 2553)
7. ผศ.ปฐม
ปฐมธนพงศ์
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(1 เมษายน 2553 – 15 กรกฎาคม 2553)
8. รศ.นพ.อานาจ อยู่สุข
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(16 กรกฎาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553)
9. ผศ.วิลาวัณย์
เศวตเศรนี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(1 พ ศจิกายน 2553 – 9 พ ศจิกายน 2555)
10. ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(10 พ ศจิกายน 2555 – 15 พ ศจิกายน 2555)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(16 พ ศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน)
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1.6 คณะกรรมการอานวยการประจาส่วนงาน

ผศ.นพ.ศุภชัย เชือ้ รัตนพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ประธานกรรมการ

อ.ดร.วิถี พานิชพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.นคร พงษ์น้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรุจ จ่างตระกูล
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผศ.มาณพ มานะแซม
ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

1.7 คณะกรรมการบริหารประจาส่วนงาน

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ

ผศ.มาณพ มานะแซม
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ

น.ส.ฐาปนีย์ เครือระยา
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ

นางรุจิรา คอทอง
เลขานุการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เลขานุการ
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1.8 คณะ ู้บริหาร

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผศ.มาณพ มานะแซม
รองผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

นางรุจิรา คอทอง
เลขานุการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1.9 บุคลากร
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีบุคลากรสายสนับสนุน/สายปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยประจา (งบแผ่นดิน) จานวน 13 อัตรา และพนักงานส่วนงาน (เงินรายได้) จานวน 3 อัตรา
รวม 16 อัตรา มีบุคคลครองอัตราทัง้ หมด
พนักงานมหาวิทยาลัยประจา
พนักงานส่วนงาน
หน่วยงาน
(อัตรา)
(อัตรา)
1 (เลขานุการสานัก)
1. สานักงานสานัก
1.1 งานบริหารทั่วไป
5
3
1.2 งานบริการและประกันคุณภาพ
2
5
2. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รวม

13

3
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โครงสร้างบุคลากร
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สานักงานสานัก

งานบริหารทั่ว ป

งานบริการและประกันคุณ าพ

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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1.10 อาคารและสถานที่
อาคารสานักงาน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบก่อสร้างอาคารสานักงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พืน้ ที่ใช้สอย 790 ตร.ม. ออกแบบโดยศูนย์ออกแบบและให้คาปรึกษางาน
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะเวลาก่อสร้างระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2555 - 29
พ ศจิกายน 2556 ในวงเงิน 9,998,885 บาท โดยมีพิธีทาบุญอาคารสานักงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2557

พิพิธ ัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา และจัด
แสดงในพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพือ่ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวติ ล้านนา และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปัจจุบันมีเรือนโบราณล้านนา จานวน 8 หลัง และ
ยุ้งข้าวล้านนา จานวน 3 หลัง บนพืน้ ที่กว่า 9 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพธิ ภัณฑ์ ดังนี:้ 1. เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาเกีย่ วกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของล้านนา
2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของวัตถุทางวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นมรดกของชาติ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ดารงอยู่
3. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดความภาคภูมใิ จในท้องถิ่นของตนเอง
4. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
5. เพื่อเป็นพืน้ ที่จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
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จุดบริการข้อมูล (Information Point)
เป็นจุดบริการข้อมูลพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และจาหน่ายหนังสือ สินค้าพืน้ เมือง และของที่
ระลึก เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์พิพธิ ภัณฑ์อีกทางหนึง่
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จุดบริการเครื่องดื่ม (Refreshment Point)
เป็นจุดบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง เพื่อให้ผมู้ าใช้บริการพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และผู้มา
ติดต่อ/เยีย่ มชมส่วนงาน มีพ้นื ที่พักผ่อนหย่อนใจ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

1.11 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ชุดอักษรล้านนาในระบบคอมพิวเตอร์ (Lanna Font) ผลิตและพัฒนาขึ้นสาหรับใช้ใน
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Windows โดยผูใ้ ช้งานสามารถพิมพ์อักษร
ล้านนาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปัจจุบันได้จดลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ฐานข้อมูล มโครฟิล์มคัม ีรล์ ้านนา (Database and Microfilm) เป็นการถ่ายภาพ
ไมโครฟิล์มทัง้ หมดและแปลงเป็นข้อมูลดิจติ อล และปริวรรต/แปลข้อมูลอักษรธรรมล้านนาเป็น
ภาษาไทย และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ซึง่ เป็นการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ปลอดภัย สามารถสืบค้นหรือถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นับได้วา่ เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
งานด้านศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงองค์ความรูด้ ้านวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
อย่างกลมกลืน
3. ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาแบบออน ลน์ เป็นการรวบรวมองค์ความรูแ้ ละบทความ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และนามาเผยแพร่ในฐานข้อมูลเรื่อง “สาระน่ารูล้ ้านนา”
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ดาเนินงานในองค์กร ได้แก่
1) ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน (GFMIS) ระบบ 3 มิติ
2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (CMU-MIS)
3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Planning)

ส่วนที่ 2
งบประมาณ
2.1 แหล่งงบประมาณประจาปี
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี จำก 3 แหล่ง ดังนี้
1. งบประมำณแผ่นดิน
2. งบประมำณเงินรำยได้ของส่วนงำน
3. งบประมำณเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย (10%) (มหำวิทยำลัย จะจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม
สำหรับส่วนงำนที่มีรำยได้ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จำ่ ย)

ประเภท
งบประมำณแผ่นดิน
งบประมำณเงินรำยได้ของส่วนงำน
งบประมำณเงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย (10%)
รวม

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
7,618,000 10,343,900
1,200,000
6,546,520
1,919,812 2,607,320

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

10,737,81
2

2558
7,413,900
400,000
6,609,700

19,497,74 14,423,600
0

-

ปีงบ 2555
งบแผ่นดิ น

รายได้ สานั กฯ

ปีงบ 2557
รายได้ มช.

รวม

6,609,700

7,413,900

10,737,812

1,919,812

ปีงบ 2556

400,000

2,000,000

1,200,000

4,000,000

8,190,600

6,000,000

1,124,500

8,000,000

393,300

10,000,000

6,672,800

12,000,000

7,618,000

14,000,000

2,607,320

16,000,000

6,546,520

10,343,900

18,000,000

ปีงบ 2558

14,423,600

19,497,740

20,000,000
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สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ในหมวดงบบุคลำกร งบดำเนินงำน งบอุดหนุน และงบลงทุน ดังนี้
ประเภท
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบอุดหนุน
งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)
รวม

งบลงทุน
1,107,090
8%

วงเงิน
611,200
1,555,010
11,150,300
1,107,090
14,423,600

งบบุคลากร
611,200
4%

ร้อยละ
8
4
11
77
100

งบดาเนินงาน
1,555,010
11%

งบอุดหนุน
11,150,300
77%

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

งบลงทุน

2.2 แหล่งทุนอื่นๆ
นอกเหนือจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ทั้งงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ของส่วน
งำน และงบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัย (10%) ในระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกแหล่งทุนต่ำงๆ ทั้งจำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
รวมทั้งเงินรำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมเพื่อหำรำยได้ ดังนี้
1. เงินทุนสนับสนุนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
จำกหน่วยงำน/องค์กรทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ
2. เงินรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่และทรัพยำกรของส่วนงำน
3. รำยได้จำกกำรรับจัดกิจกรรมเพื่อหำรำยได้ (Event Organizer) (รำยได้หลังหักค่ำใช้จำ่ ย และ
สมทบ 10% มหำวิทยำลัย และนำส่งเป็นเงินรำยได้ของส่วนงำนในปีงบประมำณถัดไป)
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1. เงินทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วีถีชีวิตล้ำนนำ (แอ่วเฮือน
เยือนผญำ)
2 โครงกำรเทศกำลหุ่นนำนำชำติ 2014@เชียงใหม่
3 เงินรำงวัลกำรประกวดรถกระทง
4 บริจำคบำรุงพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
5 เงินร่วมทำบุญโครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน ครั้งที่
20
6 ค่ำลงทะเบียนเรียนโครงกำรลำนสรวงข่วงศิลป์
7 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ร่มพยอม
8 เงินจำกกำรจัดกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมสำหรับ
ผู้เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรนำนำชำติ
9 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม
10
11
12
13

ค่ำลงทะเบียนเรียนโครงกำรอบรมกำรจัดทำเครื่องเขิน
ล้ำนนำ
ค่ำลงทะเบียนเรียนโครงกำรฝึกอบรมควำมรู้
ประวัติศำสตร์ฯ
เงินบริจำคร่วมทำบุญเป็นเจ้ำภำพโครงกำรบวชเนกขัมม
จำริณี
เงินบริจำคร่วมทำบุญพิธีทำบุญจุดบริกำรข้อมูลฯ
รวม

แหล่งทุน

จานวน
500,000

ททท.
เทศบำลนครเชียงใหม่
ผู้บริจำค
ผู้บริจำค

2,104,350
70,000
14,123
39,500

นักเรียน/นักศึกษำ
ผู้บริจำค
คณะวิศวกรรมศำสตร์

140,860
22,300
80,250

บมจ.บุญรอดบริวเวอ
รี่
บุคลภำยนอก

35,945

บุคลภำยนอก

69,000

บุคคลภำยนอก

119,465

บุคคลภำยนอก

14,800
3,228,593

ททท.

18,000
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เงินรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของส่วนงาน
ลาดับ
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม
กำรจำหน่ำยหนังสือวิชำกำร
ค่ำรับฝำกจำหน่ำยสินค้ำ
ค่ำเช่ำสถำนที่
ค่ำบำรุงพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
รวม

จานวน
79,069
48,296
48,600
175,965

รายได้จากการรับจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ (Event Organizer)
นับเฉพำะรำยได้หลังหักค่ำใช้จำ่ ย และสมทบ 10% มหำวิทยำลัย และนำส่งเป็นเงินรำยได้ของสำนักฯ ใน
ปีงบประมำณถัดไป ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โครงการ/กิจกรรม
โครงกำรเสวนำดนตรีกลุ่มชนเผ่ำในล้ำนนำ
โครงกำรอบรมวำดภำพสีน้ำเฮือนโบรำณ
โครงกำรอบรมดนตรีล้ำนนำ
กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม
โครงกำรลำนสรวง ข่วงศิลป์ (ปีงบ 2558)
โครงกำรลำนสรวงข่วงศิลป์ (ปีงบ 2557)
โครงกำรแอ่วเฮือน เยือนผญำ
โครงกำรเทศกำลหุ่นนำนำชำติ 2014@เชียงใหม่
โครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน ครั้งที่ 20
โครงกำรอบรมควำมรูป้ ระวัติศำสตร์และล้ำนนำคดี
โครงกำรอบรมกำรทำเครื่องเขินล้ำนนำ
โครงกำรปฏิบัติธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชำติ
รวม

จานวน
10,530
22,500
35,280
14,638
126,774
1,584
17,912
133,935
13,498
8,642
16,200
5,159
406,656

ส่วนที่ 3
การประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUQA)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เริ่มดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรดำเนินงำน มำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ
2544 จนถึงปีกำรศึกษำ 2556 ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
องค์ประกอบที่ 6 : กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 : กำรบริหำรและกำรจัดกำร
องค์ประกอบที่ 8 : กำรเงินและงบประมำณ
องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ทั้งนี้ สำนักฯ ได้รับยกเว้นกำรตรวจประเมินฯ จำนวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 2 : กำรผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
องค์ประกอบที่ 4 : กำรวิจัย
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรดำเนินงำนภำยใน ตำมระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) ซึ่งถูกพัฒนำขึน้ เพื่อควบคุม ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของส่วนงำนในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยมีผลประเมินระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2544 –
2556 ดังนี้
ลาดับ
ปีการศึกษา
คะแนนประเมิน
ระดับประเมิน
1
2544
ไม่ผำ่ น
ไม่ผำ่ น
2
2545
ผ่ำน
ผ่ำน
3
2546
ร้อยละ 70.10
ดี
4
2547
ร้อยละ 74.40
ดี
5
2548
ร้อยละ 80.00
ดีมำก
6
2549
ร้อยละ 80.90
ดีมำก
7
2550
ร้อยละ 83.10
ดีมำก
8
2551
ร้อยละ 84.40
ดีมำก
9
2552
ยกเว้นกำรประเมิน
-
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ลาดับ
10
11
12
13

ปีการศึกษา
2553
2554
2555
2556

คะแนนประเมิน
ระดับ 3.00
ระดับ 4.22
ระดับ 4.22
ระดับ 4.44

ระดับประเมิน
พอใช้
ดี
ดี
ดี

3.2 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria
for Performance Excellence: EdPEx)
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2557 มหำวิทยำลัยได้นำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำง EdPEx มำ
ใช้กับทุกส่วนงำนในมหำวิทยำลัย เพือ่ ให้ทรำบว่ำส่วนงำนดำเนินกำรตำมพันธกิจได้ดีท่สี ดุ เท่ำที่ทำได้หรือยัง ทรำบ
ได้อย่ำงไร มีอะไรที่ส่วนงำนจะพัฒนำให้ดีขนึ้ ได้อีกหรือไม่และอย่ำงไร เกณฑ์ EdPEx สร้ำงพลังให้ส่วนงำนไม่วำ่ จะ
มีขนำดใด มีหลักสูตรและบริกำรประเภทใด เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ทำให้กำรเรียนรูข้ องนักศึกษำดีข้นึ ปรับปรุงผล
กำรดำเนินกำรด้ำนอื่นๆ
และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
โดยทำให้มีควำมสอดคล้องกันของแผน
กระบวนกำรกำรตัดสินใจ บุคลำกร ปฏิบัติกำร และผลลัพธ์ กำรนำเกณฑ์นไี้ ปใช้ ช่วยให้ส่วนงำนสำมำรถประเมิน
ได้อย่ำงรอบด้ำนว่ำขณะนีส้ ถำบันของท่ำนอยู่ในตำแหน่งใดและต้องกำรมุ่งไปที่ใด เกณฑ์ช่วยให้ทำ่ นมีเครื่องมือใน
กำรตรวจสอบทุกภำคส่วนของระบบบริหำรงำน พัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรและผลลัพธ์ โดยคำนึงถึงภำพ
โดยรวมของสถำบัน เกณฑ์ EdPEx เป็นชุดของคำถำมเกีย่ วกับเรื่องสำคัญ 7 ด้ำนในกำรบริหำรและดำเนินงำน
ของส่วนงำนได้แก่
1. กำรนำองค์กำร
2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์
3. กำรมุ่งเน้นลูกค้ำ
4. กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้
5. กำรมุ่งเน้นบุคลำกร
6. กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร
7. ผลลัพธ์
คำถำมเหล่ำนีผ้ ูกโยงกันเป็นกรอบกำรบริหำรผลกำรดำเนินกำรที่มีบูรณำกำรเป็นหนึง่ เดียว
กำรตอบ
คำถำมนีช้ ่วยให้ส่วนงำนจัดกำรเรื่องทรัพยำกรให้สอดคล้องกัน ค้นหำจุดแข็งและโอกำสพัฒนำ ปรับปรุงกำร
สื่อสำร กำรเพิ่มผลผลิต และควำมมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ ท้ำยที่สุดแล้ว ส่วนงำนจะ
รุดหน้ำสู่ควำมเป็นเลิศโดย
 ส่งมอบคุณค่ำที่ดีข้น
ึ อย่ำงต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอืน่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลให้เกิด
คุณภำพกำรศึกษำและควำมยั่งยืนของส่วนงำน
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ปรับปรุงประสิทธิผลกำรดำเนินกำรและขีดควำมสำมำรถของส่วนงำน
มีกำรปรับปรุงและเกิดกำรเรียนรูข้ องสถำบัน
สมำชิกทุกคนในสถำบันมีกำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำ

เกณฑ์ EdPEx มุ่งเน้นผลลัพธ์
เกณฑ์ EdPEx มุ่งเน้นผลลัพธ์ในเรื่องหลักๆ เกี่ยวกับกำรเรียนรูข้ องผู้เรียน กระบวนกำร ผู้เรียนและลูกค้ำ
กลุ่มอื่น บุคลำกร กำรนำองค์กำรและธรรมำภิบำล รวมถึงงบประมำณ กำรเงินและตลำด องค์ประกอบของตัววัด
เหล่ำนีท้ ำให้มั่นใจได้วำ่ กลยุทธ์ของส่วนงำนมีควำมสมดุล โดยไม่ละเลยผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียบำงกลุ่ม วัตถุประสงค์
หรือเป้ำประสงค์ทั้งระยะสัน้ และระยะยำวที่สำคัญ เกณฑ์ไม่กำหนดวิธีกำรและปรับใช้ให้เหมำะสมได้
เกณฑ์ EdPEx ไม่ได้กำหนดวิธีกำรว่ำท่ำนจะต้องมีโครงสร้ำงองค์กำรอย่ำงไร ไม่ได้ระบุว่ำสถำบันจะต้องมี
หน่วยงำนด้ำนกำรวำงแผน ด้ำนจริยธรรม พัฒนำคุณภำพ หรือหน่วยงำนอืน่ ๆ เกณฑ์ไม่ได้ระบุให้สถำบันบริหำร
หน่วยงำนต่ำงๆ ด้วยวิธีเดียวกัน และยอมให้สถำบันเลือกใช้เครื่องมือที่เหมำะสมที่สดุ (เช่น Plan-Do-Study-Act
[PDSA]) ลิขติ สมดุล (balanced scorecard) หรือศึกษำเกณฑ์กำรประกันคุณภำพด้วยตนเอง (accreditation selfstudies) เกณฑ์ไม่กำหนดวิธีกำรไว้เพรำะ
1. เกณฑ์มุ่งเน้นควำมต้องกำรขององค์กำรที่มีร่วมกัน (common needs) มำกกว่ำวิธีปฏิบัติ ที่เหมือนกัน
ซึ่งช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจ กำรสื่อสำร กำรแลกเปลี่ยน ควำมสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน ในขณะ
ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและแนวทำงที่หลำกหลำย
2. เกณฑ์มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มำกกว่ำวิธีปฏิบตั ิ เครื่องมือ หรือโครงสร้ำงของส่วนงำน เกณฑ์สนับสนุนให้
ส่วนงำนตอบคำถำมด้วยแนวทำงที่สร้ำงสรรค์ ปรับให้เหมำะสมกับส่วนงำน และมีควำมยืดหยุน่
กระตุ้นกำรเปลี่ยนแปลงทัง้ แบบค่อยเป็นค่อยไปและอย่ำงก้ำวกระโดด รวมทั้งกำรปรับปรุงด้วยกำร
สร้ำงนวัตกรรม กำรเลือกใช้เครื่องมือ วิธีกำร ระบบและโครงสร้ำงของส่วนงำน จึงขึ้นกับปัจจัยต่ำงๆ
เช่น ขนำดและประเภทของส่วนงำน ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร และระดับกำรพัฒนำ รวมทั้ง
ควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบของบุคลำกรและห่วงโซ่อุปทำน ปัจจัยเหล่ำนีม้ ีควำมแตกต่ำงกัน
ระหว่ำงส่วนงำนต่ำงๆ และมักจะเปลี่ยนแปลงไปตำมวิวฒ
ั นำกำรของควำมต้องกำรและกลยุทธ์ของ
ส่วนงำน
เกณฑ์มุ่งเน้นที่ความต้องการของสถาบันการศึกษา
เกณฑ์ EdPEx ให้ควำมสำคัญกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียน โดยตระหนักถึงควำมแตกต่ำงในด้ำนพันธกิจ บทบำท
และหลักสูตรของส่วนงำนต่ำงๆ เกณฑ์นมี้ องว่ำผู้เรียนเป็นลูกค้ำที่สำคัญ แต่ในขณะเดียวกันส่วนงำนอำจมีลูกค้ำ
กลุ่มอื่นด้วย
แนวคิดควำมเป็นเลิศในเกณฑ์กำรศึกษำนี้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่
1. กลยุทธ์กำรประเมินที่ได้ผำ่ นกำรกลั่นกรองและใช้ได้ผลอย่ำงดีในทำงปฏิบัติ
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2. กำรปรับปรุงตัววัดและตัวบ่งชีห้ ลักต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรเรียนรูข้ องผู้เรียน
3. ควำมเป็นผู้นำที่เป็นที่ประจักษ์ในด้ำนผลกำรดำเนินกำรและกำรปรับปรุง เมื่อเทียบเคียงกับสถำบัน/
องค์กำรทีด่ ำเนินกำรในลักษณะคล้ำยคลึงกัน หรือค่ำเทียบเคียงที่เหมำะสม
เกณฑ์ EdPEx เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) และเกณฑ์มำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพฯ
(HA) ของสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (สรพ.) เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ของส ำ
นักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (กพร.) และระบบกำรประเมินคุณภำพรัฐวิสำหกิจ (SEPA) ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ ล้วนสร้ำงขึน้ มำโดยอำศัยกรอบคำถำม 7 หมวดเช่นเดียวกัน ซึ่ง
สำมำรถปรับใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะขององค์กำรทุกประเภท กำรใช้กรอบเดียวกันในทุกภำคส่วนจะสนับสนุนให้
มีควำมร่วมมือกันในกำรแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสถำบันกำรศึกษำอำจพิจำรณำ
ข้อกำหนดของเกณฑ์ แตกต่ำงจำกหน่วยงำน/ภำคส่วนอื่นๆ EdPEx จึงแปลงภำษำที่ใช้และแนวคิดหลักของภำค
ธุรกิจและกำรดำเนินกำรทีเ่ ป็นเลิศให้เป็นแนวคิดหลักที่มีควำมสำคัญเทียบเทียมกันเพื่อควำมเป็นเลิศทำง
กำรศึกษำ
เกณฑ์ EdPEx สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งสถาบัน
เกณฑ์ EdPEx สร้ำงควำมสอดคล้องไปในทำงเดียวกันทัง้ สถำบันจำกตัววัดทีไ่ ด้มำจำกกระบวนกำรของ
สถำบันที่มีกำรเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหล่ำนีผ้ ูกโยงโดยตรงกับคุณค่ำในมุมมองของผู้เรียน ลูกค้ำ
กลุ่มอื่น และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และกับผลกำรดำเนินกำรโดยรวม ดังนั้นกำรใช้ตัววัดเหล่ำนี้ จึงเป็นกรอบที่ทำให้
กิจกรรมต่ำงๆ ดำเนินไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงต่อเนื่องโดยลดควำมจำเป็นที่จะกำหนดวิธีปฏิบตั ิโดยละเอียด ลด
กำรรวมศูนย์ตดั สินใจ หรือลดกระบวนกำรจัดกำรที่ซับซ้อนเกินไป ดังนั้นตัววัดเหล่ำนีจ้ ึงเป็นทั้งเครื่องมือในกำร
สื่อสำร และเป็นวิธีกำรถ่ำยทอดควำมต้องกำรของผลกำรดำเนินกำรไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงคงเส้นคงวำ ควำม
สอดคล้องไปในแนวทำงเดียวกันนี้ ทำให้มั่นใจว่ำสถำบันมีควำมมุ่งหมำยที่แน่ชัดและเป็นที่รับรูท้ ั่วทั้งองค์กำร ใน
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนควำมคล่องตัว กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรกระจำยอำนำจในกำรตัดสินใจ
มุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้ำประสงค์สอดคล้องไปในทำงเดียวกัน
เป็นเรื่องที่หยั่งลึกอยู่ในโครงสร้ำงที่
บูรณำกำรกันระหว่ำงค่ำนิยมหลักและแนวคิด โครงร่ำงองค์กำร คำถำมของเกณฑ์ และแนวทำงกำรให้คะแนน
รวมทั้งกำรมุ่งเน้นผลลัพธ์ เหตุปัจจัยและผล และกำรเชื่อมโยงข้ำมกระบวนกำรระหว่ำงหัวข้อต่ำงๆ ในเกณฑ์ ซึ่ง
ควำมเชื่อมโยงนี้จำเป็นต้องมีควำมเป็นพลวัตร
ตำมกลยุทธ์และเป้ำหมำยที่เปลีย่ นไปตำมเวลำเมื่อใช้เกณฑ์นี้
ข้อมูลป้อนกลับระหว่ำงกระบวนกำรและผลลัพธ์ จะช่วยให้เกิดวงจรแห่งกำรลงมือพัฒนำ 4 ขั้นตอนคือ
1. กำรออกแบบและเลือกกระบวนกำร วิธีกำร และตัววัด ที่มีประสิทธิผล (แนวทำง)
2. กำรนำแนวทำงไปปฏิบตั ิจนสำเร็จอย่ำงอย่ำงคงเส้นคงวำ (กำรนำไปสู่กำรปฏิบัต)ิ
3. กำรติดตำมประเมินควำมก้ำวหน้ำ กำรเก็บและแบ่งปันควำมรู่ รวมทั้งกำรหำโอกำสในกำรสร้ำง
นวัตกรรม (กำรเรียนรู้)
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4. กำรปรับแผนบนพืน้ ฐำนของสิง่ ที่พบจำกกำรประเมินและผลกำรดำเนินกำรของสถำบัน กำรทำให้
กระบวนกำรและกำรปฏิบัตงิ ำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ประสำนกลมกลืนกัน รวมทั้งกำรเลือก ตัววัดของ
กระบวนกำรและผลลัพธ์ทด่ี ีกว่ำเดิม (บูรณำกำร)
เกณฑ์สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเป้าประสงค์
เกณฑ์และแนวทำงกำรให้คะแนน ประกอบด้วยระบบกำรตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน กำรใช้เกณฑ์
เพื่อประเมินตนเองช่วยให้สถำบันทรำบภำพคร่ำวๆ
ของจุดแข็งและโอกำสพัฒนำจำกกำรตอบคำถำมตำม
ข้อกำหนดต่ำงๆ 17 หัวข้อ ซึ่งเน้นที่ผลกำรดำเนินกำร ตำมระดับพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องของกระบวนกำรและ
ผลกำรดำเนินกำร (แนวทำงกำรให้คะแนน) ด้วยเหตุนกี้ ำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์ EdPEx จึงนำไปสู่กำรปรับปรุง
ผลกำรดำเนินกำรอย่ำงจริงจังในทุกด้ำน เครื่องมือนีใ้ ห้ประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรมำกกว่ำวิธีกำรทบทวนผล
กำรดำเนินกำรตำมวิธีกำรอื่นๆ และสำมำรถปรับใช้ได้กับกลยุทธ์ ระบบกำรจัดกำร และองค์กำรหลำกหลำย
ประเภท

ส่วนที่ 4
ผลการปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์
เป้าประสงค์ : เป็นกำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์ลำ้ นนำ
และกลุ่มชำติพันธุ์
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และมุง่ ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้ำนนำ และกลุม่ ชำติพันธุ์ ในรอบ 1 ปี 6 เดือนหลัง ระหว่ำงวันที่ 17
พฤษภำคม 2557 – 16 พฤศจิกำยน 2558 ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(เฉพำะผลกำรปฏิบัตงิ ำนระหว่ำงวันที่ 16 พฤษภำคม – 30 กันยำยน 2557)
ระยะเวลำ
ผู้ร่วม
วงเงิน
ลำดั
โครงกำร / กิจกรรม
ดำเนินงำน
กิจกรรม/
งบประมำณ
บ
รับบริกำร
1 โครงกำรอบรมดนตรีล้ำนนำ: สะล้อ ซึง (จำนวน
1 มี.ค. –
49
149,200
2 รุน่ )
29 มิ.ย. 57
2 พิธีทำบุญและสืบชะตำเมืองเชียงใหม่ ปี 57
5 มิ.ย. 57
6
1,500
3 โครงกำรอบรมวำดภำพสีน้ำ เรือนโบรำณ
7-22 มิ.ย. 57
105,000
4 โครงกำรหล่อและสมโภชเทียนในวันเข้ำพรรษำ ปี
4 ก.ค. 57
250
25,000
57
5 โครงกำรบวชเนกขัมมจำริณี เพื่อถวำยเป็นพระ
8-11 ส.ค. 57
112 161,007.50
รำชกุศล เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินำถทรงมีพระชนมพรรษำ
82 พรรษำ (12 สิงหำมหำรำชินี)
6 ป้ำยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
ส.ค. 57
20
3,500
พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวโรกำสทรงมีพระ
ชนมพรรษำครบ 82 พรรษำ (12 สิงหำมหำ
รำชินี)
7 พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
ต.ค. 56 –
10,408
245,308
ก.ย.57

23
โครงการอบรมดนตรีล้านนา : สะล้อ ซึง (จานวน 2 รุ่น)
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 29 มิถุนายน 2557
ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมพิธีทาบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจาปี 2557
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อาเออเมือง จังหวัดเชียงใหม่

24
โครงการอบรมวาดอาพสีนา เฮือนโบราณ
ระหว่างวันที่ 7 – 22 มิถุนายน 2557 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการหล่อเทียน และสมโอชเทียนในวันเข้าพรรษา ประจาปี 2557
4 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25
โครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ ทรงมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา (12 สิงหามหาราชิน)ี ประจาปี 2557
ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหามหาราชินี)
สิงหาคม 2556 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26
พิพิธอัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (Lanna Traditional House Museum)
แหล่งศึกษาเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมและวิถชี ีวิตล้านนา

27
การปรับปรุงอูมิทัศน์พิพิธอัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

28

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ผลกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2557 – 30 กันยำยน 2558)
ระยะเวลำ
ผู้ร่วม
วงเงิน
ลำดับ
โครงกำร / กิจกรรม
ดำเนินงำน
กิจกรรม/ งบประมำณ
รับบริกำร
1 โครงกำรทำบุญตักบำตรเทโวโรหณะ
9 ต.ค. 57
1,020
40,000
2 ร่วมทำบุญถวำยผ้ำกฐินพระรำชทำน ณ วัดฝำยหิน
25 ต.ค. 57
220
1,500
3 กิจกรรมธรรมบรรยำย เรื่อง "ปีใหม่-ชีวติ : งำนกับ
9 ธ.ค. 57
38
5,000
ควำมสุข"
4 โครงกำรอบรมวิปสั สนำกรรมฐำน
18-24 ธ.ค. 57
107 109,500
5 พิธีทำบุญวันขึน้ ปีใหม่ มช. ประจำปี 2558
1 ม.ค. 58
300
20,000
6 พิธีทำบุญสำนักฯ ในวันขึน้ ปีใหม่ ประจำปี 2558
7 ม.ค. 58
20 14,800
7 โครงกำรส่งเสริมวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ (วัน
4 มี.ค., 1 มิ.ย.
3,020 70,000
มำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ และวันอำสำฬหบูชำ)
และ 30 ก.ค. 58
8 โครงกำรส่งเสริมประเพณีสงกรำนต์ ประจำปี 2558
13 เม.ย. 58
320 125,000
9 พิธีดำหัวอดีตอธิกำรบดี อธิกำรบดี และคณำจำรย์
24 เม.ย. 58
520
4,500
อำวุโส มช. ประจำปี 2558
10 โครงกำรภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้ำนนำ ประจำปี 2557
24 เม.ย. 58
525
50,000
11 พิธีดำหัวคณะกรรมกำรอำนวยกำรประจำสำนักฯ
29 เม.ย. 58
26
10,000
12 พิธีทำบุญและสืบชะตำเมืองเชียงใหม่
11 มิ.ย. 58
520
2,000
13 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำสำนักฯ
2 ก.ค. 58
20
6,000
14 โครงกำรอบรมกำรทำเครื่องเขินล้ำนนำ
4-26 ก.ค. 58
18 138,000
15 โครงกำรหล่อและสมโภชเทียนในวันเข้ำพรรษำ
21 ก.ค. 58
250
25,000
16 โครงกำรบวชเนกขัมมจำริณีเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล
12-15 ส.ค. 58
99 169,465
เนื่องในโอกำสที่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 83
พรรษำ (12 สิงหำมหำรำชิน)ี ประจำปี 2558
17 กำรจัดทำป้ำยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ
ส.ค. 58
20
2,900
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวันแม่แห่งชำติ
ประจำปี 2558
18 โครงกำรปฏิบัตธิ รรมนำควำมสุข
30 ส.ค., 5-6 ก.ย.
58
50,000
58
19 โครงกำรทำบุญจุดบริกำรข้อมูล และจุดบริกำร
15 ก.ย. 58
51
30,000
เครื่องดืม่

29
โครงการทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจาปี 2557
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ สถาบันพิโมกข์มุข อาเออเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน วัดฝายหิน ประจาปี 2557
วันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30
กิจกรรมธรรมบรรยาย เรื่อง “ปีใหม่-ชีวติ : งานกับความสุข”
วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครังที่ 20 ประจาปี 2557
ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่

31
โครงการทาบุญตักบาตรในวันขึนปีใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2558
วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ บริเวณประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีทาบุญสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2558
วันที่ 7 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

32
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2558
13 เมษายน 2558 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ อาเออเมือง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีดาหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มช.
วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

33
โครงการมอบรางวัลอูมแิ ผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจาปี 2558
วันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ ด้รับรางวัลอูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา
ประจาปี 2557

นายบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์
สาขาศิลปหัตถกรรมพืนบ้าน

นายสุริยา ยศถาวร
สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพืนบ้าน

นางวิ ล บุญเทียม
สาขาศิลปหัตถกรรมพืนบ้าน

นายกวนดา เชียงตา
สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพืนบ้าน

นายอินสม ปัญญาโสอา
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

พิธีดาหัวคณะกรรมการอานวยการประจาสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

34
ร่วมพิธที าบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อาเออเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ประจาปี 2558
ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2558
ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร.เชียงใหม่ อาเออสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

35
พิธีทาบุญจุดบริการข้อมูลและจุดบริการเครื่องดื่ม พิพธิ อัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ แม่พิมพ์ดเี ด่น สาขาผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทยดีเด่น ประจาปี 2558
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาอรณ์ กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วลิ ำวัณย์ เศวตเศรนี ผูอ้ ำนวยกำรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
รับมอบรำงวัลเกียรติคุณบุคคลต้นแบบแม่พมิ พ์ดีเด่น สำขำผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น ปี 2558
ภำยใต้โครงกำรเฉลิมพระเกียรติองค์รำชัน สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ
(12 สิงหำคม 2558) 83 พรรษำมหำรำชินี
จัดโดยโครงกำรเฉลิมพระเกียรติองค์รำชัน รัฐ รำษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ รักสำมัคคี ถวำยควำมดีเพื่อพ่อหลวง
โดยมี พลเอกพิจติ ร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธำนมอบรำงวัลฯ
เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ กรุงเทพฯ

36

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ผลกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม – 16 พฤศจิกำยน 2558)
ระยะเวลำ
ผู้ร่วม
วงเงิน
ลำดับ
โครงกำร / กิจกรรม
ดำเนินงำน
กิจกรรม/ งบประมำณ
รับบริกำร
1 โครงกำรทำบุญตักบำตรเทโวโรหณะ ประจำปี
28 ต.ค. 58
1,000 40,000
2558
2 ร่วมทำบุญถวำยผ้ำกฐินพระรำชทำน ณ วัดฝำยหิน
31 ต.ค. 58
200
1,500
ประจำปี 2558
3 โครงกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม: กำร
11-18 ต.ค. 58
50,000
ฝึกอบรมพัฒนำสติและปัญญำ ปีที่ 21 ประจำปี
2558

โครงการทาบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจาปี 2557
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดฝายหิน
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พิธีทาบุญถวายกฐินพระราชทาน ประจาปี 2558
วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 21 ประจาปี 2558
18 – 24 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันพิโมกข์มุก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๓๘
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งข้อมูล เผยแพร่ และชีน้ ำชุมชนด้ำนค่ำนิยมในศิลปวัฒนธรรม
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ได้ดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและชุมชน
จำนวน 10 โครงกำร/กิจกรรม ในรอบ 1 ปี 6 เดือนหลัง ระหว่ำงวันที่ 17 พฤษภำคม 2557 – 16
พฤศจิกำยน 2558 ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(เฉพำะระหว่ำงวันที่ 17 พฤษภำคม – 30 กันยำยน 2557)
ระยะเวลำ
ผู้ร่วม
วงเงิน
ลำดับ
โครงกำร / กิจกรรม
ดำเนินงำน
กิจกรรม/ งบประมำณ
รับบริกำร
1 โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
ต.ค.56 - มี.ค.
2,000 258,000
- วำรสำรร่มพยอม ปีที่ 17 ฉบับที่ 1-2
58
- รำยกำรวิทยุมรดกล้ำนนำ (FM100)
- คอลัมน์ลำนคำ (นสพ.ไทยนิวส์)
- คอลัมน์ถ้อยคำสำนวนล้ำนนำ (นสพ.ไทยนิวส์)
- คอลัมน์มรดกล้ำนนำ (นสพ.ไทยนิวส์)
2 โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีล้ำนนำ
19 ก.ย. 57
75
20,000
- กำรบรรยำย "ประเพณีตำนก๋วยสลำก"
3 โครงกำรอบรมควำมรูป้ ระวัตศิ ำสตร์
27-31 พ.ค.57
61
161,000
ศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มชำติพันธุ์ในล้ำนนำ
4 โครงกำรเสวนำดนตรีกลุม่ ชนเผ่ำในล้ำนนำ
29 ส.ค.57
180
161,700
5 โครงกำรจัดกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับกำร 1 ต.ค.56 - 30
627
300,000
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ในชุมชนบ้ำน
มิ.ย. 58
แม่สำบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
6 คอลัมน์ล้ำนนำ-คำเมือง ในหนังสือมติชนสุด
ต.ค.56 - ก.ย.
สัปดำห์
57
7 คอลัมน์ศลิ ปวัฒนธรรมล้ำนนำ ในข่ำว มช.รอบ
ต.ค.56 - ก.ย.
สัปดำห์
57
8 คอลัมน์ศลิ ปวัฒนธรรมล้ำนนำ ในนิตยสำร
ต.ค.56 - ก.ย.
ทองกวำว (รอบ 2 เดือน)
57

๓๙
โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

๔๐
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลา้ นนา
จัดบรรยาย “ประเพณีตานก๋วยสลาก”
19 กันยายน 2557 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตล้านนา และกลุ่มชาติพนั ธุ์
27–31 พฤษภาคม 2557 ณ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔๑
โครงการเสวนากลุ่มดนตรีชนเผ่าในล้านนา
29 สิงหาคม 2557 ณ โรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ในชุมชนบ้านแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2558 ณ บ้านแม่สาบ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

๔๒
การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา

๔๓

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2557 – 30 กันยำยน 2558)
ระยะเวลำ
ผู้ร่วม
วงเงิน
ลำดับ
โครงกำร / กิจกรรม
ดำเนินงำน
กิจกรรม/ งบประมำณ
รับบริกำร
1 โครงกำรจัดทำปฏิทนิ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี
ม.ค. 58
1,000
60,990
2558
2 งำนวันวิชำกำร มช. ประจำปี 2558 "วิถีวจิ ัย: 5
19-24 ม.ค. 58
530 32,110
ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน"
3 โครงกำรเผยแพร่ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
200,000
 ปฏิทน
ิ ล้ำนนำ (หนังสือปีใหม่เมือง)
เม.ย. 58
1,000
 กำรเผยแพร่ขอ
้ มูลศิลปวัฒนธรรมผ่ำนสือ่ วิทยุ
ต.ค. 57-ก.ย. 58
1,000
(รำยกำรมรดกล้ำนนำ)
 กำรเผยแพร่ขอ
้ มูลศิลปวัฒนธรรมผ่ำนสือ่
ต.ค. 57-ก.ย. 58
1,000
หนังสือพิมพ์ (จำนวน 3 ผลงำน ได้แก่ คอลัมน์ลำน
คำ ถ้อยคำสำนวนล้ำนนำ และมรดกล้ำนนำ)
4 โครงกำรนิทรรศกำรจิตรกรรม: วิถีชีวติ ล้ำนนำกับเรือน
10 มี.ค. - 10
319
60,000
โบรำณ
เม.ย. 58
5 โครงกำรอบรมควำมรูป้ ระวัติศำสตร์และล้ำนนำคดี
27 มิ.ย. - 19
46 269,000
ก.ค. 58
6 คอลัมน์ลำ้ นนำ-คำเมือง ในหนังสือมติชนสุดสัปดำห์
ต.ค. 57 - ก.ย.
58
7 คอลัมน์ศลิ ปวัฒนธรรมล้ำนนำ ในข่ำวสำร มช.รอบ
ต.ค. 57 - ก.ย.
สัปดำห์
58
8 คอลัมน์ศลิ ปวัฒนธรรมล้ำนนำ ในนิตยสำรข่ำว
ต.ค. 57 - ก.ย.
ทองกวำว
58

๔๔
โครงการจัดทาปฏิทนิ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจาปี พ.ศ. 2558
สนับสนุนโดย บริษัทบุญรอด บริวเวอรี จากัด (มหาชน)

งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2558
"วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน”
ระหว่างวันที่ 19 – 24 มกราคม 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔๕
โครงการนิทรรศการจิตรกรรม : วิถีชีวติ ล้านนากับเรือนโบราณ
10 มีนาคม – 10 เมษายน 2558 ณ เรือนทรงอาณานิคม (เรือนลุงคิว)
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี

ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2558
ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔๖
โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา

คอลัมน์ล้านนา-คาเมือง (หนังสือมติชนสุดสัปดาห์)
โดย ชมรมฮักตั๋วเมือง สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔๗
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
พิมพ์ในข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบสัปดาห์

คอลัมน์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในนิตยสารทองกวาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(เฉพำะผลงำนระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2558 – 16 พฤศจิกำยน 2558)
ระยะเวลำ
ผู้ร่วม
วงเงิน
ลำดับ
โครงกำร / กิจกรรม
ดำเนินงำน
กิจกรรม/ งบประมำณ
รับบริกำร
1 โครงกำรเผยแพร่ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
1 ต.ค. 58 – 30
2,000 220,000
- รำยงำนมรดกล้ำนนำ (FM100)
ก.ย. 59
- คอลัมน์ลำนคำ (นสพ.ไทยนิวส์)
- คอลัมน์ถอ้ ยคำสำนวนล้ำนนำ (นสพ.ไทยนิวส์)
- คอลัมน์มรดกล้ำนนำ (นสพ.ไทยนิวส์)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับข้อมูล และสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งข้อมูลการผลิต และรวบรวมเผยแพร่ความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม อันเป็นที่รจู้ ักและ
ได้รับการยอมรับ
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ผลิตผลงาน ชิน้ งาน และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับ
ข้อมูลและสร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 – 16 พฤศจิกายน
2558 มีดังนี้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(เฉพาะระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557)
ระยะเวลา
ผู้ร่วม
ลาดั
โครงการ / กิจกรรม
ดาเนินงาน
กิจกรรม/
บ
รับบริการ
1 โครงการรวมรวมองค์ความรูด้ ้านสถาปัตยกรรม
ต.ค.56 - มี.ค.
700
เรือนพืน้ ถิ่นล้านนา
58
- หนังสือเรือนพืน้ ถิน่ ล้านนา
2 โครงการจัดทาหนังสือชุดล้านนาคดี
1 ต.ค.56 3,000
- หนังสือตาราหมอดูล้านนา
30 เม.ย. 58
- หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 4
- หนังสือกินอ้อผะหญา
โครงการรวมรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพืน้ ถิ่นล้านนา
(โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2557)

หนังสือเรือนพืน้ ถิ่นล้านนา

วงเงิน
งบประมาณ
205,000

208,000

50

โครงการจัดทาหนังสือชุดล้านนาคดี (จานวน 3 เรื่อง)
(โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2557)

หนังสือตาราหมอดูลา้ นนา

หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี
เล่ม 4

หนังสือกินอ้อผะหญา
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ระยะเวลา
ผู้ร่วม
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ดาเนินงาน
กิจกรรม/
รับบริการ
1 โครงการจัดทาหนังสือชุดล้านนาคดี
ต.ค. 57 1,000
- หนังสือล้านนาพฤกษาคดี
ก.ย. 58

โครงการจัดทาหนังสือชุดล้านนา

หนังสือล้านนาพฤกษาคดี

วงเงิน
งบประมาณ
100,000
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มคี วามรู้ มีสานึก และจิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม, การจัดการองค์ความรูท้ าง
ศิลปวัฒนธรรม, การจัดการธุรกิจบริการ, การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม, ด้านดนตรีและศิลปะการแสดง
และด้านการท่องเที่ยว
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
ส่วนร่วมของนักศึกษา ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 – 30 กันยายน 2557 มีดังนี้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2558)
ระยะเวลา
ผู้ร่วม
วงเงิน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ดาเนินงาน
กิจกรรม/ งบประมาณ
รับบริการ
1 โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา “
11 ก.ค.5 7
1,000
20,000
วันอาสาฬหบูชา”
2 โครงการอบรมคุณธรรมนาความรู้
31 ส.ค.-7 ก.ย.
98
50,000
57

โครงการส่งเสริมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”
วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มช. และวัดฝายหิน

53
โครงการอบรมคุณธรรมนาความรู้
วันที่ 31 สิงหาคม และ 3, 7 กันยายน 2557
ณ ค่ายคุณธรรม สวนพุทธธรรม วัดอุโมงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

54

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(เฉพาะระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2558)
โครงการพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา แหล่งการเรียนรู้ล้านนาคดีศึกษา และการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม (งานแอ่วเฮือนไตลื้อ)
ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2558 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

55

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ระยะเวลา
ผู้ร่วม
วงเงิน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ดาเนินงาน
กิจกรรม/ งบประมาณ
รับบริการ
1 โครงการพิพธิ ภัณฑ์แห่งการเรียนรู:้ ล้านนาคดีศึกษา
14,520 550,000
และแหล่งท่องเทีย่ ว
 งาน "แอ่วเฮือนไตลื้อ" ครัง้ ที่ 1
24-26 ต.ค. 59
 งาน "แอ่วเฮือนไตลือ
้ " ครัง้ ที่ 2
25-27 ธ.ค. 59
 งาน "แอ่วเฮือนไตลือ
้ " ครัง้ ที่ 3
29-31 ม.ค. 59
2 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2557
6 พ.ย. 57
320 532,500
3 โครงการพิพธิ ภัณมีชีวติ : วิถีชีวิตล้านนา (แอ่วเฮือน
26-29 พ.ย. 57
4,764 500,000
เยือนผญา)
4 โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์
26-29 พ.ย. 57
3,541 440,861
5 โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค
26-29 พ.ย. 57
1,242 100,000
6 กิจกรรมสู่ขา้ วเอาขวัญ บัณฑิตสะหรี ห้าสิบปี มช.
18 ม.ค. 58
200
5,700
7 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลา้ นนา
319 100,000
 การบรรยายและสาธิต "อาหารล้านนา"
14 พ.ย. 57
 การบรรยายและสาธิต "งานใบตองและงานจัก
29 พ.ค. 58
สาน ล้านนา"
 การบรรยายและสาธิต “คนเมืองไปวัด ปฏิบัติ
7 ส.ค. 58
อย่างไร” และ “การทาผ้าห่อคัมภีร”์

56
โครงการพิพธิ ภัณฑ์แห่งการเรียนรู้: ล้านนาคดีและแหล่งท่องเที่ยว
งานแอ่วเฮือนไตลื้อ จานวน 3 ครั้ง ในเดือนตุลาคม, ธันวาคม 2558 และมกราคม 2559
ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจาปี 2557
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม กระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 ประจา 2557

57
โครงการพิพธิ ภัณฑ์มชี ีวติ วิถีชีวติ ล้านนา : งาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา”
ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์
26 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา

58
โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค
ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับกลุ่มรุ่งอรุณของเล่นสี่ภาค กรุงเทพฯ

กิจกรรมสู่ข้าวเอาขวัญ บัณฑิตสะหรี 50 ปี มช.
18 มกราคม 2558 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

59
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลา้ นนา (จานวน 3 กิจกรรม)
1. การจัดบรรยายและสาธิต “อาหารล้านนา”
ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. การจัดบรรยายและสาธิต “งานใบตอง และงานจักสานล้านนา”
29 พฤษภาคม 2558 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

60
3. การจัดบรรยายและสาธิต เรื่อง “คนเมืองไปวัด-ปฏิบัติอย่างไร และการทาผ้าห่อคัมภีร์”
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

61
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์ : พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษา และ
องค์กรต่างๆ ทัง้ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 – 16
พฤศจิกายน 2557 ดังนี้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(เฉพาะระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557)
ระยะเวลา
ผู้ร่วม
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ดาเนินงาน
กิจกรรม/
รับบริการ
1 โครงการจัดสัมมนาชุมชนศิลปะเชียงใหม่ : ธุรกิจ
26 ก.ค. 58
40
ของศิลปะ

วงเงิน
งบประมาณ

โครงการจัดสัมมนาชุมชนศิลปะเชียงใหม่ : ธุรกิจของศิลปะ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10,600

62

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ระยะเวลา
ผู้ร่วม
วงเงิน
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ดาเนินงาน
กิจกรรม/ งบประมาณ
รับบริการ
1 โครงการ The Iwatsuki Doll Making Workshop
23 พ.ย. 57
30
1,260
2 โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเฉลิม
3-7 ธ.ค. 57
10
82,900
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวาคม 2557 (สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจากรุงย่างกุง้ สหภาพเมียนมาร์)
3 โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014@เชียงใหม่
12-15 ธ.ค. 3,470 2,123,210
(ร่วมกับ ททท.)
57
4 โครงการ LED Lightning Design Workshop
28 ม.ค. 58
50
(ร่วมกับ Japan Foundation, Bangkok)
5 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม:
5-6 มี.ค. 58
32
เหนือ-ใต้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
6 โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษาสาหรับนักศึกษา
9 เม.ย. 58
8
นานาชาติ (ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ)
7 โครงการจัดประชุมทางวิชาการด้านล้านนาคดี
15 พ.ค. 58
86
100,000
ศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายสานักศิลปวัฒนธรรมใน
ภาคเหนือ
8 การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มช.:
11 ก.ย. 58
400
460,000
ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง

63
โครงการ The Iwatsuki Doll Making Workshop
ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
ระหว่าง 3 – 7 ธันวาคม 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจากรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์

64
โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014@เชียงใหม่ (International Puppet Festival 2014@Chiang Mai
ระหว่างวันที่ 12 – 25 ธันวาคม 2557
ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

โครงการ LED Lightning Design Workshop
วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

65
โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม : เหนือ-ใต้
ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต

โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

66
โครงการจัดประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มช. : ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง
วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

67
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดตี ามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ :
1. มีระบบการบริหารจัดการที่มงุ่ เน้นธรรมาภิบาลและการพึง่ พาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. บุคคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานต่อกันมากยิ่งขึ้น
4. บุลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัตงิ านด้วยจิตสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. ส่วนงานสามารถแสวงหาทรัพยากร และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการพัฒนาส่วนงานและบุคลากร ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 –
16 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557)
ระยะเวลา
ผู้ร่วม
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ดาเนินงาน
กิจกรรม/
รับบริการ
1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านกายภาพภูมิทศั น์ ก.ค. – ก.ย.
แวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรม และพิพธิ ภัณฑ์มีชีวติ
58

วงเงิน
งบประมาณ
250,000

68
โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านกายภาพภูมิทัศน์แวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์มีชีวติ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558
ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

69

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ระยะเวลา
ผู้ร่วม
ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ดาเนินงาน
กิจกรรม/
รับบริการ
1 การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดการความรูด้ า้ นการ 11 พ.ย. 57
18
บริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
2 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. ประจาปี 2558
13 ก.พ. 58
20
3 โครงการพัฒนาบุคลากรมุง่ สู่ทมี งานคุณภาพ :
20 มี.ค. 58
16
หลักสูตร Better Together
4 โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านกายภาพภูมิทศั น์ ต.ค. 57 10
แวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและพิพธิ ภัณฑ์มีชีวติ
ก.ย. 58
(ปรับปรุงลานจอดรถ จุดบริการข้อมูล จุดบริการ
เครื่องดืม่ และจุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนในพิพธิ ภัณฑ์เรือน
มิ.ย. 58
10
โบราณล้านนา สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
6 โครงการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
14 ส.ค.58
13
เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)
7 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
ก.ค. - ส.ค.
7
พัฒนาการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
58
8 โครงการสารวจเพือ่ จัดทาแผนการอนุรักษ์อาคารและ
ต.ค. 57 10
รูปแบบการอนุรักษ์อาคารทรงอาณานิคม (เรือนลุงคิว)
ก.ย. 58
หมายเหตุ : ขออนุมัติขยายเวลาดาเนินงานถึง 31 ธ.ค.
58

วงเงิน
งบประมาณ
595
2,931
50,000
850,000

150,000
4,995
79,500
150,000
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โครงการจัดกิจกรรม 5 ส.
13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

71

โครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ทีมงานคุณภาพ : หลักสูตร Better Together
20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมปราชญ์รสี อร์ท จังหวัดเชียงใหม่

72
โครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านกายภาพภูมิทัศน์แวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์มีชีวติ
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558

73
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา

74
โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Educational Criteria for Performance Excellence, EdPEx)
14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(เฉพาะระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2558)
โครงการพัฒนาบุคลากรดีเด่น ประจาปี 2559
ระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปนุ่

ส่วนที่ 5
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างปี 2555 - 2559
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จดั ทำแผนยุทธศำสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยคณะผู้บริหำรและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และค่ำ
เป้ำหมำย โดยเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555
– 2559) โดยมีผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระหว่ำงปีงบประมำณ
พ.ศ. 2555 – 2559 (ถึงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2558) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์
เป้าประสงค์ เป็นกำลังหลักในกำรขับเคลื่อนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์ลำ้ นนำ
และกลุ่มชำติพันธุ์
กลยุทธ์
















ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีลำ้ นนำ
บูรณำกำรองค์ควำมรู้ ทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง
ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยท้องถิ่นล้ำนนำ กลุม่ ชำติพันธุ์
รวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรูด้ ้ำนล้ำนนำคดี เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดตัง้ ศูนย์ล้ำนนำ
คดี (Lanna Studies)
ผลิตผลงำน ชิ้นงำน หรือนวัตกรรมในกำรต่อยอดภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรทำนุบำรุงศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้ำนนำและกลุ่มชำติพนั ธุ์ท่ไี ด้สร้ำงมำตรฐำนและเป็นที่
ยอมรับของวงวิชำกำรด้ำนนี้
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิง่ แวดล้อมภำยในพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เพื่อสร้ำงบรรยำกำศกำร
เรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
ประสำนงำนเพือ่ ก่อให้เกิดควำมร่วมมือ ผ่ำนกำรแลกเปลีย่ นทำงศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น
ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
ประสำนงำนทุนสนับสนุนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
Lanna Village – Living Museum โครงกำร/กิจกรรม Lanna Village – Living Museum เพื่อกำร
ท่องเที่ยวและประชำสัมพันธ์
สร้ำงจิตสำนึกต่อปัญหำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตัวชีว้ ัด
1.1

หน่วยนับ

จำนวนโครงกำร/กิจกรรมใน
ครัง้
กำรอนุรักษ์ พัฒนำ และ
สร้ำงเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรม
1.2 จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/
กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้
กิจกรรม
ทรัพยำกรบุคคล ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรอนุรักษ์
ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ล้ำนนำ และกลุ่มชำติพันธุ์
1.3 จำนวนองค์ควำมรู้ดำ้ น
ด้ำน
ล้ำนนำคดี “8 ด้ำนล้ำนนำ
เลอค่ำเชิงอัตลักษณ์”
(ล้ำนนำคดี มช.)
1.4 จำนวนผลงำน ชิ้นงำน หรือ ผลงำน/
นวัตกรรมในกำรต่อยอดภูมิ ชิ้นงำน
ปัญญำท้องถิ่น กำรทำนุ
บำรุงศำสนำ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ไทยท้องถิ่นล้ำนนำและกลุ่ม

2555

2556

เป้ำหมำย
2557

70

70

70

75

75

102

127

108

118

2559
(ถึง 16
พ.ย.58)
7

5

5

5

30

35

29

22

43

56

5

8

8

20

30

40

9

21

34

4

10

10

10

20

25

11

22

44

4

2558

2559

2555

13

2556

ผลงำน
2557

2558
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ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

2555

ชำติพันธุ์ที่ได้สร้ำงมำตรฐำน
และเป็นที่ยอมรับของวง
วิชำกำรด้ำนนี้
1.5 จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำร
คน
10,000
พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ
1.6 ร้อยละควำมพึงใจของ
ร้อยละ
80
ผู้ใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เฮือน
โบรำณล้ำนนำ
1.7 จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/
2
กำรแลกเปลี่ยน
กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ชำติ และนำนำชำติ
1.8 จำนวนเงินทุนสนับสนุนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม จำกหน่วยงำน/
องค์กรทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ
1.9

บำท

จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/
Lanna Village–Living Museum กิจกรรม

2556

เป้ำหมำย
2557

2556

ผลงำน
2557

2558

2559

2555

2558

2559
(ถึง 16
พ.ย.58)

10,000

10,000

10,000

12,000

13,015

15,638

10,887

16,594

935

80

80

80

80

87

84

89.4

86.4

86.34

2

2

5

8

6

7

12

12

1

200,000 200,000 650,000 850,000 900,000 524,976 3,170,153 1,692,381 3,228,593 710,477

1

1

4

10

15

15

10

14

19

1
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ตัวชีว้ ัด
1.10 จำนวนโครงกำร/กิจกรรม
กำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม

หน่วยนับ
โครงกำร/
กิจกรรม

2555

2556

เป้ำหมำย
2557

3

3

3

2558

2559

2555

5

8

3

2556

ผลงำน
2557

2558

5

6

9

2559
(ถึง 16
พ.ย.58)
8

79
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งข้อมูล เผยแพร่ และชีน้ ำชุมชนด้ำนค่ำนิยมในศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์
พัฒนำควำมรูโ้ ดยกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และควำมคิดเห็นในด้ำนล้ำนนำคดีกับหน่วยงำน/องค์กรต่ำงๆในชุมชน
ตัวชีว้ ัด
2.1

หน่วยนับ

จำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำร โครงกำร/
บริกำรวิชำกำร แลกเปลี่ยน
กิจกรรม
ควำมรู้ประสบกำรณ์และ
ควำมคิดเห็นในด้ำนล้ำนนำ
คดีกับหน่วยงำน/องค์กรต่ำงๆ

2555

2556

เป้ำหมำย
2557

1

1

1

2558

2559

2555

4

6

1

2556

ผลงำน
2557

2558

1

11

9

2559
(ถึง 16
พ.ย.58)
6

80
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับข้อมูล และสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งข้อมูลกำรผลิต และรวบรวมเผยแพร่ควำมรูท้ ำงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับ
กลยุทธ์
 ผลิตข้อมูลทำงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ เพือ
่ รองรับกำรเผยแพร่ในเว็บไซต์
 รวบรวมข้อมูลเอกสำรโบรำณล้ำนนำ และบูรณำกำรกำรรวบรวมเอกสำรโบรำณของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ให้มีมำตรฐำนกำรจัดเก็ บตรงกัน
 สร้ำงเครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญองค์ควำมรู้ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัด
3.1

3.2
3.3

หน่วยนับ

จำนวนฐำนข้อมูลทำง
ฐำนข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำที่
เผยแพร่ในเว็บไซต์
จำนวนฐำนข้อมูลคัมภีร์
ฐำนข้อมูล
ล้ำนนำ
จำนวนเรื่องในฐำนข้อมูล
เรื่อง
คัมภีร์ลำ้ นนำที่เพิ่มขึ้น
จำนวนของ Expert ใน DOE –
คน
(Directory of Expertise)

2555

2556

เป้ำหมำย
2557

1

1

1

1

1

1

20

20

20

2556

ผลงำน
2557

2558

2

2

4

12

2559
(ถึง 16
พ.ย.58)
-

1

1

1
-

-

32

-

2558

2559

2555

5

8

50

100

30

40

31

27

102

81
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีสว่ นร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสานึก และ(พัฒนาวุฒิภาวะ)จิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์
สร้ำงประโยชน์ทำงกำรศึกษำด้ำนกำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture Management) กำรจัดกำรองค์ควำมรูท้ ำงศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture Knowledge
Management) กำรจัดกำรธุรกิจบริกำร (Hospitality Management) กำรท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ด้ำนกำรดนตรีและศิลปะกำรแสดง (Music and
Performing Arts) ด้ำนกำรท่องเที่ยว (Tourism) ด้ำนวิถีชีวติ และสิง่ แวดล้อม (Way of Life and Environment)
กลยุทธ์
 เป็นแหล่งศึกษำดูงำน และฝึกปฏิบัติงำนของนักเรียน นักศึกษำ
 สนับสนุนบุคลำกรให้เป็นวิทยำกรกรรมกำร ที่ปรึกษำ คณะทำงำน เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนภำยนอก
 จัดอบรมควำมรูก
้ ำรสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมล้ำนนำสำหรับนักศึกษำ (เช่น ประเพณี 12 เดือนของล้ำนนำ)
 มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
ตัวชีว้ ัด
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

หน่วยนับ

จำนวนนักเรียน นักศึกษำที่ศึกษำ ดูงำน กับส่วนงำน
คน
จำนวนนักศึกษำที่ฝึกงำนกับส่วนงำน
คน
จำนวนครัง้ ที่บุคลำกรเป็นวิทยำกร กรรมกำร
ครัง้
คณะทำงำน ที่ปรึกษำภำยนอกส่วนงำน
จำนวนโครงกำร/กิจกรรมสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรม โครงกำร/
ล้ำนนำสำหรับนักศึกษำมหำวิทยำลัย
กิจกรรม
จำนวนหลักสูตรที่สำนักฯ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
หลักสูตร
หลักสูตร

2555

เป้ำหมำย
2556 2557 2558

2559

2555

2556

ผลงำน
2557 2558

500
4
30

500
4
30

700
4
30

800
4
35

900
4
40

975
5
47

604
6
57

2,134
2
42

3,030
5
56

2

2

4

6

8

18

16

22

15

1

1

1

-

1

1

2559
(ถึง 16
พ.ย.58)
446
-

1
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
พัฒนำควำมร่วมมือและควำมสัมพันธ์กับสถำบันกำรศึกษำและองค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
กลยุทธ์
สนับสนุนควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงำน/สถำบัน ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
(วัฒนธรรมอำเซียนของมหำวิทยำลัย เพือ่ กำรตระหนักรูร้ ำกเหง้ำวัฒนธรรม รูเ้ ขำรู้เรำ ร่วมกัน)
2555
ตัวชีว้ ัด

5.1

จำนวนโครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงำน/
สถำบันในต่ำงประเทศ

เป้ำหมำย
2556 2557 2558

2559

2555

2556

ผลงำน
2557

6

5

4

6

2558

9

หน่วยนับ

โครงกำร/
กิจกรรม

2

2

2

4

2559
(ถึง 16
พ.ย.
58)
2
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนาไปสู่การสร้างรายได้สาหรับการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าประสงค์
1) มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานต่อกันมากยิ่งขึน้
4) บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทกั ษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
5) ส่วนงานสามารถแสวงหาทรัพยากร และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
 เพิ่มพูนความรูแ
้ ละประสบการณ์ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 สร้างระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
 บริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรที่ส่วนงานมีอยู่ เพื่อสร้างรายได้
 สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศการทางานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส่วนงาน ให้บุคลากรรักองค์กรและทางานอย่างมีความสุข
 สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรรักองค์กรและทางานอย่างมีความสุข
 สร้างมาตรฐานในการปฏิบัตงิ านและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวชีว้ ัด
6.1

หน่วยนับ

โครงกำร/กิจกรรมเพิ่มพูน โครงกำร/
ควำมรู้และประสบกำรณ์
กิจกรรม
ด้ำนกำรจัดกำร
ศิลปวัฒนธรรม ภำษำ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2555

2556

2

2

เป้ำหมำย
2557

2

2558

2559

2555

2556

ผลงำน
2557

2

2

3

4

4

2558

5

2559
(ถึง 16
พ.ย.58)
1

84

ตัวชีว้ ัด
6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7
6.8

ระดับควำมสำเร็จของกำร
พัฒนำส่วนงำนสูส่ ถำบัน
แห่งกำรเรียนรู้ (KM)
ระดับควำมสำเร็จของกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของส่วน
งำน
จำนวนเงินรำยได้จำกกำร
บริหำรจัดกำรพื้นที่และ
ทรัพยำกรของส่วนงำน
จำนวนเงินรำยได้จำกกำร
รับจัดกิจกรรมเพื่อหำรำยได้
จำนวนเงินบริจำคเพื่อบำรุง
เรือนโบรำณล้ำนนำ (Event
Organizer)
ร้อยละควำมพึงใจของ
บุคลำกรต่อกำรทำงำน
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อกำรเข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรมกำร
พัฒนำบุคลำกรของส่วน
งำน (ตัวชีว้ ัดใหม่)

2555

2556

ระดับ

5

5

ระดับ

5

5

หน่วยนับ

เป้ำหมำย
2557

2558

2559

2555

2556

ผลงำน
2557

5

5

5

5

5

4

5

2559
(ถึง 16
พ.ย.58)
-

5

5

5

3

5

5

5

2

2558

บำท

400,000 400,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 146,306 890,342 245,308.00 175,965 18,240

บำท

20,000

20,000

100,000

200,000

300,000

บำท

100,000 100,000

200,000

400,000

1,000,000

6,650

338,172

25,874

14,123

910

74,868 101,327 220,900.03 406,656

-

ร้อยละ

80

80

80

80

80

75.02

78.85

76.26

80.69

-

ร้อยละ

80

80

80

80

80

84.32

82.40

87.52

87.97

80

85

ตัวชีว้ ัด
6.9
6.10

6.11
6.12
6.13

หน่วยนับ

จำนวนเงินทุนสนับสนุน
บำท
กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร
จำนวนกิจกรรมเสริมสร้ำง กิจกรรม
ขวัญและกำลังใจให้แก่
บุคลำกร
คู่มอื ประเมินผลกำร
ร้อยละ
ปฏิบัตงิ ำน
คู่มอื กำรปฏิบัตงิ ำน
ร้อยละ
(Operating Manual)
กำรจัดทำรำยละเอียดภำระ ร้อยละ
งำน (Job Description)

2555

2556

50,000

50,000

3

เป้ำหมำย
2557

ผลงำน
2557

2558

2558

2559

2555

2556

2559
(ถึง 16
พ.ย.58)
87,947.19 223,036 66,739

50,000

70,000

90,000

61,750

84,178

3

3

4

5

6

12

7

8

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

13

13

13

25

25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

