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มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ปณิธาน
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม เปนมหาวทิยาลยัแหงแรกในสวนภมิูภาคจดัตัง้ขึน้ตามนโยบายของรฐั และเจตนารมณ

ของประชาชนในภาคเหนอืใหเปนศนูยกลางทางวชิาการและวชิาชพีชัน้สูง เพือ่อาํนวยประโยชนแกทองถิน่และประเทศชาติ

โดยสวนรวม

มหาวทิยาลยัแหงนีเ้ปนแหลงสะสม คนควา วจิยั และถายทอดความรู ตามหลกัแหงเสรภีาพทางวชิาการ

โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ การประยุกต เผยแพร และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

บณัฑติแหงมหาวทิยาลัยเชยีงใหม พงึฝกใฝในการฝกฝนตน เปนผูรูจริง คดิเปน ปฏบิตัไิด สามารถครองตน ครองคน ครองงาน

ดวยมโนธรรมและจิตสํานึกตอสังคม

วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําที่มุงเนนการวิจัย มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความ

เปนเลิศทางวิชาการ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล

2. ผลิตผลงานวิจัย ทั้งระดับพื้นฐาน ประยุกต และพัฒนาในทุกสาขาวิชาการ เพื่อสามารถสนับสนุน

การเรียนการสอนและนําไปถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศได

3. ใหบรการวชิาการแกสังคม เพือ่ตอบสนองความตองการการพฒันาของทองถิน่ภาคเหนอืและประเทศได

4. ทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมเพือ่ความเปนเอกลกัษณของทองถิน่

ภาคเหนือ

5. ปรับปล่ียนและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการในทุกๆ ดานใหเกิดความคลองตัว เพื่อรอง

รับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
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6. มุงจัดหาทรัพยากรและรายไดใหเพียงพอกับการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยรวม เพื่อความสามารถ

พึ่งพาตนเองได

7. มุงประสานประโยชนระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน องคการ

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สมาคม ชมรมนักศึกษาเกาและชุมชนทองถิ่น ไดอยางกลมกลืนและ

เหมาะสม

วัตถุประสงค
1. เพื่อบริหารการศึกษาใหมหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีวินัย มีคุณภาพ มีคุณธรรม

เปนคนดี และสามารถเปนผูนําสังคมได

2. เพื่อบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ สามารถผลิตผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนใน

การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาทองถิ่นภาคเหนือและประเทศเปนอยางดี และพัฒนาเปน

มหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัยใหไดภายในระยะเวลา 4 ป

3. เพือ่พฒันามหาวทิยาลยัใหเปนศนูยกลางการเรยีนรู (Knowledge Center) ในอนภุมิูภาคลุมน้าํโขง

(GMS)

4. เพื่อใหมหาวิทยาลัยใชศักยภาพในดานกําลังคนและผลงานทางวิชาการในการใหบริการวิชาการ

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งของทองถิ่นภาคเหนือและของประเทศ

5. เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนผูนําและเปนศูนยกลางของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา

สังคม วัฒนธรรม อนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในภาคเหนือ และประเทศไทย

6. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได มีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและสามารถบริหารงานในลักษณะมหาวิทยาลัยใน

กํากับที่สมบูรณได

7. เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาประสานผลประโยชนรวมกับภารรัฐและภาคเอกชน ทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาเพื่อชุมชนทองถิ่นภาคเหนือยางเหมาะสม

8. เพือ่ใหมหาวทิยาลยัสามารถจดัหาทรพัยากรและรายไดมาสนบัสนนุการบรหิารจดัการงานในทกุดาน

อยางเหมาะสม เพียงพอและสามารถพึ่งตนเองได

9. เพื่อพัฒนาศูนยประสานงานนักศึกษาเกาใหสามารถดําเนินการสรางความสัมพันธอันดีและ

กระตุนใหนักศึกษาเกากลับมารวมพัฒนามหาวิทยาลัยดวย
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คํานํา

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม

2536 (จากเดิมเคยเปนโครงการศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งแตป พ.ศ.2528) ปจจุบันมีสวนราชการประกอบ

ดวย ฝายวิชาการและขอมูล ฝายเผยแพรและพัฒนา ฝายสงเสริมการอนุรักษ ฝายหอศิลปและพิพิธภัณฑ และสาํนัก

งานเลขานกุาร จากปณธิานของสาํนกัสงเสรมิศลิปวฒันธรรม คอื “ทํานบุาํรงุศลิปวฒันธรรม อันเปนรากฐานสาํคญัของ

ชาต ิ สนบัสนนุ และเผยแพรศลิปวฒันธรรมระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ” ประกอบกับมีการเปลี่ยน

แปลงคณะผูบริหารชุดใหม โดยมี อาจารยอํานวย กันทะอินทร ดาํรงตาํแหนงผูอํานวยการสาํนักฯ มีวาระ 4 ป (7

กุมภาพันธ 2549 – 6 กุมภาพันธ 2553) จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศนใหม คือ  “มุงการปรบัตวัดานระบบการ

บรหิารการจดัการองคกรใหเกดิความสมานฉนัท มกีารกาํหนดอตัลกัษณและมีความเปนเลิศในการผลิตองคความรู การ

บริการวิชาการทางดานลานนาศึกษา ในบริบทสังคม เศรษฐกิจ ฐานความรู สามารถพึ่งพาตนเองได เพื่อกาวไปสูการ

พัฒนาที่ย่ังยืน” การบริหารและดาํเนินงานในรอบปท่ีผานมา จึงดาํเนนิการโดยอาศัยพันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ และ

แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับวิสัยทัศนดังกลาว

 รายงานประจาํป 2549 เลมนี้ เปนการรายงานผลการดาํเนินการตามภารกิจในชวงปงบประมาณ

2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549) ไดแก การทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม การใหบริการ

วิชาการแกชุมชน การวิจัย การประกันคุณภาพ การเงินและงบประมาณ ความรวมมือกับหนวยงานทั้งจากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ท่ีไดดาํเนินการในรอบปท่ีผานมา

ภารกจิทัง้หลายทีส่าํเรจ็ลลุวงมาดวยดใีนรอบปท่ีผานมา เปนผลสบืเนือ่งมาจากความรวมมอื รวมใจ

และความสามคัคใีนการทาํงานของผูบรหิารและบคุลากรทกุคน ในนามของผูอํานวยการสาํนกัสงเสรมิศลิปวฒันธรรม จึง

ขอแสดงความขอบคุณทุกทานดวยความจริงใจมาไว ณ ท่ีนี้

(อาจารยอํานวย  กันทะอินทร)

ผูอํานวยการสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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1. ประวัติการกอต้ัง

ในป พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ไดจัดต้ังโครงการศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมขึ้น

โดยมวัีตถปุระสงคเพ่ือทาํนุบาํรงุและอนรุกัษศลิปวฒันธรรม ทัง้การคนควาและรวบรวมขอมลูวิชาการ ให

บริการวชิาการแกชมุชน จัดประชมุ/อบรม/สมัมนา เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเหน็ หรอืทาํความเขาใจในดาน

วัฒนธรรม รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการประยุกตองคความรูทางวชิาการมาใชในการอนรุกัษวัฒนธรรม

และสิง่แวดลอม  ซึง่การดาํเนนิงานดงักลาวไดบรรลผุลสาํเรต็รงตามเปาหมายทีต้ั่งไวมาโดยตลอด และไดรบั

การยอมรับทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งยงัมงีานดานศลิปวฒันธรรมอกีจํานวน

มากทีต่องการการอนรุกัษและเผยแพร แตเน่ืองจากยงัประสบปญหาและอปุสรรคดานงบประมาณและ

บคุลากร ทาํใหไมสามารถขยายงานออกไปได จึงมกีารเสนอใหยกฐานะเปน สาํนกัสงเสรมิศลิปวฒันธรรม

เปนหนวยงานทีร่บัผดิชอบงานดานทาํนุบาํรงุศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

ทบวงมหาวทิยาลยัไดประกาศยกฐานะโครงการศนูยสงเสรมิศิลปวฒันธรรม เปนสาํนักสงเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนสวนราชการขึ้นตรงตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2536

ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 110 ตอนที่ 87 และมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดอนุมัติใหใช

อาคารเวนคืนรูปทรงอาณานิคม  ซึ่งต้ังอยูทางทิศใตของมหาวิทยาลัยติดถนนสุเทพ และถนนสายริมคลอง

ชลประทาน เปนสถานที่ทาํการของสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ต้ังแตน้ันเปนตนมา

2. สถานที่ต้ัง

239 ถ.หวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม ในบริเวณที่รมรื่นดวยแมกไมยืนตนนานาพันธุ อาคาร

สาํนักงานเลขานุการ เคยเปนของนายอาเธอร ไลออนแนล เคอริเปล (Mr. Arther Lionel Queripel) สราง

ในปพ.ศ.2465 รูปทรงแบบโคโลเนียล (Colonial) หรือทรงอาณานิคม ถูกเวนคืนใหมหาวิทยาลัย

เชียงใหมในป พ.ศ. 2506 และไดรับการปรับปรุงใหเปนสถานที่ทาํการของสถาบันวิจัยสังคม จนกระทั่ง

สถาบันวิจัยสังคมยายไปอยูศูนยรวมวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม อาคารหลงัน้ีจึงถกูกาํหนดใหเปนสถานทีท่าํ

การของสาํนักสงเสรมิศลิปวฒันธรรม นับต้ังแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา

3. ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนหนวยงานที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย

ดานหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2530 มาตรา 7 ซึ่งกลาววา “….ใหมหาวิทยาลัย

เชยีงใหมเปนสถานศกึษาและวจัิย มวัีตถปุระสงคในการศกึษา สงเสรมิวิชาการและวชิาชพีชัน้สงู ทาํการสอน

ทาํการวิจัย ใหบริการแกสังคมและทะนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม…..”

โดยความนี้ อาจกลาวไดวา ขอบเขตอาํนาจของสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มิไดจํากัดอยูแต

ในรัว้ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหมเทาน้ัน แตควรมบีทบาททัง้ในระดบัทองถิน่ ระดบัชาต ิ และระดบันานาชาติ

โดยรวมเอาสถานที่ของสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไวดวย
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4. ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายของหนวยงาน

ปณิธาน

ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม อนัเปนรากฐานสาํคญัของชาต ิสนับสนนุ และเผยแพรศลิปวฒันธรรม

ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน

มุงการปรบัตัวดานระบบการบรหิารการจดัการองคกรใหเกดิความสมานฉนัท มกีารกาํหนดอตั

ลกัษณ และมคีวามเปนเลศิในการผลติองคความรู การบรกิารวชิาการทางดานลานนาศกึษา ในบรบิทสงัคม 

เศรษฐกจิ ฐานความรู สามารถพึง่พาตนเองได เพ่ือกาวไปสูการพฒันาทีย่ัง่ยนื

พนัธกจิ

1. สรางระบบการบริหารจัดการที่สมานฉันทและทันสมัย (Modern Organization)

2. สรางอัตลักษณ ความเปนเลิศทางวิชาการและการบริการ  (Identity and Excellency)

3. ใหบรกิารวิชาการที่ตอบสนองตอเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม  (Service Knowledge)

4. สรางรายไดเลี้ยงตัวเอง  (Self Reliance)

วตัถปุระสงค/เปาหมาย

1. เกิดความรวมมือ ความสมานฉันท และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร

(Good Governance)

2. เกิดอัตลักษณความเปนเลิศทางวิชาการและบริการดานศิลปะ วัฒนธรรม (Positioning

and Branding)

3. เกิดการนาํความรูไปพัฒนาประเทศ ตามแนวคิดสังคมเศรษฐกิจฐานความรู และ

เศรษฐกิจการสรางสรรค (Creative Economy)

4. เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะองคกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได

5. กลยุทธในการบริหารจัดการ

5.1 Corporate Strategy

1) พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศขององคกร

2) สรางความรวมมือ และความสมานฉันทภายในองคกร

3) สรางกระบวนบริหารองคกรเชิงกลยุทธ มีดุลยภาพในการพัฒนา

4) สรางวงจรการบริหารองคกรตามแนวทางการประกันคุณภาพ

5) พัฒนาบุคลากรใหตอบสนองนโยบาย

5.2 Branding Strategy

1) สรางการมีสวนรวม ความเขาใจ และยอมรับนโยบาย Lannaization

2) สรางบรรยากาศการวิจัย และการวิจัยที่เฉพาะเจาะจง
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5.3 Service Strategy

1) ปรับปรุงสาํนักสงเสริมฯ ใหเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต

2) โครงการการศึกษาวัฒนธรรมลานนา

3) นิทรรศการ กิจกรรม สงเสริมประยุกตใชวัฒนธรรมลานนา

4) โครงการ Lanna Hall of Fame รวบรวมองคความรู ยกยองบุคคล

5) ความรวมมือทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศลุมแมนํ้าโขง และสากล

5.4 Self Reliance Strategy

1) แสวงหารายไดจากการบริจาคของสถาบันทางสังคม

2) แสดงหารายไดจากกิจกรรมของสาํนักสงเสริมฯ

3) แสวงหารายไดจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหภาคเอกชน

6. โครงสรางการบริหารงาน

สาํนักสงเสริมศิลปวฒันธรรม  มีโครงสรางหนวยงานตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่

110 ตอนที่ 87 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ดังน้ี:-

คณะกรรมการประจาํสาํนัก

สาํนักงาน

เลขานุการ

ฝายวิชาการ

และขอมูล

ฝายเผยแพร

และพัฒนา

ฝายสงเสริม

การอนุรักษ

ฝายหอศิลป

และพิพิธภัณฑ

สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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7. ผูบริหารและบุคลากร

7.1 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (อดีต-ปจจุบัน)

1) ผศ.ดร.ชวลิต พุทธวงศ พ.ศ.2536 - 2537

2) ศ.ดร.อุดม รุงเรืองศรี 7 กุมภาพันธ 2536 – 6 กุมภาพันธ 2545

3) รศ.พงศเดช ไชยคุตร 7 กุมภาพันธ 2545 - 6 กุมภาพันธ 2549

4) อ.อาํนวย กันทะอินทร 7 กุมภาพันธ 2549 - 6 กุมภาพันธ 2553

7.2 คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

1) รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประธานกรรมการ

(รศ.นพ.อาํนาจ อยูสุข)

2) คณบดีคณะสังคมศาสตร (รศ.เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ) กรรมการ

3) อ.ดร.สังคม สุวรรณรัตน กรรมการ

4) ผูอาํนวยการสถาบันวิจัยสังคม (ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสะอาด) กรรมการ

5) ดร.เจาดวงเดือน ณ เชียงใหม กรรมการ

6) อาจารยวิถี พานิชพันธ กรรมการ

7) ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการ

8) นายนคร พงษนอย กรรมการ

9) นายจุลทัศน กิติบุตร กรรมการ

10) นางราํพัด โกฎแกว กรรมการ

11) ผูอาํนวยการสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ

(อ.อาํนวย กันทะอินทร)

12) รองผูอาํนวยการฝายบริหารสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กรรมการ และผูชวยเลขานุการ

(ผศ.อนุชาติ ธนัญชัย)

13) รองผูอาํนวยการฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ- กรรมการ และผูชวยเลขานุการ

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (อ.กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ)

7.3 ผูบริหารและบุคลากร

 ผูบริหาร  (จํานวน  3  คน)

 

อ.อํานวย กันทะอินทร ผศ.อนุชาติ ธนัญชัย อ.กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ

ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฝายบริหาร รองผูอํานวยการฝายวิเทศ

สัมพันธและกิจการพิเศษ
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ขาราชการสายปฏิบัติการ ข. ค.  (จํานวน 6 คน)

 
นายอนุชา ศรีอรุณ นางรุจิรา คอทอง นางภัทรา อินทราทิตย

จนท.วเิคราะหนโยบายและแผน 7 เจาหนาทีบริหารงานทัวไป 6 นักวิชาการศึกษา 6

 นายเศรษฐศิลป อินถาบุตร นางรพีพรรณ ศรีทะ นายสนั่น ธรรมธิ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 เจาหนาทีบริหารงานทัวไป 6 นักวิชาการศึกษา 6

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา สายปฏิบัติการ ข. ค.  (จํานวน  8  คน)

 

นายวสันต เพ็ญจันทร นายพิชัย แสงบุญ นายจรัสพันธ ตันตระกูล

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการชางศิลป

   
นายเนติ พิเคราะห นางสาวเสาวณีย คาํวงค นางอภิวันท พันธสุข

นักวิชาการชางศิลป นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการศึกษา

 

นางสาวนภาวรรณ อาชาเพ็ชร นางสาววนิดา เชื้อคาํฟู

นักประชาสัมพันธ นักวิชาการพัสดุ

ลูกจางช่ัวคราว  จํานวน  3  คน)

นายพร สุขกระจาง นายปญญา แกวคาํ นางอัมพร สุขกระจาง

คนสวน คนสวน นักการภารโรง
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8. อาคารสถานที่

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดอนุรักษเรือนโบราณ และมีกลุมเรือนโบราณที่เปนศูนยรวม

และเปนแหลงศึกษาคนควาดานศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมของลานนา รวมทั้งการจัดการเพื่อใหเปน

สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรมลานนา  ซึ่งในปจจุบันมีเรือนโบราณอยู 8 หลัง ดังน้ี

ประเภทบุคลากรสายปฏิบัติการ (สาย ข. ค.)

12%

24%

46%

18%

ขาราชการสาย ข.

ขาราชการสาย ค.

พนักงานมหาวิทยาลัย
ประจํา (สายปฏิบัติการ)

ลูกจางชั่วคราว

คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายปฏิบัติการ (สาย ข. ค.)

72%

21%

7% ปริญญาตรี

ปริญญาโท

อยูระหวางศึกษาตอ
ปริญญาโท
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ป พ.ศ.ที่

สราง
อายุ

ปที่ปลูก

ใหม

1. เรือนไทลื้อ (หมอนตุด) 2460 90 2536

2. เรือนกาแล (อุยผัด) 2460 90 2537

3. เรือนพื้นบานลานนา (อุยแกว)
สงครามฯ

2
- 2540

4. เรือนกาแล (พญาวงศ) 2440 110 2541

5. ยุงขาว ของเรือนกาแล (พญาวงศ) 2440 110 2542

6. เรือนชาวเวียงเชียงใหม

(พญาปงลังกา)
2439 111 2547
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ป พ.ศ.ที่

สราง
อายุ

ปที่ปลูก

ใหม

7. เรือนปนหยา (อนุสารสุนทร) 2467 83  2548

8. เรือนทรงโคโลเนียล (ลุงคิว) 2465 85 -

ในเดอืนมถินุายน 2549 สาํนักสงเสรมิศิลปวฒันธรรม ไดจัดต้ัง “ศนูยวิจัยสปาลานนาศกึษา”

ขึ้น โดยใชเรือนพญาปงลังกาเปนสถานที่ทาํการ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังศูนยเพ่ือรวบรวม พัฒนา

และประยกุตใชองคความรูเกีย่วกบัศลิปวฒันธรรมลานนาใหเขากบัธรุกจิสปา นับเปนการพฒันาแหลงทอง

เทีย่วที่ยั่งยืน ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือใหสืบทอดความเปนลานนาไทยที่ถูกตองแกประชาชน

ชาวลานนา ใหรูจักรกัษาและเผยแพรวิถชีวิีตแบบลานนา ซึง่เปนทีย่อมรบัวาเปนวิถชีวิีตทีเ่รยีบงายและเหมาะ

สมกับคนไทย ทั้งในแงที่เปนการดาํเนินชีวิตในวิถีแหงเศรษฐกจิพอเพียง

9.  การประกันคุณภาพการดําเนินงาน

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดเริ่มดําเนินงานประกันคุณภาพมาตั้งแตป พ.ศ.2543 จนถึง

ปจจุบัน และไดรบัการตรวจสอบระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบ

ระบบประกนัคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามองคประกอบดานตางๆ จํานวน 6 ดาน คือ 

(1) ปรชัญา ปณธิาน วิสยัทศัน ภารกจิ วัตถปุระสงค นโยบาย กลยทุธ และแผน (2) การทาํนุบาํรงุศิลปวฒัน

ธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม (3) การบริการวิชาการแกชุมชน (4) การบริหารและจัดการ (5) การเงิน

และงบประมาณ (6) ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ สาํหรบัดานการเรยีนการสอน การพฒันาและ

สนับสนุนนักศกึษา  และดานการวจัิย ไดรบัการยกเวนการตรวจสอบ เน่ืองจากสาํนักฯ ไมมพัีนธกจิดานการเรยีน

การสอนและการวจัิย โดยยดึปฏบิติัตามนโยบายและแนวทางจากระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเปนหลัก และไดนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดจากผลประเมินการตรวจสอบการ

ประกันคณุภาพการศกึษาในแตละครัง้ มาปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารและจดัการภายในหนวยงานใหมี

ประสทิธภิาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น
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ผลประเมินการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน

80.09%

70.10%

74.40%

80.00%
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1. รายได – คาใชจาย จากการดําเนินงาน

สาํนักฯ มีรายไดจากการดาํเนินงานเพิ่มขึ้นทุกป คือ ในป 2546 มีรายไดจากการดาํเนินงาน

1.421 ลานบาท ในป 2547 มีรายไดจากการดาํเนินงานเพิ่มขึ้นเปน 2.466 ลานบาท จากป 2546

(เพ่ิมขึ้น 1.045 ลานบาท หรือรอยละ 73.5) ในป 2548 มีรายไดจากการดาํเนินงานเพิ่มขึ้นเปน 2.522

ลานบาท จากป 2547 (เพ่ิมขึ้น 0.056 ลานบาท หรือรอยละ 2.3) และในป 2549 มีรายไดจากการ

ดําเนินงานเพ่ิมขึ้นเปน 2.778 ลานบาท จากป 2548 (เพ่ิมขึ้น 0.256 ลานบาท หรือรอยละ 10.2)

สาํนักฯ มีคาใชจายจากการดาํเนินงานเพิ่มขึ้นทุกป คือในป 2546 มีคาใชจายจากการ

ดําเนินงาน 1.424 ลานบาท ในป 2547 มีคาใชจายจากการดาํเนินงานเพิ่มขึ้นเปน 2.481 ลานบาท

จากป 2546 (เพ่ิมขึ้น 1.056 ลานบาท หรือรอยละ 74.2) ในป 2548 มีคาใชจายจากการดาํเนินงาน

เพ่ิมขึ้นเปน 2.627 ลานบาท จากป 2547 (เพ่ิมขึ้น 0.056 ลานบาท หรือรอยละ 5.9) และในป 2549

มีคาใชจายจากการดาํเนินงานเพ่ิมขึ้นเปน 2.803 ลานบาท จากป 2548 (เพ่ิมขึ้น 0.177 ลานบาท หรือ

รอยละ 6.7)

ทั้งน้ี พบวาในป 2546 มีรายไดจากการดาํเนินงานสูงกวาคาใชจาย 0.003 ลานบาท ป

2547 มีรายไดจากการดาํเนินงานสูงกวาคาใชจาย 0.015 ลานบาท ป 2548 มีรายไดจากการดาํเนิน

งานสูงกวาคาใชจาย 0.105 ลานบาท และป 2549 มีรายไดจากการดาํเนินงานสูงกวาคาใชจาย 0.025

ลานบาท

รายได – คาใชจาย ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549

รายไดจากการดาํเนินงาน 1.421 2.466 2.522 2.778

คาใชจายจากการดาํเนินงาน 1.424 2.481 2.627 2.803

รายไดสูง (ตํ่า) กวาคาใชจาย -0.003 -0.015 -0.105 -0.025

รอยละเพิ่มขึ้น/ลดลงจากปที่แลว ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549

รายไดจากการดาํเนินงาน - 73.5 2.3 10.2

คาใชจายจากการดาํเนินงาน - 74.2 5.9 6.7

รายได - คาใชจายจากการดําเนินงาน
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2.  วิเคราะหรายไดจากการดําเนินงาน

แหลงรายไดหลักของสาํนักฯ มี 2 แหลง คือ รายไดจากเงินงบประมาณ และรายไดจากแหลง

อื่น โดยเฉลี่ย ป 2546 – 2549 รอยละ 97.4 ของรายไดทั้งหมด มาจากเงินงบประมาณ รอยละ 2.6 มา

จากแหลงอื่น ไดแก เงินบริจาค ดอกเบี้ยเงินฝาก และรายไดอื่นๆ

ต้ังแตป 2546 – 2549 สาํนักฯ มีรายไดจากเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกป คือในป 2546 มี

รายไดจากการดาํเนินงาน 1.358 ลานบาท ในป 2547 มีรายไดจากเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเปน 2.390

ลานบาท จากป 2546 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 75.9) ในป 2548 มีรายไดจากเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเปน

2.497 ลานบาท จากป 2547 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.5) และในป 2549 มีรายไดจากเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น

เปน 2.703 ลานบาท จากป 2548 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.3)

ป 2546 สาํนักฯ มีรายไดจากแหลงอื่น ไดแก เงินบริจาค ดอกเบี้ยเงินฝาก และรายไดอื่น

จํานวน 0.063 ลานบาท ในป 2547 มีรายไดจากแหลงอื่นเพ่ิมขึ้นเปน 0.076 ลานบาท จากป 2546

(เพ่ิมขึ้นรอยละ 21.5) ในป 2548 มีรายไดจากแหลงอื่นลดลงเปน 0.025 ลานบาท จากป 2547 (ลด

ลงรอยละ 67.7) และในป 2549 มีรายไดจากแหลงอื่นเพ่ิมขึ้นอยางมากเปน 0.075 ลานบาท จากป

2548 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 203.1)

แหลงรายได ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549 รอยละเฉลี่ยป

46-49

รายไดจากเงินงบประมาณ 1.358 2.390 2.497 2.703 97.4

รายไดจากแหลงอื่น 0.063 0.076 0.025 0.075 2.6

รวม 1.421 2.466 2.522 2.778 100.0

รอยละเพิ่มขึ้น/ลดลงจากปที่ผานมา ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549

รายไดจากเงินงบประมาณ - 75.9 4.5 8.3

รายไดจากแหลงอื่น - 21.5 -67.7 203.1

แหลงงบประมาณ
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งบแผน - เงินรายได เงินแหลงอื่นๆ (เงินบริจาค,ดอกเบ้ีย,อื่น )ๆ
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3.  วิเคราะหคาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายในการดาํเนินงานของสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม แบงออกเปน 5 หมวดหลักๆ

คือ คาใชจายดานบุคลากร คาใชจายในการดาํเนินงาน คาใชจายเงินอุดหนุน คาเสื่อมราคม และคาใชจาย

อื่นๆ โดยเฉลี่ยป 2546 – 2549 รอยละ 56.6 ของคาใชจายทั้งหมดเปนคาใชจายดานบุคลากร รอยละ

9.8 เปนคาใชจายในการดาํเนินงาน รอยละ 23.4 เปนคาใชจายเงินอุดหนุน รอยละ 2.9 เปนคาเสื่อม

ราคา รอยละ 7.3 เปนคาใชจายอื่นๆ (คาครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ และคาใชจายอื่น)

สาํนักฯ มีคาใชจายดานบุคลากรเพิ่มขึ้นทุกป คือในป 2546 มีคาใชจายดานบุคลากร

0.989 ลานบาท และในป 2547 มีคาใชจายดานบุคลากรเพิ่มขึ้นเปน 1.246 ลานบาท จากป 2546

(เพ่ิมขึ้นรอยละ 26.0) ในป 2548 มีคาใชจายดานบุคลากรเพิ่มขึ้นเปน 1.688 ลานบาท จากป 2547

(เพ่ิมขึ้นรอยละ 35.5) แตในป 2549 มีคาใชจายดานบุคลากรลดลงเหลือ 1.360 ลานบาท จากป

2548 (ลดลงรอยละ 19.4) ต้ังแตป 2546 – 2549 สาํนักฯ มีบุคลากรดังน้ี

ป พ.ศ. จํานวนบุคลากรรวมทุกประเภท รอยละเพิ่มขึ้น/ลดลง

จากปที่ผานมา

2546 12 -

2547 12 0.0

2548 14 16.7

2549 16 14.3

ในป 2546 สาํนักฯ มีคาใชจายในการดาํเนินงาน 0.119 ลานบาท ในป 2547 มีคาใชจาย

ในการดาํเนินงานเพ่ิมขึ้นเปน 1.196 ลานบาท จากป 2546 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 65.1) ในป 2548 มีคาใช

จายในการดาํเนินงานลดลงเหลือ 0.160 ลานบาท จากป 2547 (ลดลงรอยละ 18.4) และในป 2549 มี

คาใชจายในการดาํเนินงานเพิ่มขึ้นอยางมากเปน 0.441 ลานบาท จากป 2548 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 175.2)

จํานวนบุคลากรสายปฏิบัติการ (ข. ค.)
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ป 2546 สาํนักฯ มีคาใชจายเงินอุดหนุน 0.255 ลานบาท ในป 2547 มีคาใชจายเงิน

อุดหนุนเพิ่มขึ้นอยางมากเปน 0.977 ลานบาท จากป 2546 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 283.2) ในป 2548 มีคา

ใชจายเงินอุดหนุนลดลงเหลือ 0.693 ลานบาท จากป 2547 (ลดลงรอยละ 29.1) และในป 2549 มีคา

ใชจายเงินอุดหนุนลดลงเหลือ 0.256 ลานบาท จากป 2548 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 63.1)

ในป 2546 และ 2547 สาํนักฯ มีคาเสื่อมราคมปละ 0.061 ลานบาท ในป 2548 มีคา

เสื่อมราคาเพิ่มขึ้นเปน 0.067 ลานบาท จากป 2547 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 8.6) และในป 2549 มีคาเสื่อมรา

คมเพ่ิมขึ้นเปน 0.085 ลานบาท จากป 2548 (เพ่ิมขึ้นรอยละ 27.6)

ในป 2546 – 2547 สาํนักฯ ไมมีคาใชจายอื่นๆ (คาครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ และคาใชจาย

อื่น) ในป 2548 มีคาใชจายอื่นๆ 0.019 ลานบาท ในป 2549 มีคาใชจายอื่นๆ เพ่ิมขึ้นเปน 0.662 ลาน

บาท จากป 2548

ประเภทคาใชจาย ป พ.ศ.

บุคลากร การดาํเนินงาน เงินอุดหนุน คาเสื่อมราคา อื่นๆ

2546 0.989 0.119 0.255 0.061 -

2547 1.246 0.196 0.977 0.061 -

2548 1.688 0.160 0.693 0.067 0.019

2549 1.360 0.441 0.256 0.085 0.662

รอยละเพิ่ม/ลด จากปที่ผานมา
ป พ.ศ.

บุคลากร การดาํเนินงาน เงินอุดหนุน คาเสื่อมราคา อื่นๆ

2546 - - - - -

2547 26.0 65.1 283.2 0.1 -

2548 35.5 -18.4 -29.1 8.6 27.6

2549 -19.4 175.2 -63.1 27.6 96.68

การแบงประเภทรายจาย
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4.  สรุปรายได - คาใชจาย



⌫⌫ 


สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนหนวยงานที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย

ดานหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2530 มาตรา 7 ซึ่งกลาววา “….ใหมหาวิทยาลัย

เชยีงใหมเปนสถานศกึษาและวจัิย มวัีตถปุระสงคในการศกึษา สงเสรมิวิชาการและวชิาชพีชัน้สงู ทาํการสอน ทาํ

การวจัิย ใหบริการแกสังคมและทะนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม…..” และไดมีการกาํหนดปณิธานของหนวยงานไววา

“ทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนรากฐานสาํคัญของชาติ สนับสนุน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ”

เพ่ือใหการดาํเนินงานของสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สามารถสนองตอบความตองการ

และความคาดหวังของมหาวิทยาลัย ผูอาํนวยการสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (อ.อาํนวย กันทะอินทร) ได

แสดงภาวะผูนําองคกรในการกาํหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ ในการบริหารและดาํเนินงาน

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภายใตวิสัยทัศนใหม คือ

“มุงการปรับตัวดานระบบการบริหารการจัดการองคกรใหเกิดความสมานฉันท

มีการกาํหนดอัตลักษณ และมีความเปนเลิศในการผลิตองคความรู

การบริการวิชาการทางดานลานนาศึกษา ในบริบทสังคม เศรษฐกิจ ฐานความรู

สามารถพึ่งพาตนเองได เพ่ือกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”

1.  กิจกรรมหลักของหนวยงาน

1) การจัดแสดงพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรูดานสถาปตยกรรมลานนา

วิถีชีวิตความเปนอยู และศิลปหัตถกรรมแบบลานนา

2) จัดประชุม อบรม สัมมนา และดูงาน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมลานนา เพ่ือหาแนวทางใน

การสงเสริม ทาํนุบาํรุง อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมลานนาใหแพรหลาย  โดยนาํองคความรู

ที่ไดจากกิจกรรมตางๆ ดังกลาวมาเผยแพร

3) ใหบรกิารวชิาการดานศลิปวฒันธรรมลานนา โดยใชสือ่ทีส่ามารถเขาถงึผูรบัขาวสารไดอยางกวางขวาง

เชน รายการวิทยุ หนังสือพิมพ หนังสือ/ตํารา แผนพับ จดหมายขาว ปฏิทิน ซีดีรอม เว็บไซต ฯลฯ

เปนตน

4) จัดนิทรรศการ เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสชื่นชม และมีโอกาสเรียนรูหรอืแลกเปลี่ยน

ความรูกับศิลปน

5) สรางงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมลานนา เพ่ือนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยมาเผยแพรใหประชาชน
6) รบัผดิชอบงานทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมและศาสนา เชน การฝกอบรมวปิสสนากรรมฐาน งานตกับาตร

เทโวโรหณะ งานทอดกฐิน งานทอดผาปา งานวิสาขบูชาธรรมคีตา งานจัดทาํและตกแตงรถ

สงกรานต รถกระทง และซุมประตูตางๆ เปนตน

7) ใหคาํปรึกษา แนะนาํ และใหความรูแกบุคคล/หนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

8) ใหบริการอาคารและสถานที่เพ่ือใชจัดกิจกรรมตางๆ
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2.  รายละเอียดกิจกรรม

2.1  กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และส่ิงแวดลอม  (จํานวน 16 กิจกรรม)

1. งานจัดทํารถเทโวโรหณะ เน่ืองในประเพณีทาํบุญตักบาตรเทโวโรหณะในวันออกพรรษา ประจาํป 2548

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2548  ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2. งานทําบุญทอดกฐิน ม.ช.

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2548  ณ วัดฝายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม
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3. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝกอบรมวิปสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 11

ในวันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2548  ณ ศูนยฝกอบรมแมเหียะ คณะเกษตรศาสตร มช.

4. งานจัดทํากระทง และริ้วขบวนแห เนื่องในประเพณีย่ีเปงเชียงใหม ประจําป 2548

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548  ณ เทศบาลนครเชียงใหม

.

5. โครงการวิสาขบูชาธรรมคีตา ประจําป 2549

ในวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2549  ณ วัดสวนดอก และวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
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6. งานจัดทํา Art Pavilion ในงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม ประจําป 2549

ในวันที่ 1 - 9 เมษายน 2549  ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม

7. งานจัดทํารถบุษบกแหพระพุทธสิหิงค  เนื่องในประเพณีปใหมเมืองเชียงใหม ประจําป 2549

ในวันที่ 13 เมษายน 2549  ณ  เทศบาลนครเชียงใหม  จ.เชียงใหม

8. โครงการตามรอยครบูาศรวิีชยั รวมใจรกัษดอยสเุทพ ประจําป 2549

ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2549  ณ ถนนไปวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ
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9. งานทําบุญทอดผาปา ม.ช.

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2549  ณ วัดฝายหิน ม.ช.

 

10. โครงการพิพิธภัณฑมีชีวิตแบบลานนา (Lanna Living Museum)

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 – 30 กันยายน 2550  ณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช.

11. โครงการหลอเทียน สมโภชเทียน และตกแตงเทียนพรรษา

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเทศบาลนครเชียงใหม

โดยไดรับรางวัลชนะเลิศที่ 2 ในการประกวดแหเทียนพรรษา จ.เชียงใหม
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12. งานจัดนิทรรศหมุนเวียนครั้ง ที่ 11 “จากแสงเงาสูปาหิมพานต ตามพระราชเสาวนีย”

20 ธันวาคม 2548 - 20  มกราคม 2549  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ม.ช.

13. นิทรรศการศิลปกรรมไทย-กัมพูชา (ภาพจิตรกรรมและลายเสน) นิทรรศการ ครั้งที่ 1

ในวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2548   ณ Royal U. of Fine Arts กรุงพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา

14. โครงการจัดนิทรรศการ "Fredrik Wretman: In Search of Solitude"

ในวันที่ 10 - 28 พฤษภาคม 2549  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ม.ช.
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15. โครงการจัดนิทรรศการ The Exhibition of Shizuoka Protectural Numaza School for the Intellectual

Handicapped Children in Chiang Mai

ในวันที่ 27 มกราคม - 9 กุมภาพันธ 2549  ณ คณะวิจิตรศิลป ม.ช.

หมายเหตุ:  ไมมีภาพประกอบ

16. นิทรรศการ (หมุนเวียน) ศิลปกรรมไทย-กัมพูชา (ภาพจิตรกรรมและลายเสน)

ในวันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2549  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ม.ช.

(รวมกับคณะวิจิตรศิลป ม.ช. และ Royal University of Fine Arts กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา)

 

กิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชน

1. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “Moving Dai - The Band Tour”

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2548  ณ หองประชุม สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช.

(หมายเหตุ: ไมมีภาพประกอบ)

2. การจัดเสวนา ในหัวขอ “ศิลปะการฟอนและดนตรี : การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย”

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548  ณ หองประชุม สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช.
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3. การจัดเสวนา ในหัวขอ “ก๋ินดอง การแตงงานของคนลาว วันนี้และวันวาน”

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2548  ณ หองประชุม สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช.

4. โครงการจัดงานมุทิตาจิต ศ.ดร.อุดม รุงเรืองศรี (เสวนาวิชาการ และมุทิตาจิต)

ในวันที่ 13 มกราคม 2549  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว และสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช.

5. โครงการอบรมหลักสูตร "สืบภาษา สานภูมิปญญาคนเมือง"

ในวันที่ 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2549  ณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช.
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6. โครงการฝกอบรมศิลปะลานนาประดิษฐ

ในวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2549 ณ ศูนยวิจัยสปาลานนาศึกษา สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช.

7. โครงการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "นวดไทยลานนาประยุกต รุนที่ 1 - 2"

- รุนที่ 1: 15 สิงหาคม - 4 กันยายน 2549

- รุนที่ 2: 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2549  ณ ศูนยวิจัยสปาลานนาศึกษา สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช.

8.  โครงการพัฒนาแมแบบชุดอักษร Lanna OTF Template (Opened Type Font)
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ในอดตีการพมิพอกัษรลานนาบนแปนพิมพภาษาไทยมปีญหายุงยาก ทาํใหขอความทีพิ่มพไม

สมบรูณและตองใชเทคนคิอยางอืน่ชวย แมวาการพมิพอกัษรลานนาจะมพียญัชนะตน ผสมสระ วรรณยกุต

และตวัสะกดคลายกบัภาษาไทย แตกม็อีกัขระวธิทีีแ่ตกตางกนั และยงัมอีกัษรและสระพเิศษหลายตวัทีเ่ขยีน

แตกตางกนัและไมมบีนแปนพิมพภาษาไทย การพฒันาระบบการพมิพอกัษรลานนาในโครงการพฒันาแมแบบ

ชดุอกัษร Lanna OTF Template น้ี ไดนําออกเผยแพรสูสาธารณชนผานทางเวบ็ไซตของสาํนักฯ เพ่ือใหผูที่

ตองการพมิพอกัษรลานนาในระบบคอมพวิเตอร สามารถดาวนโหลดโปรแกรมและวธิกีารใชงานไดอยางสะดวก

และงายดาย และสามารถประยกุตใชกบัโปรแกรมคอมพวิเตอรอืน่ๆ อยางหลากหลาย

3.  ผลงานวจัิย   จํานวน  3  เรือ่ง

1.  งานวจัิย  เรือ่ง “การรวบรวมลวดลายผาทอพืน้บานจงัหวัดนาน”

ระยะเวลา : 2 ป  (1 ตุลาคม 2547 – 30 กนัยายน 2549)

ผูวิจัย : อ.ดร.สภุาพร นาคบลัลงัก

ผูรวมวจัิย :  นางภทัรา จันทราทติย

งบประมาณ : 150,000  บาท

แหลงทนุ : สถาบนัวิจัยและพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. งานวจัิย  เรือ่ง “การศกึษาระบบการทาํนาแบบลานนาและคตคิวามเชือ่เรือ่งวนัเกีย่วกบัการทาํนา”

ระยะเวลา : 1 ป (1 ตุลาคม 2548 – 30 กนัยายน 2549)

ผูวิจัย :  นายสนัน่ ธรรมธิ

ผูรวมวจัิย : นางอภวัินท พันธสขุ

งบประมาณ : 5,000  บาท

แหลงทนุ : งบประมาณแผนดิน ประจาํป 2549 หมวดเงนิอดุหนนุทัว่ไป

3.  งานวจัิย  เรือ่ง “สปาลานนาศกึษา”

ระยะเวลา : 1 ป (1 มถินุายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550)

ผูวิจัย : รศ.ดร.บษุบง จําเรญิดารารศัมี

ผูรวมวจัิย : อ.อาํนวย กนัทะอนิทร  และ ผศ.อนุชาต ิธนัญชยั

งบประมาณ : 200,000  บาท

แหลงทนุ : สโมสรโรตารเีชยีงใหม
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4.   กิจกรรมอืน่ๆ

1) การจัดทาํจดหมายขาว “รมพยอม”  (จํานวน 2 เลม) ตีพิมพ 2 ครั้งๆ ครั้งละ 1,200 เลม  รวมทั้ง

สิ้น 2,400 เลม

2) การจดัทาํปฏทินิศลิปวฒันธรรมรายเดอืน (จํานวน 12 ฉบบั) ตีพิมพ 12 ครัง้ๆ ละ 1,000 ฉบบั รวม

ทัง้สิน้ 12,000 ฉบับ

3) การเขยีนบทความ เรือ่ง “มรดกลานนา” ตีพิมพในหนงัสอืพิมพไทยนวิส  จํานวน 52 ครัง้

4) การเขยีนบทความ เรือ่ง “นาฏดรุยิการลานนา” ตีพิมพในหนงัสอืพิมพไทยนวิส จํานวน 52 ครัง้

5) การเขยีนคอลมัน เรือ่ง “วรรณกรรมคาํโคลง” ตีพิมพในหนงัสอืพลเมอืงเหนอื จํานวน 52 ครัง้

6) ผูจัดรายการวทิย ุ“มรดกลานนา”  สถานีวิทยเุสยีงสือ่สารมวลชน (FM100) จํานวน 208 ครัง้

7) ใหบรกิารดาวนโหลดขอมลูตางๆ ไดแก

- ขอมลูอกัษรลานนา จํานวน 7,555 ครัง้

- วิธกีารเขยีนอกัษรลานนา จํานวน 2,339 ครัง้

- ปกขทนื(ปฏิทนิ)ลานนา จํานวน 1,464 ครัง้

8) การใหบรกิารเยีย่มชมพพิิธภณัฑมชีวิีตแบบลานนา (Lanna Living Museum)  จํานวน 1,737 คน

9) การเปนวิทยากรบรรยาย/สาธติ ผูประกอบพธิกีรรกรรม คณะทาํงาน ทีป่รกึษา จํานวน 57 ครัง้

5.  รางวัลทีไ่ดรบั

4.1  ประเภทบคุคล   จํานวน 3  รางวลั

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจาํป 2549

(ประเภทสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา)

ใหแก นายสนั่น ธรรมธิ (นักวิชาการศึกษา)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549

ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง  กรุงเทพฯ
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มท่ีระลึกพระนามาภิไธยยอ สธ.

ใหแก นายสนั่น ธรรมาธิ (นักวิชาการศึกษา)

ในฐานะผูสงเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประจาํป 2549

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549

และนายสนั่น ธรรมธิ  ยังไดรับรางวัล บุคคลแหงป”(ดานภาษาและวรรณกรรมลานนา) ประจาํป 2549

รางวัลที่จัดขึ้นตามโครงการเพชรสยาม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดยมีกาํหนดพิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” ครั้งท่ี 12 ประจาํป 2549

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

นายสนัน่ ธรรมธ ิ ตาํแหนงนกัวชิาการศกึษา

ไดรบัโลประกาศเกยีรตคิณุในฐานะ “ครภููมปิญญาศลิปะการแสดง”

จาก  ฯพณฯ ศาสตราจารยนายแพทยเกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง  100  ป โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

25 มีนาคม 2549
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4.2  ประเภทหนวยงาน  จํานวน 3 รางวลั

.

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ประกวดรถกระทงประเภทสวยงาม  และรางวัลอันดับ 2 : ประกวดริ้วขบวนแห

ในประเพณีย่ีเปงจังหวัดเชียงใหม ประจาํป 2548

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  : ประกวดบูธศิลปวัฒนธรรม

เนื่องในเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม ประจาํป 2549 (จาก ท.ท.ท.)

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2549

รางวัลชนะเลิศที่ 2 : ประกวดรถแหเทียนพรรษา (จากเทศบาลนครเชียงใหม)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2549
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1

แผนกลยุทธ 4 ป  (7 กุมภาพันธ 2549 – 6 กุมภาพันธ 2553)

ของ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

CORPERATE STRATEGY

พันธกิจที่ 1  สรางระบบการบริหารจัดการที่สมานฉันท และทันสมัย (M - Modern Organization)

เปาหมาย : เกิดความรวมมือ ความสมานฉันท และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร (Good Governance)

กลยุทธ (Strategies) วิธีการ (Tactics) ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่จะไดรับ (Outcomes)

M1.1   พัฒนาระบบฐานขอมูลอิเลคทรอนิคส (Information System) ของ

องคกรใหสมบูรณในทุกดาน เพื่อชวยกําหนดทิศทางการพัฒนาที่

เหมาะสมขององคกร บนพื้นฐานของขอมูลสถิติที่นาเชื่อถือ

๐ รอยละ 80 ของขอมูลขององคกร

ทุกหนวยงานถูกจัดเก็บและใชงาน

ในสื่อแบบอิเลคทรอนิกส

M1
พัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศขององคกร
(Information society)

M1.2   สงเสริมประสิทธิภาพของบุคลากร และวัฒนธรรมองคกรในการใชสื่อ

อิเลคทรอนิกส เพื่อการบริหารจัดการองคกรอยางบูรณาการ

๐ รอยละ 80 ของบคุลากรภายในองคกร

ใชสือ่อิเลคทรอนกิสในการดาํเนนิงาน

๐ เกิดความรวดเร็ว ประหยัด  มี

ประสิทธิภาพ และสามารถมอง

เห็นภาพรวมของทิศทางใน

องคกรรวมกัน

บริหารองคกรตามแนวคิดการจัดการความรู (U-U-S-C-D) อยางจริงจัง เพื่อให

บุคลากรทัง้องคกรเกิดสาํนกึรวมกัน ทัง้การคดิ วางแผน ตดัสนิใจ และความกาวหนา

ขององคกร ดังนี้

M2.1   ทําความเขาใจความรูที่จะใชเพื่อการสรางองคกรใหเขมแข็ง

(Understanding knowledge)

M2
สรางความรวมมือ และความ
สมานฉันทภายในองคกร
โดยประยุกตใชแนวคิด
การจัดการความรู

(Knowledge Management)

M2.2   ใชความรู และขอมูลวิจัยสถาบันและสถิติ ในการบริหารจัดการองคกร

(Used Knowledge)

๐ รอยละ 80 ของบุคลากรมีสวนรวม

เขาใจ และใชความรูดานตางๆ ที่

เปนพื้นฐานรวมกันขับเคลือ่น

องคกร

๐ เกิดความรวมมือ ความ

สมานฉันทภายในองคกร นําไป

สูความเปนองคกรเรียนรูที่

ยั่งยืน

M2.3   จัดสัมมนาอยางสม่ําเสมอ แบงปนความรู เพื่อการพัฒนาองคกรรวมกัน

อยางเปนเอกภาพ (Share knowledge)

M2.4   สรางระบบการสะสม จัดเก็บ ความรูและประสบการณตางๆ ขององคกร

อยางเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ (Collect

knowledge)
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กลยุทธ (Strategies) วิธีการ (Tactics) ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่จะไดรับ (Outcomes)

M2.5   สรางระบบทีม่ีประสทิธิภาพในการกระจายและการเขาถงึความรูตางๆ ทีอ่งคกร

สะสมไว เพื่อการพัฒนาองคกรรวมกันอยางยั่งยืน (Distribute

knowledge)

M3.1   สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวคิด Balanced ScorecardM3
สรางกระบวนบริหารองคกร
เชิงกลยุทธ  มีดุลยภาคในการ
พัฒนา ตามแนวทางของ
Balanced Scorecard

M3.2   ก. สัมมนากําหนดลําดับความสําคัญดานนโยบาย ทั้ง 4 ดาน ดังนี้

             1) การเงิน/การแสวงหารายได     

             2) คุณภาพ ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ   

             3) กระบวนการบริหารองคกรภายใน

             4) องคกรการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร

          ข. การใหคาน้ําหนักการพัฒนา

          ค. การจัดสรรงบประมาณอยางสมดุลย

๐ รอยละ 80 ของบุคลากร มีสวนรวม

เขาใจภาพรวม ทศิทางขององคกร

และดําเนินงานดานตางๆ ตาม

กลยุทธที่องคกรไดวางแผนไว

๐ เกิดการพัฒนาองคกรอยางมี

เอกภาพ ปรับตัวไดรวดเร็ว ตาม

กลยุทธในแตละป

M3.3   จัดสรรงบประมาณ และกํากับดูแลภาพรวมของนโยบายทุกดานใหเกิดการ

พัฒนาที่มีดุลยภาค ตามแผนกลยุทธและตัวชี้วัด

M3.4   ประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อนํามาปรุงปรับกลยุทธในปตอไป

M4.1   สรางการมสีวนรวมของบคุลากรทัง้องคกรในการกาํหนดนโยบายและกลยทุธ

ตางๆ ในแตละป ผานการรับรองจากคณะกรรมการสํานักฯ

M4.2   นําความคดิเหน็จากฝายตางๆ และผลการประเมนิมาจดัทาํแผนงานประจาํป

M4.3   กํากับดูแลกิจกรรมและวินัยการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กําหนด

อยางจริงจัง

M4.4   สรางระบบการประเมิน 360 องศา กิจกรรมตางๆ ขององคกร นําผลการ

ประเมินที่ไดรับไปปรับปรุงในแผนประจําปในครั้งตอไป

M4
สรางวงจรการบริหารองคกร
ใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ
ตามแนวทางการประกนัคณุภาพ

(Plan-Do-Check-Act )

M4.5   เก็บรวบรวมขอมูลการบริหารจัดการองคกรทั้งหมดในสื่ออิเลคทรอนิกส

อยางเปนระบบ เพื่อการสืบคนในอนาคต

๐ รอยละ 80 ของบุคลากรหมุนเวียนมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบาย        

กลยุทธ การประเมินและการประกัน

คุณภาพขององคกร

๐ เกิดการบริหารจัดการองคกรที่

เปนระบบ เปนวัฒนธรรมองคกร

ที่สรางความเขมแข็งทางการ

บริการวิชาการ  และความ

สมานฉันท
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กลยุทธ (Strategies) วิธีการ (Tactics) ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่จะไดรับ (Outcomes)

I 4.1   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพที่

จําเปนใหสอดคลองกับนโยบาย

M5
พัฒนาบุคลากรใหตอบสนอง

นโยบาย
I 4.2   สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน การรวมประชุมทาง

วิชาการในประเทศตางประเทศ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสังคมอยาง

ตอเนื่อง

๐ รอยละ 80 ของบุคลากรตื่นตัวกับ

การเรียนรู และพัฒนาตัวเองใน

รูปแบบตางๆ

๐ บุคลากรมคีณุภาพและ

ประสทิธิภาพในการปฏบิัติ

หนาทีต่ามนโยบายขององคกร

BRANDING STRATEGY

พันธกิจที่ 2 (I) สรางอัตลักษณ  ความเปนเลิศทางวิชาการและการบริการ  (Identity and Excellence)

เปาหมาย : เกิดอัตลักษณความเปนเลิศทางวิชาการและบริการดานศิลปะ วัฒนธรรม  (Positioning and Branding)

กลยุทธ (Strategies) วิธีการ (Tactics) ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่จะไดรับ (Outcomes)

I1

สรางการมีสวนรวม ความ

เขาใจ และการยอมรับ

นโยบาย Lannaization ทัง้

ภายในองคกร และสังคม

I 1.1   สรางการมีสวนรวม ทําความเขาใจ เพื่อกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

องคกรรวมกัน (Positioning) ในนโยบาย Lannaization  และจัดทําการ

ออกแบบอัตลักษณองคกร (Corporate Identity) เพื่อการประชาสัมพันธ

I 1.2   วางแผนการสื่อสาร นโยบาย Lannaization การสื่อสารสูสังคมอยาง

บูรณาการ (Integrated Marketing Communication) เพื่อสื่อสาร

อัตลักษณทางวิชาการ (Brand Building) ขององคกร สรางการรับรู การ

เขามาใชบริการ การเกิดความนาเชื่อถือและความภักดีตอมหาวิทยาลัย

๐ รอยละ 80 ของบคุลากรภายในองคกร

เขาใจ และรวมสรางกิจกรรมตอบ

สนองนโยบาย Lannaization

๐ สังคมไทย รับรูอัตลักษณ

Lannaization ขององคกร และเขา

มารับบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้นปละ

10 %

๐ สังคมไทยและสากล รับรู

จุดเดนและความเปนเลิศทาง

วิชาการขององคกรมากยิ่งขึ้น

I2

สงเสริมบรรยากาศการวิจัย

และการวิจัยที่เฉพาะเจาะจง

(Niche Research) ตาม

นโยบาย Lannaization

I 2.1   สรางการมีสวนรวม ทําความเขาใจ เพื่อกําหนดตําแหนงการวิจัยของ

องคกรที่มุงเนนการผลิตองคความรูเกี่ยวกับ Lannaization

I 2.2   สรางพื้นที ่ครภุณัฑ อุปกรณ และบคุลากร เฉพาะเพื่อสนบัสนนุการทาํวจิยั

I 2.3   สงเสริมการวิจัยพื้นฐาน และวิจัยประยุกต ตามนโยบายการผลิตองคความรู

Lannaization ที่สามารถตอบสนองสงัคมทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม

ศิลปะ วัฒนธรรม

๐ เกิดผลงานวิจัยปละ 5 เรื่อง ๐ เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มี

ความเชีย่วชาญเฉพาะของพืน้ถิน่

สามารถนาํผลงาน วจิยัของ

องคกรไปใชประโยชน สราง

มูลคาเพิ่ม และคุณคาทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒน

ธรรม
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กลยุทธ (Strategies) วิธีการ (Tactics) ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่จะไดรับ (Outcomes)

I 2.4   สนับสนุนงบประมาณการวิจัยองคความรู Lannaization เพิ่มมากขึ้น การ

แสวงหาแหลงทุนจากภายนอก รวมทั้งการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับแหลง

ทุนตางๆ ใหบุคลากรไดรับรู

I 2.5   จัดทําวารสารของสํานักสงเสริมฯ ราย 3 เดือน เพื่อเผยแพรองคความรู

ใหมเกี่ยวกับลานนาศึกษา

๐ ปละ 4  ฉบับ

SERVICE STRATEGY

พันธกิจที่ 3  (S) ใหบริการวิชาการที่ตอบสนองตอเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม (Service Knowledge)

เปาหมาย : เกิดการนําความรูไปพัฒนาประเทศ ตามแนวคิดสังคมเศรษฐกิจฐานความรู และ เศรษฐกิจการสรางสรรค (Creative Economy)

กลยุทธ (Strategies) วิธีการ (Tactics) ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่จะไดรับ (Outcomes)

S1

ปรับปรุงสํานักฯ ใหเปน

พิพิธภัณฑมีชีวิต

(Living Museum)

S 1.1   ปรับปรุงพื้นที่ อาคาร ปาย ขอมูลพื้นฐาน ทางเดิน และกิจกรรมวัฒนธรรม

ลานนา เพื่อรองรับแนวคิด Living Museum ใหเปนแหลงทองเที่ยวใหม

ของจังหวัดเชียงใหม

S 1.2  วางกลยุทธทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด เพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมสํานักฯ ในฐานะ Living Museum

S 1.3   สรางการมสีวนรวมในการบรหิารกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในทองถิน่

๐ มีผูเขามาเยี่ยมชมสํานักฯ ประมาณ

300-500 คน/เดือน

๐ สาํนกัฯ เปนแหลงทองเทีย่ว ทาง

ศิลปะ วัฒนธรรมลานนาของ

ภาคเหนือ

S2

จัดทําโครงการเชิงอนุรักษการ

ศึกษาวัฒนธรรมลานนา

(Lanna Educational

Project)

S 2.1   จัดอบรมการสอนภาษาลานนา ตอเยาวชนและผูสนใจทั่วไป

S 2.2   จดัหลกัสตูรการศกึษาระยะสัน้เกี่ยวกับ วฒันธรรมลานนา  อาท ิการวาดภาพ

จิตรกรรมลานนา ศิลปะลานนาประยุกตรวมสมัย การฟอนลานนา ดนตรี

ลานนา ฯลฯ

๐ ปละ 4 โครงการ

๐ ปละ 2 โครงการ

๐ สํานักฯ เปนแหลงเรียนรูการ

ศึกษาทางเลือก ดานศิลปะ

วัฒนธรรมลานนาของชาติ
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กลยุทธ (Strategies) วิธีการ (Tactics) ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่จะไดรับ (Outcomes)

S3

จัดนิทรรศการและกิจกรรมที่

สงเสริมความหลากลาย และ

การประยกุตใชวฒันธรรมลานนา

เพื่อสราง Lannaization

S 3.1   จัดสัมมนาทางวิชาการ  การประยุกตใชวัฒนธรรมลานนาอยางไร? ให

สัมพันธกับวิถีชีวิตรวมสมัย  

S 3.2  จัดนิทรรศการและกิจกรรมรวมกับ ภาครัฐ  ภาคเอกชน ศิลปะ วัฒนธรรม

ลานนนา ทั้งแนวอนุรักษและแนวประยุกตรวมสมัย อาทิ ดนตรี ละคร

นิทรรศการ ภาพยนตร เทศกาลประจําปของจังหวัด วันสําคัญทางศาสนา

ของประเทศ ฯลฯ

๐ ปละ 2 โครงการ

๐ ปละ 4 โครงการ

๐ สํานักฯ ทํางานเปนเครือขาย

รวมกับองคกรในภาคเหนือ

เพื่อสรางวัฒนธรรมลานนาให

สัมพันธกับชีวิตรวมสมัย

S4

จัดโครงการ Lanna Hall of

Fame เพื่อรวบรวมองคความรู

วัฒนธรรมลานนา และสราง

กระบวนการยกยองบุคคลที่

สรางประโยชนใหสังคม

S 4.1   รวบรวมหนังสือ เอกสาร ผลงานวิจัย ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมลานนา

จัดหมวดหมูองคความรูเพื่อการสืบคน จัดทําเปนสื่อ Online ใหสังคมไทย

สามารถสืบคนได

S 4.2   จัดสัมมนา จัดจางวิจัย จัดนิทรรศการ เพื่อสรรหาบุคคลที่ควรยกยองใน

ฐานะสรางสรรคสังคม ศิลปะ วัฒนธรรมลานนาใหเจริญกาวหนาและเปนที่

ยอมรับในสังคม

๐ ปละ 10 ฐานขอมูล

๐ ปละ 2 โครงการ

๐ สํานักฯ เปนศูนยกลางรวบรวม

องคความรูวัฒนธรรมลานนา

และสงเสริมบุคคลที่นายกยอง

ของสังคมไทย

S5

แสวงหาความรวมมือ การ

ดําเนินกิจกรรมทางศิลปะ

วัฒนธรรม กับประเทศแถบอนุ

ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS)

และสากล

S 5.1   จัดสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมทางศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งแนวอนุรักษ

แนวรวมสมัย  อาทิ ดนตรี ละคร นิทรรศการ ภาพยนตร ฯลฯ รวมกับ

ประเทศแถบอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) และสากล

๐ ปละ 4 โครงการ ๐ สํานักฯ เปนผูนําการจัด กิจ

กรรมทางศิลปวัฒนธรรมในเขต

อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS)



35

SELF RELIANCE STRATEGY

พันธกิจที่ 4 (S)  สรางรายไดเลี้ยงตัวเอง (Self Reliance)

เปาหมาย : เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะองคกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได

กลยุทธ (Strategies) วิธีการ (Tactics) ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่จะไดรับ (Outcomes)

S1

แสวงหารายไดจากการบริจาค

ของสถาบันทางสังคม

S 1.1   จัดตั้งบุคลากร พันธกิจ เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการแสวงหาแหลงทุน

จากสถาบนัทางสงัคมตางๆ ทีท่าํหนาทีบ่รจิาค เพื่อทาํนบุํารงุศลิปวฒันธรรม

ทั้งองคกรภายในประเทศและตางประเทศ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม สกว.    

มูลนิธิฟอรต มูลนิธิญี่ปุน  มูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร เปนตน

S 1.2   ดําเนินงานตามแผนการแสวงหารายได

S 1.3   ประเมินประจําป และนําผลประเมินไปปรับปรุงเพื่อการจัดทําแผนปตอไป

๐ รายไดตอปไมนอยกวา 3 แสนบาท ๐ สํานักฯ มีงบประมาณเงินรายได

เพิ่มมากขึ้น

๐ เปนองคกรที่มีสถานะทางการ

เงินที่มั่นคง

S2

แสวงหารายไดจากกิจกรรม

ของสํานักฯ

S 2.1   จัดทําแผนการแสวงหารายไดประจําป  ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของสํานักฯ

อาทิ คาดําเนินการวิจัย คาบัตรเขาชมกิจกรรมตางๆ  คาเชาสถานที่ของ

สํานักฯ คาอบรมหลักสูตรภาษาลานนา การอบรมมัคคุเทศดานวัฒนธรรม

ลานนา เปนตน โดยมีฝายสิทธิประโยชนรับผิดชอบ

S 2.2   ดําเนินงานตามแผนการแสวงหารายได

S 2.3   ประเมินประจําป นําผลประเมินไปปรับปรุงเพื่อการจัดทําแผนปตอไป

๐ รายไดตอปไมนอยกวา 3 แสนบาท ๐ สํานักฯ มีงบประมาณเงินรายได

เพิ่มมากขึ้น

๐ เปนองคกรที่มีสถานะทางการ

เงินที่มั่นคง

S3

แสวงหารายไดจากการ

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธให

ภาคเอกชน

S 3.1   จัดทําแผนการแสวงหารายไดประจําปที่เกี่ยวของกับการรับจางจัดกิจกรรม

สงเสริมการตลาดของภาคเอกชนที่ตองการแสดงอัตลักษณลานนา อาทิ

การจัดเลี้ยงรับรองลานนา การจัดดอกไมลานนา การแตงกายลานนา ฯลฯ

โดยมีฝายสิทธิประโยชนรับผิดชอบ

S 3.2   ดําเนินงานตามแผนการแสวงหารายได

S 3.3   ประเมินประจําป นําผลประเมินไปปรับปรุงเพื่อการจัดทําแผนปตอไป

๐ รายไดตอปไมนอยกวา 3 แสนบาท ๐ สํานักฯ มีงบประมาณเงนิรายได

เพิ่มมากขึ้น

๐ เปนองคกรที่มีสถานะทางการ

เงินที่มั่นคง
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