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คํานํา

สาํนักสงเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไดรบัการสถาปนาขึน้ เมือ่วันที ่ 2

กรกฎาคม 2536 (เดิมคือโครงการศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ในระหวางป พ.ศ.2528–2536) ปจจุบันมี

สวนราชการ 5 สวน ประกอบดวย ฝายวชิาการและขอมลู ฝายเผยแพรและพฒันา ฝายสงเสรมิการอนรุกัษ ฝาย

หอศลิปและพพิิธภณัฑ และสาํนักงานเลขานกุาร โดยมปีณธิาน คอื “ทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม อนัเปนรากฐาน

สาํคญัของชาต ิสนับสนนุ และเผยแพรศลิปวฒันธรรมระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ”

รายงานประจาํป 2550 เลมน้ี เปนการรายงานผลการดาํเนินการตามพันธกจิหลักของหนวย

งาน ในชวงระยะเวลา 1 ป (1 ตุลาคม 2549 – 30 กนัยายน 2530) ไดแก  การทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม

ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทยและทองถิ่น  การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม การใหบริการวิชาการและวิชาชีพ

แกชุมชน การอนุรักษพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา   และการอนุรักษสิ่งแวดลอม  ฯลฯ  เปนตน

การดําเนนิงานตามพนัธกจิของหนวยงานสามารถประสบผลสาํเรจ็ลลุวงไดเปนอยางด ี สบืเนือ่ง

มาจากความรวมมอื รวมใจ และความสมานฉนัทสามคัคขีองบคุลากรทกุทาน ตลอดจนการสนบัสนนุและความ

รวมมอืจากหนวยงานหลายฝาย ในนามของคณะผูบรหิารสาํนักสงเสรมิศิลปวฒันธรรม จึงขอแสดงความขอบคุณ

ทุกทานไว ณ โอกาสนี้ดวย

(อาจารยอาํนวย  กันทะอินทร)

ผูอาํนวยการสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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1. ประวัติการกอต้ัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ไดจัดต้ังโครงการศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมขึ้น ในป พ.ศ. 2528

โดยมวัีตถปุระสงคเพ่ือทาํนุบาํรงุและอนรุกัษศลิปวฒันธรรม คนควาและรวบรวมขอมลูวิชาการ บรกิารวชิาการ

แกชมุชน จัดประชมุ/อบรม/สมัมนา เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่สรางมาตรฐานและความเขาใจทีถ่กูตอง

ดานศลิปวฒันธรรม ประยุกตองคความรูทางวชิาการมาใชกบัการอนรุกัษวัฒนธรรม ซึง่การดาํเนนิงานบรรลุ

ผลสาํเรจ็ตามเปาหมายมาโดยตลอด ซึง่ยงัมงีานดานศลิปวฒันธรรมอกีจํานวนมากทีต่องการการอนรุกัษและ

เผยแพร แตก็ประสบปญหาดานงบประมาณและบุคลากร จึงทําใหไมสามารถขยายงานออกไปได

ทบวงมหาวทิยาลยัไดประกาศยกฐานะโครงการศนูยสงเสรมิศิลปวฒันธรรม เปนสาํนักสงเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนสวนราชการขึ้นตรงตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2536

ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 110 ตอนที่ 87 และมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดอนุมัติใหใช

อาคารเวนคืนรูปทรงอาณานิคม (Colonial Style) ซึ่งต้ังอยูทางทิศใตของมหาวิทยาลัยติดถนนสเุทพ และ

ถนนสายริมคลองชลประทาน เปนสถานที่ทาํการของสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ต้ังแตน้ันเปนตนมา

2. สถานที่ต้ัง

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ต้ังอยูเลขที่ 239 ถ.หวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม ในบริเวณที่

รมรื่นดวยแมกไมยืนตนนานาพันธุ อาคารสาํนักงานเลขานุการ เคยเปนของนายอาเธอร ไลออนแนล เคอ

ริเปล Mr. Arther Lionel Queripel) สรางในป พ.ศ. 2465 รูปทรงแบบโคโลเนียล (Colonial Style) หรือ

ทรงอาณานิคม ถูกเวนคืนใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมในป พ.ศ. 2506 ไดรับการปรับปรุงใหเปนที่ทาํการ

ของสถาบันวิจัยสังคม จนกระทั่งสถาบันวิจัยสังคมยายไปอยูศูนยรวมวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม อาคาร

หลงัน้ีจึงถกูใชเปนทีท่าํการของสาํนักสงเสรมิศิลปวฒันธรรม ต้ังแตป 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

4. ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกจิ วัตถุประสงค และเปาหมายของหนวยงาน

ปณิธาน

ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม อนัเปนรากฐานสาํคญัของชาต ิสนับสนนุ และเผยแพรศลิปวฒันธรรม

ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
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วิสัยทัศน

มุงการปรับตัวดานระบบการบริหารการจัดการองคกรใหเกิดความสมานฉันท มีการกาํหนด        

อตัลกัษณและมคีวามเปนเลศิในการผลติองคความรู การบรกิารวิชาการทางดานลานนาศกึษา ในบรบิทสงัคม 

เศรษฐกจิ ฐานความรู สามารถพึง่พาตนเองได เพ่ือกาวไปสูการพฒันาทีย่ัง่ยนื

พนัธกจิ

1. สรางระบบการบริหารจัดการที่สมานฉันทและทันสมัย (Modern Organization)

2. สรางอัตลักษณ ความเปนเลิศทางวิชาการและการบริการ  (Identity and Excellency)

3. ใหบริการวิชาการที่ตอบสนองตอเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม  (Service Knowledge)

4. สรางรายไดเลี้ยงตัวเอง  (Self Reliance)

วตัถปุระสงค/เปาหมาย

1. เกิดความรวมมือ ความสมานฉันท และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร

(Good Governance)

2. เกิดอัตลักษณความเปนเลิศทางวิชาการและบริการดานศิลปวัฒนธรรม (Positioning

and Branding)

3. เกิดการนาํความรูไปพัฒนาประเทศ ตามแนวคิดสังคมเศรษฐกิจฐานความรู และ

เศรษฐกิจการสรางสรรค (Creative Economy)

4. เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะองคกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได

5. กลยุทธในการบริหารจัดการ

5.1 Corporate Strategy

5.1.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศขององคกร
5.1.2 สรางความรวมมือ และความสมานฉันทภายในองคกร

5.1.3 สรางกระบวนบริหารองคกรเชิงกลยุทธ มีดุลยภาพในการพัฒนา
5.1.4 สรางวงจรการบริหารองคกรตามแนวทางการประกันคุณภาพ
5.1.5 พัฒนาบุคลากรใหตอบสนองนโยบาย

5.2 Branding Strategy

5.2.1 สรางการมีสวนรวม ความเขาใจ และยอมรับนโยบาย Lannaization

5.2.2 สรางบรรยากาศการวิจัย และการวิจัยที่เฉพาะเจาะจง

5.3 Service Strategy

5.3.1 ปรับปรุงสาํนักสงเสริมฯ ใหเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต

5.3.2 โครงการการศึกษาวัฒนธรรมลานนา
5.3.3 นิทรรศการ กิจกรรม สงเสริมประยุกตใชวัฒนธรรมลานนา

5.3.4 โครงการ Lanna Hall of Fame รวบรวมองคความรู ยกยองบุคคล

5.3.5 ความรวมมือทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศลุมแมนํ้าโขง และสากล
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5.4 Self Reliance Strategy

5.4.1 แสวงหารายไดจากการบริจาคของสถาบันทางสังคม
5.4.2 แสดงหารายไดจากกิจกรรมของสาํนักสงเสริมฯ
5.4.3 แสวงหารายไดจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหภาคเอกชน

6. โครงสรางการบริหารงาน

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  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 นางอาํพร สุขกระจาง

คนสวน คนสวน นักการภารโรง
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8. อาคารสถานที่

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดอนุรักษเรือนโบราณ และมีกลุมเรือนโบราณที่เปนศูนยรวม

และเปนแหลงศึกษาคนควาดานศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมของลานนา รวมทั้งการจัดการเพื่อใหเปน

สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรมลานนา  ซึ่งในปจจุบันมีเรือนโบราณอยู 8 หลัง ดังน้ี

บุคลากรสายปฏิบัติการ (สาย ข. ค.)

12%

24%

46%

18% ขรก. สาย ข. (2 คน)

ขรก. สาย ค. (4 คน)

พนง. งบแผนดิน (8 คน)

ลูกจางช่ัวคราว (3 คน)

คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายปฏิบัติการ (สาย ข. ค.)

72%

21%
7%

ป.ตรี (10 คน)

ป.โท (3 คน)

ศึกษาตอ ป.โท (1 คน)
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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 -

นอกจากนี ้ สาํนักสงเสรมิศลิปวฒันธรรม ไดจัดต้ัง “ศนูยวิจัยสปาลานนาศกึษา” ขึ้น โดยใช

เรือนพญาปงลังกา เปนสถานที่ทาํการ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการจัดต้ังศูนยเพ่ือรวบรวม พัฒนา และ

ประยกุตใชองคความรูเกีย่วกบัศลิปวฒันธรรมลานนาใหเขากบัธรุกจิสปา นับเปนการพฒันาแหลงทองเทีย่วที่

ยั่งยืน ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือใหสืบทอดความเปนลานนาไทยที่ถูกตองแกประชาชนชาว

ลานนา ใหรูจักรกัษาและเผยแพรวิถชีวิีตแบบลานนา ซึง่เปนทีย่อมรบัวาเปนวิถชีวิีตทีเ่รยีบงายและเหมาะสม

กับคนไทย 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. การทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

3. การบริการวิชาการแกชุมชน

4. การบริหารและจัดการ

5. การเงินและงบประมาณ

6. ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ

สาํหรบัดานการเรยีนการสอน การพฒันาและสนบัสนนุนักศกึษา  และการวจัิย ไดรบัการยกเวน

และไมไดรบัการตรวจสอบ เน่ืองจากสาํนักฯ ไมมพัีนธกจิดานการเรยีนการสอนและการวจัิย โดยยดึปฏบิติัตาม

นโยบายและแนวทางจากระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนหลัก และไดนําขอคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดจากผลประเมินการตรวจสอบการประกันคณุภาพการศกึษาในแตละครัง้ มา

ปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารและจดัการภายในหนวยงานใหมปีระสทิธภิาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น
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ผลตรวจและประเมินการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2546 - 2550

83.10%

80.90%

70.10%

74.40%

80.00%

2546 2547 2548 2549 2550
ปที่ตรวจประเมิน

ผล
ปร

ะเ
มิน

 (ร
อย

ละ
)

ระดับประเมิน
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⌫ 


สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2550

โดยแบงออกไดเปน 3 แหลง คือ

1. งบประมาณแผนดิน

2. งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย

3. งบประมาณจากแหลงอื่นๆ

1. งบประมาณแผนดิน

งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ
หมวดรายจาย

2548 2549 2550

เงินเดือน 1,150,748 1,325,338 1,110,956

คาตอบแทน 3,500 410,534 347,070

คาใชสอย 23,473 2,400 16,835

คาวัสดุ 50,072 88,539 50,529

คาสาธารณูปโภค 55,421 75,327 111,435

เงินอุดหนุน 255,000 255,000 555,000

คาครุภัณฑ - - 275,670

รวมเงิน 1,538,215 2,157,139 2,505,800

งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2550

5%

1%2% 14%

22%
11%

45%

เงินเดือน

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

คาครุภัณฑ
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2. งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย
งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ

หมวดรายจาย
2548 2549 2550

คาจางชั่วคราว 173,061 184,890 210,189

สมทบ พนง. (เงินแผนดิน) 22,879 46,669 55,265

คาตอบแทน - 13,905 36,327

คาใชสอย 35,559 35,532 26,495

คาวัสดุ 42,928 7,880 -

คาสาธารณูปโภค 16,159 4,717 16,051

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 204,497 204,990 406,273

รวมเงิน 495,084 498,584 750,598

งบประมาณเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2550

4%
7%

5%

54%
28%

2%

คาจางช่ัวคราว

สมทบ พนง. (เงินแผนดิน)

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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⌫⌫ 


สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนหนวยงานที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย

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

เชยีงใหมเปนสถานศกึษาและวจัิย มวัีตถปุระสงคในการศกึษา สงเสรมิวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู ทาํการ

สอน ทําการวจัิย ใหบริการแกสังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม…..” และไดมีการกาํหนดปณิธานของ

หนวยงานไววา “ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนรากฐานสําคัญของชาติ สนับสนุน และเผยแพรศิลป

วัฒนธรรมระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ”

เพ่ือใหการดาํเนินงานของสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สามารถสนองตอบความตองการ

และความคาดหวงัของมหาวิทยาลัย ผูอาํนวยการสาํนักสงเสรมิศิลปวฒันธรรม คอื อาจารยอาํนวย กนัทะอนิทร

ไดแสดงภาวะผูนําองคกรในการกาํหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ ในการบริหารและดาํเนินงาน

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภายใตวิสัยทัศนใหม คือ

“มุงการปรับตัวดานระบบการบริหารการจัดการองคกรใหเกิดความสมานฉันท

มีการกําหนดอัตลักษณ และมีความเปนเลิศในการผลิตองคความรู

การบริการวิชาการทางดานลานนาศึกษา ในบริบทสังคม เศรษฐกจิ ฐานความรู

สามารถพึ่งพาตนเองได เพ่ือกาวไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน”

1.  กิจกรรมหลักของหนวยงาน

1.1 ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม สิง่แวดลอม และพระพทุธศาสนา เชน งานสงเสรมิประเพณยีีเ่ปงเชยีงใหม

งานสงเสรมิประเพณสีงกรานต การฝกอบรมวิปสสนากรรมฐาน งานประเพณตัีกบาตรเทโวโรหณะ งาน

ทาํบุญทอดกฐินและผาปา งานทาํบญุถวายเทียนพรรษา ฯลฯ เปนตน

1.2 อนุรักษเรือนโบราณลานนา และจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑเรือนโบราณ เพ่ือประโยชนดานการ

ศึกษาหรือวิจัยดานสถาปตยกรรมและวิถีชีวิตของทองถิ่น

1.3 จัดประชมุ อบรม สมัมนา ในดานศลิปวฒันธรรม เพ่ือหาแนวทางในการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรมใหคงอยู

อยางแพรหลาย  และนาํองคความรูทีไ่ดจากกจิกรรมตางๆ มาเผยแพรสูสาธารณชน

1.4 ใหบรกิารวชิาการดานศลิปวฒันธรรม โดยใชสือ่ทีส่ามารถเขาถงึผูรบัขาวสารอยางกวางขวาง อาทิเชน

จดหมายขาว “รมพยอม” ปฏิทนิศลิปวฒันธรรม หนังสอืและตาํราวชิาการ รายการวทิย ุ “มรดกลานนา”

คอลัมนศิลปวัฒนธรรมในหนังสือพิมพรายวัน แผนพับ และเว็บไซต ฯลฯ เปนตน

1.5 จัดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมศิลปนทองถิ่นใหสรางสรรคผลงานศิลปะ และนาํผลงาน

มาจัดแสดงสูสายตาสาธารณชน

1.6 ผลิตงานวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม และนาํองคความรูที่ไดจากงานวิจัยมาเผยแพร

1.7 มศีนูยวิจัยสปาลานนาศกึษา ซึง่ใหบรกิารขอมลูวิชาการและการฝกวิชาชพี เชน การฝกอบรมนวดไทย

ลานนาประยุกต นวดฝาเทา นวดแกอาการ  นวดเพื่อการบาํบัดรักษา ฯลฯ

1.8 ใหคาํปรึกษา แนะนาํ และใหความรูแกบุคคล/หนวยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1.9 ใหบริการดานอาคารและสถานที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย เพ่ือแสวงหารายได
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2. รายละเอียดกิจกรรม
2.1  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

2.1.1 งานทาํบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 

8 ตุลาคม 2549

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.1.2 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การอบรมวิปสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 12

8 - 15 ตุลาคม 2549

ณ ศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.1.3 กฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม

28 ตุลาคม 2549

ณ วัดฝายหิน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม

2.1.4 รถกระทง-ขบวนแห งานสงเสริมประเพณียี่เปงเชียงใหม

6 พฤศจิกายน 2549

ณ เทศบาลนครเชียงใหม จ.เชียงใหม

2.1.5 โครงการ "สืบศิลปถิ่นลานนา"

2 ธันวาคม 2549

ณ พิพิธภัณฑเรือนโบราณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.1.6 โครงการคายอาสาสรางระบบประปาภูเขา-สอนศิลปะ

1- 4 มีนาคม 2550

ณ บานแมนิงใน ต.บานตึก อ.แมแจม จ.เชียงใหม

2.1.7 โครงการประชาอาสากิจ พิชิตไฟปา (เสือไฟ)

15 มีนาคม 2550

ณ พิพิธภัณฑเรือนโบราณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.1.8 โครงการ "แขงขันยิงกง"

4 กันยายน 2550

ณ พิพิธภัณฑเรือนโบราณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.1.9 โครงการ “ตามรอยครูบาศรีวิชัย รวมใจรักษดอยสุเทพ”

31 พฤษภาคม 2550

ณ ถนนทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพวรมหาวิหาร  จ.เชียงใหม
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2.1.10 โครงการ "กาดเปอหละเหมอ" ครั้งที่ 1

8 - 12 เมษายน 2550

ณ พิพิธภัณฑเรือนโบราณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.1.11 รถสงกรานต-ขบวนแห งานสงเสริมประเพณีสงกรานตเชียงใหม

13 เมษายน 2550

ณ เทศบาลนครเชียงใหม จ.เชียงใหม

2.1.12 งานทาํบุญสืบชะตาเมือง 

7 มิถุนายน 2550

ณ ประตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม

2.2  การบริการวิชาการแกชุมชน

2.2.1 โครงการ "ลานสรวง…ขวงศิลป" ครั้งที่ 1

24 - 26 พฤศจิกายน 2549

ณ พิพิธภัณฑเรือนโบราณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.2 โครงการอบรมจริยธรรม "สัมผัสโลกธรรม" 

5 ธันวาคม 2549

ณ หองประชุม 2 หอชาย 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ฟงบรรยายและฝกปฏิบัติธรรม) และ

พิพิธภณัฑเรอืนโบราณลานนา สาํนักสงเสรมิศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชยีงใหม (ปกกลด)

2.2.3 งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 2 “วิถีวิจัย สูสังคมรมรื่นและเปนสุข”

8 - 10 ธันวาคม 2549

ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.4 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม-มหาวิทยาลัยขอนแกน

5 - 8 มกราคม 2550

จัดแสดงศิลปะพื้นบาน ณ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.เชียงใหม

และเสวนา เรื่อง “บทของสถาบันการศึกษากับการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาพื้นบาน”

ณ หองประชุม สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.5 โครงการฝกอบรมตีกลองสะบัดชัย

24 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 2550

ณ พิพิธภัณฑเรือนโบราณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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2.2.6 โครงการพัฒนาระบบการพิมพอักษรลานนา 

ตุลาคม 2549 – สิงหาคม 2550

ณ หนวยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.7 โครงการพัฒนาแมแบบชุดอักษรลานนา

มกราคม – สิงหาคม 2550

ณ หนวยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.8 โครงการวิจัย เรื่อง การคาํนวณและการทาํนายวันฝนตกแบบลานนาเทียบกับปริมาณนํ้าฝน

ประจาํป 2550

ระยะเวลาวิจัย: มกราคม – ธันวาคม 2550

ณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.9 โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นของลัวะบานแวนผานตาํนานพระธาตุดอยเกิ้ง

ระยะเวลาวิจัย: 1 กุมภาพันธ - 30 กันยายน 2550

ณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.10 โครงการอบรม "เยาวชนกับศิลปหัตถกรรมทองถิ่น"

8 สิงหาคม 2550

ณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.11 โครงการเผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรม

- ฝกอบรมอักษรธรรมลานนา “สืบภาษา สานภูมิปญญาคนเมือง” รุนที่ 1/2550

19 มีนาคม - 9 พฤษภาคม 2550

- ฝกอบรมอักษรธรรมลานนา “สืบภาษา สานภูมิปญญาคนเมือง” รุนที่ 2/2550

21 พฤษภาคม - 3 กรกฏาคม 2550

- ฝกอบรมอักษรธรรมลานนา “สืบภาษา สานภูมิปญญาคนเมือง รุนที่ 3/2550

9 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2550

- ฝกอบรมอักษรธรรมลานนา “สืบภาษา สานภูมิปญญาคนเมือง รุนที่ 4/2550

3 - 28 กันยายน 2550

- ปฏิทินปใหมเมือง

1 เมษายน 2550

- จดหมายขาว “รมพยอม”

- เสวนาวิชาการ เรื่อง "ปฏิทินไทยเชิงดาราศาสตรและคณิตศาสตรกับปกขทืนลานนา"

27 กันยายน 2550

ณ หองฝายคาํ สาํนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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2.2.11 โครงการรวบรวมองคความรูศิลปวัฒนธรรม

- หนังสือนาฏดุริยการลานนา  จํานวน 1,000 เลม

- งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดทาํฐานขอมูลวิชาการ

2.2.12 บูธศิลปวัฒนธรรม (Art Pavilion) เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม

1 - 9 เมษายน 2550

ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม

2.2.13 ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม (รายเดือน)

ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550

2.2.14 โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ประเพณี พิธีกรรมทองถิ่นลานนา"

29 มิถุนายน 2550

ณ หองฝายคาํ สาํนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.15 งานหลอ สมโภช และถวายเทียนพรรษา

30 กรกฎาคม 2550

ณ ศาลาธรรม และวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.16 โครงการอบรมนวดไทยลานนาประยุกต รุนที่ 2

16 - 27 ตุลาคม 2549

ณ ศูนยสปาลานนาศึกษา สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.17 โครงการอบรมนวดฝาเทา รุนที่ 1

25 - 31 ตุลาคม 2549

ณ ศูนยสปาลานนาศึกษา สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.18 โครงการอบรมนวดไทยลานนาประยุกต นวดแกอาการ รุนที่ 1

6 - 28 กุมภาพันธ 2550

ณ ศูนยสปาลานนาศึกษา สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.19 โครงการอบรมนวดไทยลานนาประยุกต รุนที่ 3 

12 - 25 มีนาคม 2550

ณ ศูนยสปาลานนาศึกษา สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2.2.20 โครงการอบรมนวดไทยลานนาประยุกต เพ่ือการบาํบัดรักษา รุนที่ 1

31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2550

ณ ศูนยสปาลานนาศึกษา สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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2.3  การพัฒนาหนวยงาน

2.3.1 การประกันคุณภาพ ประจาํป 2550

19 มีนาคม 2550

2.3.2 โครงการศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตรทวีชล

30 กรกฎาคม 2550

ณ สวนพฤกษศาสตรทวีชลน  อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม

3.  ภาพกิจกรรม

 3.1  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม

งานทาํบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจาํป 2549

งานทาํบุญทอดกฐิน มช. ประจาํป 2549
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โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การอบรมวิปสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 12

งานสงเสริมประเพณียี่เปงเชียงใหม (รถกระทง–ขบวนแห) ประจาํป 2549

ไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รถกระทง (ประเภทสวยงาม)

และรองชนะเลิศอันดับ 1 ริ้วขบวนแหกระทง

โครงการ "ลานสรวง…ขวงศิลป" ครั้งที่ 1
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โครงการ "สืบศิลปถิ่นลานนา"

โครงการอบรมจริยธรรม "สัมผัสโลกธรรม"

โครงการฝกอบรมตีกลองสะบัดชัย
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โครงการพัฒนาระบบการพิมพอักษรลานนา และโครงการพัฒนาแมแบบชุดอักษรลานนา

โครงการประชาอาสากิจ พิชิตไฟปา “เสือไฟ”

โครงการ "แขงขันยิงกง"
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:

โครงการพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา

งานสงเสริมประเพณีสงกรานต (รถบุษบก-ขบวนแห) ประจาํป 2550

โครงการ "กาดเปอหละเหมอ"
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ประเพณีหลอ สมโภช และถวายเทียนพรรษา ณ วัดฝายหิน

3.2 การใหบริการวิชาการแกชุมชน

 

งานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 2 “วิถีวิจัย สูสังคมรมรื่นและเปนสุข”

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม - มหาวิทยาลัยขอนแกน
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โครงการคายอาสาสรางระบบประปาภูเขา-สอนศิลปะ

โครงการอบรม "เยาวชนกับศิลปหัตถกรรมทองถิ่น"

โครงการเผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประจาํป 2550

สืบภาษา สานภูมิปญญาคนเมือง รุน 1 – 4
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เสวนาวิชาการ เรื่อง "ปฏิทินไทยเชิงดาราศาสตรและคณิตศาสตรกับปกขทืนลานนา"

โครงการรวบรวมองคความรูศิลปวัฒนธรรม “หนังสือนาฏดุริยการลานนา”

Art Pavilion เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม ประจาํป 2550
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โครงการตามรอยครูบาศรีวิชัย รวมใจรักษดอยสุเทพ ประจาํป 2550

โครงการเสวนา "ประเพณี พิธีกรรมทองถิ่นลานนา"
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กิจกรรมของศูนยวิจัยสปาลานนาศึกษา

(การอบรมนวดฝาเทา การนวดไทยลานนาประยุกต การนวดแกอาการ การการบาํบัดรักษา)

3.3 การพัฒนาหนวยงาน

โครงการศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตรทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

รับการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการดาํเนินงานภายใน ประจาํป 2550
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4.   กิจกรรมอืน่ๆ

4.1 บทความ “มรดกลานนา” โดย นายสนั่น ธรรมธิ  พิมพในหนังสือพิมพไทยนิวส

4.2 บทความ “นาฏดุริยการลานนา” โดย นายสนั่น ธรรมธิ พิมพในหนังสือพิมพไทยนิวส

4.3 คอลัมน “วรรณกรรมคาํโคลง” โดย นายสนั่น ธรรมธิ พิมพในหนังสือพลเมืองเหนือ

4.4 ผูจัดรายการวิทยุ “มรดกลานนา” โดย นายสนั่น ธรรมธิ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100)

4.5 ใหบริการดาวนโหลดขอมูลอักษรลานนา วิธีการเขียนอักษรลานนา และปกขทนืลานนา
4.6 อนุรักษและจัดแสดงพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา
4.7 การเปนวิทยากรบรรยาย สาธิต หรือผูประกอบพิธีกรรมตางๆ

5.  รางวัลทีไ่ดรบั

5.1  ประเภทบคุคล    

นายสนัน่ ธรรมธ ิ ตาํแหนงนกัวิชาการศกึษา ระดบั 6

 บคุคลดเีดนทางวฒันธรรม สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร.  สถาบนัวัฒนธรรมราชมงคล

เฉลมิพระเกยีรต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญับรุ.ี  กนัยายน 2550.

 บคุลากรสายสนบัสนนุผูมผีลงานดเีดนดานวชิาชพี ประจําป 2550.  สภาขาราชการและลกูจาง

มหาวทิยาลยัแหงประเทศไทย (ปขมท.).

 นกัศกึษาเกามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ประจําป 2550.  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม.

 รางวัลราชมงคลสรรเสรญิ สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ประจําป 2550.  มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ.ี

 ขาราชการพลเรอืนดเีดน ประจําป 2550.  สาํนักงานขาราชการพลเรอืน.

5.2  ประเภทหนวยงาน  

 รางวัลชนะเลศิ อนัดบั 1 การประกวดรถกระทง (ประเภทสวยงาม) ในประเพณย่ีีเปงเชยีงใหม

เทศบาลนครเชยีงใหม.  พฤศจกิายน 2549.

 รางวัลรองชนะเลศิ อนัดบั 1 การประกวดริว้ขบวนแหกระทง ในประเพณย่ีีเปงเชยีงใหม.

เทศบาลนครเชยีงใหม.  พฤศจกิายน 2549 จัดโดย

 รางวัลชมเชย การจัด Art Pavilion ในงานเทศกาลศลิปวฒันธรรมนานาชาต ิเชยีงใหม.

การทองเทีย่วแหงประเทศไทย.  เมษายน 2550.
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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)
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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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