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ก

บทสรุปผู้บริหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
โดยมีวิสั ย ทัศน์ ขององค์กรร่ วมกัน ว่ำ “เป็นองค์กรแห่ งกำรเรียนรู้ด้ำนศิล ปวัฒ นธรรมล้ ำนนำและ
เอกสำรโบรำณ ที่เป็ น ที่ รู้จั ก ในระดั บ ชำติ และนำนำชำติ ” โดยมี พั นธกิจ ที่ส ำคัญ ของหน่ว ยงำน
ดังนี้
1. อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ และเอกสำร
โบรำณ
2. สนับ สนุน กำรบู รณำกำรงำนศิลปวัฒ นธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณกับกำรเรียน
กำรสอน และกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
3. เป็ นแหล่งศึกษำ ค้น คว้ำ และรวบรวมข้อมู ลทำงศิลปวัฒ นธรรมล้ำนนำและเอกสำร
โบรำณ
4. สนับสนุน ส่งเสริม ภูมิปัญญำล้ำนนำ
สำนั ก ศิลปะและวัฒ นธรรม มีจำนวนผู้ บริห ำรและบุคลำกรทั้งหมด 14 คน โดยแยกเป็ น
ข้ ำ รำชกำร จ ำนวน 2 คน พนั ก งำนมหำวิ ท ยำลั ย จ ำนวน 12 คน ในปี ง บประมำณ 2563
สำนักศิลปะและวัฒ นธรรม เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จำนวน 2 องค์ประกอบ
8 ตัวบ่งชี้ เพื่อวัดผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนที่มหำวิทยำลัยกำหนด
ตำมเกณฑ์กำรประเมินของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และแนวทำงของสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) นอกจำกนี้ยังเป็น
หน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในระดั บ มหำวิ ท ยำลั ย ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2562
ในองค์ประกอบที่ 4 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก ค่ำคะแนน 5.00

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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ข

คานา
กำรประเมิ นตนเองของส ำนั กศิ ลปะและวั ฒ นธรรม มหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏเชี ยงใหม่ ฉบั บนี้
จั ดท ำขึ้ นเพื่ อรวบรวมและรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนด้ ำนกำรประกั นคุ ณ ภำพกำรศึ กษำ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 (ตั้ งแต่ วั นที่ 1 ตุ ลำคม 2562 ถึ งวั นที่ 31 กั นยำยน 2563) ส ำนั กศิ ลปะและ
วัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งเป็นกลไกหลักในกำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพตำมภำรกิจ โดยได้นำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้เป็นกลไกในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรได้เป็นอย่ำงดี และมีกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง
รำยงำนกำรประเมิ นตนเองฉบั บ นี้ ยึ ดกรอบมำตรฐำนคุ ณ ภำพ 2 องค์ ประกอบ 7 ตั วบ่ งชี้
ทั้ งนี้ เพื่ อให้ กำรด ำเนิ นงำนกำรประกั นคุ ณภำพกำรศึ กษำภำยในครอบคลุ มทั้ งระบบของกำรประกั น
คุณภำพ ในปีงบประมำณนี้จึงได้บูรณำกำรตัวบ่งชี้คุณภำพของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแนวทำงและตัวบ่งชี้ของสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุ ณ ภำพกำรศึ กษำ (สมศ.) นอกจำกนี้ ยั งได้ เพิ่ มรำยงำนควำมก้ ำวหน้ ำจำกผลกำรประเมิ นระบบ
กำรประกั นคุ ณ ภำพภำยใน ปี งบประมำณ 2562 จำกคณะกรรมกำรตรวจประเมิ นคุ ณ ภำพภำยใน
มหำวิทยำลัย เพื่อหน่วยงำนสำมำรถนำข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรฯ มำปรับปรุงและพัฒนำในรำยงำน
นี้ด้วย
ส ำนั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ขอขอบคุณ คณะกรรมกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำภำยใน
หัวหน้ำหน่วยงำน/ส่วนงำน และบุคลำกรทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดียิ่งในกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรประกั น คุ ณ ภำพ ตลอดมำ และหวั งเป็ น อย่ ำงยิ่ งว่ ำทุ ก ท่ ำ นจะน ำระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นหน่วยงำนสนับสนุนที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์)
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
20 ตุลำคม 2563
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บทที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
ชื่อหน่วยงาน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ตั้ง
อำคำรเทพรัตนรำชสุดำ
ประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
เริ่มต้นจากการก่อตั้งศูนย์คติชนวิทยา : ทศวรรษแรกของการเป็นศูนย์คติชนวิทยา
ช่วงทศวรรษแรก พ.ศ. 2510 – ปลำยปี พ.ศ. 2519 สมัยที่อำจำรย์บุญจันทร์ วงศ์รักมิตร
เป็นอธิกำรวิทยำลัยครูเชียงใหม่ ได้มีกำรบรรจุวิชำคติชำวบ้ำน โดยเน้นเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่น
ไว้ในหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำหรับนักศึกษำวิชำเอกภำษำไทย จึงเริ่มมีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลแล้ว นำมำจัดนิทรรศกำรในห้องลำยสือไทของภำควิชำภำษำไทย ต่อมำได้เปลี่ยนชื่อวิชำเป็น
คติชนวิทยา
พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมล้านนา
พ.ศ. 2519 กรมกำรศำสนำ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดตั้งหน่วยประเครำะห์ทำงวัฒนธรรม
ขึ้นในวิทยำลัยครูทั่วประเทศ
พ.ศ. 2521 ได้มีกำรจั ดตั้งศูนย์คติช นวิทยำล้ ำนนำไทยขึ้นแทนและมี กำรจัดแสดงข้อมู ล
สำรสนเทศในลักษณะที่เรียกว่ำ ศูนย์ส่งเสริมและศึกษำวัฒนธรรมล้ำนนำไทย (Lanna Thai Folklore
Studies Center) ได้ทำพิธีเปิ ดเมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2523 เวลำ 14.00 น. นำยอร่ำม เอี่ยมอรุณ
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธีเปิดศูนย์
พ.ศ. 2524 สมัยรัฐบำลของพลเอกเปรม ติณสูลำนนท์ (ในเวลำนั้น) ได้มีกำรจัดตั้งเป็น ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้มีสำนักงำนที่ทำกำรชั่วครำวอยู่ที่ตึกหอสมุดชั้น 4 ต่อมำวันที่ 15
กรกฎำคม 2525 ได้ย้ำยสถำนที่จ ำกหอสมุด ชั้น 4 มำอยู่ที่อำคำรหอพักชำย 1 (อำคำร18) จนถึง
ปัจจุบัน และได้เปิดบริกำรให้ประชำชนเข้ำชมนิทรรศกำรและกำรจัดแสดงข้อมูลสำรสนเทศ ทุกวัน
พฤหัสบดี – วันเสำร์
พ.ศ. 2529 กรมกำรฝึกหัดครูได้ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรวิทยำลั ยครู โดยจัดให้มีศูนย์
และสำนักในวิทยำลัยครู และได้จัดตั้ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นหน่วยงำนส่งเสริมสนับสนุนกำร
ผลิตบัณฑิต ในกำรสนับสนุนกำรส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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พ.ศ. 2538 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครูเป็นพระรำชบัญญัติสถำบัน
รำชภัฏ พ.ศ. 2538 ตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ จนกระทั่ง
วั น ที่ 27 กั น ยำยน 2542 กระทรวงศึ ก ษำได้ ก ำหนดให้ ศู น ย์ วั ฒ นธรรม เปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
สำนั กศิลปวัฒ นธรรม เป็ นหน่วยงำนสนั บสนุนด้ำนอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิล ปวัฒ นธรรม ดูแล
สิ่งแวดล้อมทำงศิลปกรรมและธรรมชำติ ตลอดถึงกำรสืบสำนและเผยแพร่ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนให้เป็นที่
ประจักษ์แก่คนทั่วไปทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชีย งใหม่ ได้ป ระกำศพระรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับฎีกำ เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนำคม
2548 กำหนดให้ สำนักศิลปวัฒ นธรรมเปลี่ยนชื่อเป็น สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒ นธรรม ปฏิบัติ
หน้ำที่เป็นแหล่งส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย สู่สำกล บริกำรวิชำกำร และสื่อ
ทั น สมั ย เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะทำงภำษำ พั ฒ นำควำมรู้ แ ละควำมสำมำรถทำงด้ ำ นภำษำของนั ก ศึ ก ษำ
คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยและประชำชนในท้อ งถิ่น สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรกับสถำบันกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงำนสนับสนุน
งำนด้ำนกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ดูแลสิ่งแวดล้อมทำงศิลปกรรมและธรรมชำติ
ตลอดจนสืบสำนและเผยแพร่ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปทั้งในและต่ำงประเทศ
พ.ศ. 2558 กฎกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่ ได้ประกำศพระรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับฎีกำ เล่ม 132 ตอนที่ 13 ก ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์
2558 กำหนดให้ สถำบัน ภำษำ ศิลปะและวัฒ นธรรม เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักศิลปะและวัฒ นธรรม
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ และกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ ที่เป็นที่รู้จักใน
ระดับชำติและนำนำชำติ”
พันธกิจ
1. อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ และเอกสำรโบรำณ
2. สนั บ สนุ น กำรบู ร ณำกำรงำนศิล ปวัฒ นธรรมล้ ำนนำและเอกสำรโบรำณกับ กำรเรีย น
กำรสอน และกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
3. เป็นแหล่งศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมข้อมูลทำงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ
4. สนับสนุน ส่งเสริม ภูมิปัญญำล้ำนนำ
นโยบาย
สำนั กศิลปะและวัฒ นธรรมมีกำรดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรต่ำง ๆ ตำมแผนปฏิบัติกำร
เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยและกลยุทธ์ของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
บูรณำกำรควำมรู้ ด้ำนภำษำล้ำนนำ ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระบบกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำนักศึกษำ
และท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับนโยบำยของประเทศชำติ โดยมีนโยบำยด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. นโยบำยด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย
3. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมภูมิปัญญำล้ำนนำ
4. นโยบำยด้ำนกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกเอกสำรใบลำน
5. นโยบำยด้ำนกำรเงินและงบประมำณ
6. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
7. นโยบำยด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกร
8. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
9. นโยบำยด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
10. นโยบำยด้ำนกำรประเมินผล
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1. นโยบายด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักและเห็นคุณค่ำของศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพันธกิจ
หลักของมหำวิทยำลัยและของหน่วยงำน โดยได้กำหนดนโยบำยด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดังนี้
1) สร้ำงควำมตระหนักให้เห็นคุณค่ำของวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมของนำนำประเทศ
2) ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งหำควำมรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่น เพื่อนำมำประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันอย่ำงเหมำะสม
3) ร่วมมือกับองค์กรต่ำง ๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและนำนำประเทศทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน ในกำรจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
4) ส่ งเสริม สนับสนุนให้ มีกำรจั ดกิจกรรมทำงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม แก่นักศึกษำและ
บุ คลำกรของมหำวิ ทยำลั ย เพื่ อเสริ มสร้ ำงและพั ฒ นำบุ คลิ กภำพรวมทั้ งคุ ณลั กษณะทำงศิ ลปะและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์
5) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม กำรให้บริกำรวิชำกำร กำรแลกเปลี่ยน เรียนรู้และสร้ำง
เครือข่ำยทำงด้ำนเอกสำรใบลำนแก่อำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำและประชำชนทั่วไป ทั้งในระดับท้องถิ่น
ระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ
2. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้ ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรพั ฒ นำนั ก ศึ ก ษำให้ เป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณ ลั กษณะที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย โดยจัดกิจกรรมทั้งทำงด้ำนภำษำล้ ำนนำ ศิล ปะและ
วัฒนธรรม โดยกำหนดนโยบำยดังนี้
1) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมด้ำนภำษำล้ำนนำ ศิลปะและวัฒนธรรมแก่นักศึกษำ
2) เสริมสร้ำงทักษะและควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำล้ำนนำ ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้
สำมำรถนำไปประยุกต์ในกำรพัฒนำตนเอง ท้องถิ่นและประเทศชำติ
3) สร้ำงบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ให้เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนภำษำล้ำนนำ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตรงกับควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประเทศชำติ
3. นโยบายด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมได้ ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรส่ งเสริ ม ภู มิ ปั ญ ญำล้ ำนนำ ปรำชญ์
ชำวบ้ำน โดยกำหนดนโยบำยดังนี้
1) ยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ ป รำชญ์ ช ำวบ้ ำ น ครู ภู มิ ปั ญ ญำล้ ำ นนำ ให้ เป็ น “เพชรรำชภั ฏ
เพชรล้ำนนำ”
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2) จั ด กิจ กรรมส่ งเสริ ม สนั บสนุน “เพชรรำชภั ฏ เพชรล้ ำนนำ” ในกำรเผยแพร่ผ ลงำน
เพื่อกำรต่อยอดในอนำคต
3) รวบรวม จั ดเก็ บ เผยแพร่ องค์ ควำมรู้ “เพชรรำชภั ฏ เพชรล้ ำนนำ” ให้ เป็ นที่ รู้ จั กใน
วงกว้ำง
4) สร้ำงเครือข่ำยครูภูมิปัญญำ “เพชรรำชภัฏ เพชรล้ำนนำ”

4. นโยบายด้านการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ด้านเอกสารใบลาน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนำอำจำรย์ นักศึกษำและบุคคลทั่วไป
ให้ได้รับควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำดั้งเดิม จำกเอกสำรใบลำน โดยได้กำหนดนโยบำยดังนี้
1) สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงำนพั ฒ นำแหล่ งเรียนรู้ให้ เป็ น แหล่ งศึก ษำ ค้น คว้ำ ภำษำล้ ำนนำ
เอกสำรโบรำณ ตลอดจนศิลปะและวัฒ นธรรม โดยนำเทคโนโลยีมำสนับสนุนในกำรพัฒ นำแหล่ ง
เรียนรู้
2) ส่งเสริมกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนด้ำนกำรฝึกอบรมภำษำล้ำนนำ เอกสำรโบรำณ
ศิลปและวัฒนธรรม
3) สนั บ สนุ น กำรดำเนิ น งำนร่วมกับท้องถิ่น เพื่อหำแนวกำรอนุรักษ์เอกสำรใบลำนอย่ำง
ยั่งยืน
4) ส่งเสริมกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกเอกสำรใบลำน ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำย
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ
5. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
เพื่อให้ กำรบริห ำรกำรเงินและงบประมำณเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเป็นไปตำมข้อบังคับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย กำรบริหำรกำรเงินของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2557 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงกำหนดนโยบำยด้ำนกำรเงินและงบประมำณดังนี้
1) ดำเนิ น กำรเบิ กจ่ ำยเงินให้ ถูกต้ อง ตำมระเบี ยบ ข้อบั งคั บของมหำวิท ยำลั ย ระเบี ย บ
กำรเบิกจ่ำยเงินของกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง และระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงพัสดุของสำนัก
นำยกรัฐมนตรี
2) จั ดให้ มีกำรจั ดทำบั ญ ชีท ะเบี ยน ทั้งด้ำนกำรเงิน งบประมำณและพัส ดุ ครุภัณ ฑ์ เพื่ อ
สำมำรถควบคุม โปร่งใสและตรวจสอบได้
3) จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เจ้ำหน้ำที่พัสดุ จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมด้ำนต่ำง ๆ
4) มีกำรควบคุม ติดตำม กำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้ถูกต้องตำมระเบียบ
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6. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้กำรบริหำรจั ดกำรภำยในสำนักศิล ปะและวัฒ นธรรม ในด้ำนทรัพยำกรเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อที่จะสำมำรถขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้
โดยกำหนดนโยบำยดังนี้
1) กำหนดภำระงำนแก่บุคลำกรทุกระดับอย่ำงชัดเจน
2) บริ ห ำรจั ด กำรอั ต รำก ำลั ง ที่ มี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภำระงำนของส ำนั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
3) จั ด วิ ธีก ำรและรู ป แบบกำรพั ฒ นำตนเองที่ ห ลำกหลำยเพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรทุ ก ระดั บ
สำมำรถเพิ่มพูนควำมรู้ พัฒนำทักษะควำมสำมำรถ สร้ำงควำมชำนำญ เชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนต่ำง ๆ
4) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของบุคลำกรทุกระดับโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
7. นโยบายด้านการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของส ำนั กศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่ำงคุ้มค่ำ และกำรใช้ทรัพยำกร
ภำยนอกเพื่อกำรประหยัดงบประมำณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้กำหนดนโยบำยดังนี้
1) จัดกำรประชุมเพื่อปรึกษำหำรือในกำรจัดสรรทรัพยำกร
2) จัดระบบกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมแนวปฏิบัติทีหน่วยงำนกำหนด
3) ส่งเสริมให้มีกำรจัดสรรกำรใช้และกำรจัดหำทรัพยำกรทั้งด้ำนกำรเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4) ประเมินกำรใช้ทรัพยำกรและวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ และปรับปรุงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
8. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
เพื่อบริหำรกำรดำเนินงำน ดังนี้
1) ให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
2) ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นทั้งควำมเสี่ยงโดยรวมและควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ส่ง
ผลกระทบต่อปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงำน
3) สนับสนุนให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง จัดลำดับควำมสำคัญของควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น
ทั้งด้ำนกำรเงิน งบประมำณ ทรัพย์สิน บุคลำกร โครงสร้ำงและกระบวนกำรปฏิบัติงำน
4) จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อควบคุมควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ตลอดจนกำรจัดท ำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่จะอำจเกิดขึ้น
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9. นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและกำรดำเนินงำน
ตำมพันธกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพ สอดคล้องกับนโยบำยกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 รวมทั้งนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน ตำมประกำศคณะกรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏซึ่งมีแนวทำงกำรดำเนินงำนดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมพันธกิจของหน่วยงำน
2) พัฒนำและดำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
3) แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรประกั นคุ ณภำพกำรศึ กษำภำยในส ำนั กศิ ลปะและวัฒ นธรรม เพื่ อ
รับผิดชอบกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) ปรับปรุง พัฒนำแนวทำงปฏิบัติกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ที่ตอบสนองต่อกำร
พัฒนำหน่วยงำน
10. นโยบายด้านการประเมินผล
กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนเป็ น เครื่อ งมื อส ำหรับ ผู้ บ ริห ำรในกำรปรับปรุงและพั ฒ นำ
บุคลำกรให้ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีนโยบำยกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนดังนี้
1) มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม และรำยงำนต่อผู้บริหำร เพื่อเป็นกำร
ปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนในโครงกำร/กิจกรรม
2) มีกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำน ในทุกระดับ
3) มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย และ
กลยุทธ์ของหน่วยงำน
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ปรึกษาด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและใบลานศึกษา

กรรมการประจา
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการฝ่าย
ส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม

รองผู้อานวยการฝ่ายอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม

หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
งานธุรการ บุคคลและสวัสดิการ
งานนโยบายและแผน

กลุ่มงานอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม

กลุ่มงานส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปะและวัฒนธรรม

งานเสวนาด้านเอกสารคัมภีร์ใบลาน

งานกิจกรรมด้านพุทธศาสนา

งานศูนย์ใบลานศึกษา

งานประชุมสัมมนาและฝึกอบรม

งานประกันคุณภาพ
งานการเงินและพัสดุ
งานคอมพิวเตอร์
งานจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

งานจัดแสดงและสาธิต
ด้านเอกสารคัมภีร์ใบลาน

งานจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่
งานจัดแสดงและสาธิต

งานดูแลห้องศูนย์ข้อมูล
ภูมิปัญญาล้านนา

งานเสวนาด้านศิลปวัฒนธรรม

งานจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฯ

งานพิพิธภัณฑ์

งานฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

งานส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

งานนิทรรศการ
งานบริการด้านวัฒนธรรม
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4. คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้บริหารและบุคลากรสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม
คณะกรรมการประจาสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
รองอธิกำรบดี
ประธานกรรมการ

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์
วัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณชัชวาล ทองดีเลิศ
ประธานคณะกรรมการ
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทับทิม มั่นมาก
ช่างภาพและนักเขียน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ. ดร. เสาวภา ศักยพันธ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ. สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ผู้อานวยการ
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ
รองผู้อานวยการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้บริหารและบุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม
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5. การบริการของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ด ำเนิ น งำนตำมพั น ธกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยตำมนโยบำย
มหำวิทยำลัย ในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
1. สถำบันล้ำนนำศึกษำ (Lanna Studies) ประกอบด้วย เรือนอนุสำรสุนทร เรือนล้ำนนำที่
สร้ำงตำมแบบของเรือนคำเที่ยง ซึ่งตระกูลชุติมำและตระกูลนิมมำนเหมินทร์ ได้สร้ำงเรือนกำแลหลัง
นี้ ขึ้น เพื่ อ ให้ เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ท ำงด้ำนเรือนโบรำณล้ ำนนำ และอำคำรเทพรัต นรำชสุ ด ำ สมเด็ จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้พระรำชทำนนำมอำคำรและเสด็จพระรำชดำเนิน
ประกอบพิธีเปิดอำคำรเทพรัตนรำชสุดำ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่ อเป็นแหล่ ง
เรียนรู้สำหรับกำรศึกษำเรียนรู้ทำงด้ำนเอกสำรโบรำณ ข้อมูลภูมิปัญญำล้ำนนำ และห้องจัดแสดง
นิทรรศกำรเกี่ยวกับองค์ควำมรู้ และควำมเชื่อที่ปรำกฏในแต่ละกลุ่มชำติพันธุ์
2. ศูนย์กำรเรียนรู้ในกำรส่งเสริม กำรอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย
ศูนย์ใบลำนศึกษำ มีหน้ำที่สำรวจ รวบรวม ปริวรรต และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลำน พับสำ
เอกสำรหำยำก และเอกสำรโบรำณเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ศึ ก ษำและเผยแพร่ แ ก่ ผู้ ที่ ส นใจทั่ ว ไป มุ่ งสร้ำ ง
ฐำนข้อมูลดิจิทัลและเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสำรโบรำณในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้ำน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอกสำรสำรโบรำณทุกชนิดและห้องศูนย์
ข้อมูลภูมิปัญญำล้ำนนำ มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรข้อมูล องค์ควำมรู้ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
บริกำรสืบค้นหนังสือเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของล้ำนนำ โดยเปิดให้บริกำรกับนักศึกษำ อำจำรย์
บุ ค ลำกรของมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ นั ก วิ ช ำกำรทั่ ว ไป ตลอดจนบุ ค คลภำยนอกที่ ส นใจ
ในกำรน ำข้อมูลไปใช้ป ระโยชน์ ทำงด้ำนวิชำกำร นอกจำกนี้ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์และ
เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของมหำวิ ท ยำลั ย ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษำ อำจำรย์ และบุ ค ลำกร ตลอดจน
บุคคลภำยนอก อำทิ กิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมด้ำนศำสนำ
3. หน่วยอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบำทสำคัญในกำร
สนับสนุนกำรดำเนินงำนประสำนงำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
สิ่ งแวดล้ อมศิล ปกรรมในท้ องถิ่ น โดยทำหน้ำที่ ประชำสั ม พั นธ์ และเผยแพร่ควำมรู้ค วำมเข้ำใจ
ในเรื่องกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ศึกษำ รวบรวม
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมของแหล่งธรรมชำติและศิลปกรรม และตรวจสอบดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยรอบแหล่งธรรมชำติ และรำยงำนสถำนกำรณ์ที่คำดว่ำจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและ
ศิลปกรรม ไปยังสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุ ม ำรี (อพ.สธ.) ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ด ำเนิ น งำนภำ ยใต้ แ ผนแม่ บ ท
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ฐำนทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ ซึ่งได้พัฒ นำมำอย่ำงต่ อเนื่อง ในเรื่องของกำรอนุรักษ์ลำน
หมำก และพั น ธุ์ ไม้ ห ำยำกในล้ ำ นนำ ที่ ได้ จั ด กิ จ กรรมกำรสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ในกำรอนุ รั ก ษ์ และ
กำรนำไปใช้ประโยชน์ เป็นประจำทุกปี
6. บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ 2563 (จาแนกตามประเภทบุคคล)
ตารางที่ 1 จ านวนบุ ค ลากรทั้ งหมด ประจ าปี งบประมาณ 2563 (จ าแนกตามคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษา)
ประเภทบุคลากร
จาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
รวม
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สายสนับสนุน
1. ข้ำรำชกำร
1
1
2
2. ลูกจ้ำงประจำ
3. พนักงำนมหำวิทยำลัย
7
3
2
12
4. พนักงำนชั่วครำว
5. พนักงำนรำชกำร
6. พนักงำนลูกจ้ำง
โครงกำร
รวม
7
4
3
14
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลำคม 2563

7. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
7.1 งบประมาณ
ในปีงบประมำณ 2563 สำนักศิลปะและวัฒ นธรรม ได้รับเงินงบประมำณสนับสนุน
กำรดำเนินงำนทั้งสิ้น เป็นจำนวน 2,439,300 บำท โดยเป็นงบประมำณแผ่นดิน 1,000,000 บำท
งบประมำณเงินรำยได้ 1,439,300 บำท แบ่งเป็นประเภทงบประมำณ ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงงบประมาณสนั บสนุ น การด าเนิ น งานตามประเภทงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทงบประมาณ
จานวน (บาท)
คิดเป็นร้อยละ
งบรำยจ่ำยอื่น
1,629,300
66.79
งบดำเนินงำน
810,000
33.21
รวมทั้งสิ้น
2,439,300
100
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลำคม 2563
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7.2 อาคารสถานที่
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มี อ ำคำรสถำนที่ ในควำมดู แ ลร่ ว มกั บ มหำวิ ท ยำลั ย
โดยมีอำคำรที่รับผิดชอบและใช้ประโยชน์ในกำรจัดกิจกรรมและกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ดังนี้
1. อาคารเทพรั ต นราชสุ ด า เป็ น อำคำร 4 ชั้ น จั ด แสดงพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด้ ำ น
ศิลปวัฒนธรรม บริเวณชั้น 1 เป็นห้องสำนักงำน ผู้อำนวยกำร และห้องภูมิปัญญำล้ำนนำ ชั้น 2 เป็น
นิทรรศกำรกลุ่มชำติพันธุ์ล้ำนนำ ห้องประชุมเอื้องสำยม่ำนพระอินทร์ ชั้น 3 เป็นนิทรรศกำรเอกสำร
ใบลำน และ ชั้น 4 เป็นนิทรรศกำรห้องพุทธศำสน์ และกำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำ
2. เรือนอนุสารสุนทร เป็นเรือนไม้ล้ำนนำ เป็นนิทรรศกำรวิถีชีวิตล้ำนนำ และกำร
บริกำรจัดกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม
8. เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ คือ “รักษ์ภาษาและวัฒนธรรม” โดยให้นิยำมไว้ดังนี้
“รักษ์ภาษาและวัฒนธรรม” คือ บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมรัก ภำคภูมิใจ
ในภำษำและวัฒนธรรม
เอกลั ก ษณ์ คื อ “อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ า นนา ท านุ บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนา เชิ ด ชู
ครูภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ”
9. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ตารางที่ 5 การปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ 2562
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
การดาเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ปีงบประมาณ 2562
ตามข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
(1) กำรตั้งค่ำเป้ำหมำยเพื่อวัดควำมสำเร็จของ (1) ได้มีกำรพัฒ นำแผนกลยุทธ์ โดยกำรจัดทำ
กำรดำเนินงำน ควรตั้งให้สอดคล้องกับกำร
ตั ว บ่ งชี้ ต ำมวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ ำประสงค์
ด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำน และให้ มี ค วำม
โดยกำหนดในเชิงคุณภำพ มีกำรวัดผลแบบ
ท้ำทำย
Milestone ตำมระดับเพื่อเพิ่มควำมท้ำทำย
ของกำรด ำเนิ น งำน และไปสู่ เป้ ำ หมำยที่
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ปีงบประมาณ 2562

การดาเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ
สูงขึ้น
(2) มหำวิทยำลั ยได้ด ำเนิ นกำรประชุม ตัว แทน
จำกหน่ ว ยงำนสนั บ สนุ น ก ำหนดเกณ ฑ์
ม ำต รฐ ำน ร่ ว ม กั น แ ล ะ พั ฒ น ำเก ณ ฑ์
มำตรฐำนของหน่วยงำนนั้น ๆ

(2) มหำวิทยำลัยควรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำน
ประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของหน่ ว ยงำน
สำยสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนำระบบ
และกลไกกำรประกันคุณภำพที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยงำนสนับสนุน
(3) มหำวิทยำลัยควรพิจำรณำกรอบอัตรำกำลัง (3) ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ด ำเนิ น กำร
ให้ กับ หน่วยงำนสำยสนับสนุนซึ่งจะมีผลต่อ
ปรับภำระงำนของบุคลำกรให้สอดคล้องกับ
คุณ ภำพกำรให้ บ ริ กำรของหน่ ว ยงำน และ
แผนกำรดำเนินงำนของสำนักฯ เน้นในเรื่อง
อำจส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ ำพของกำรจั ด
ของกำรบูรณำกำรงำนศิลปวัฒนธรรมกับกำร
กำรศึ ก ษำของมหำวิ ท ยำลั ย ได้ แต่ ทั้ ง นี้
เรียนกำรสอนให้มำกยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมนอก
ผู้บริหำรเข้ำใจและตระหนัก ถึงสถำนกำรณ์ที่
หลั ก สู ต รที่ ส ำมำรถสนั บ สนุ น ต่ อ กำรจั ด
ทำงมหำวิทยำลัยกำลังเผชิญอยู่
กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยได้
(4) กำรเขี ย นจุ ด แข็ งของหน่ ว ยงำนในรำยงำน (4) สำนักศิลปะและวัฒ นธรรม ทบทวนผลกำร
กำรประเมิ น ตนเอง ควรเป็ น จุ ด ที่ มี ค วำม
ดำเนินงำนในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อกำรประเมิน
โดดเด่นจริง ๆ ของหน่วยงำน
ตนเองด้ำนจุดแข็งของหน่วยงำนได้
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บทที่ 2
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมองค์ประกอบ
คุณภำพ จำนวน 2 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ รำยละเอียดดังต่อไปนี้
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ชนิดตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของทุกหน่วยงานสนับสนุน (6 ตัวบ่งชี้)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปีของหน่วยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของหน่วยงำน
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
กำรบริหำรควำมเสี่ยง (RISK)
กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน

กระบวนกำร
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
กระบวนกำร
กระบวนกำร
กระบวนกำร

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน (11 ตัวบ่งชี้)
2.1
2.2

ระดับควำมสำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร
ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

กระบวนกำร
ผลลัพธ์
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องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชีร้ ว่ มของทุกหน่วยงานสนับสนุน (6 ตัวบ่งชี)้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
หน้ ำที่ห ลั กของหน่ วยงำนสนั บ สนุ น คือ กำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรบริห ำร
หรื อ สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ ำนอื่ น ๆ ของมหำวิ ท ยำลั ย ในกำรด ำเนิ น งำนจ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำและกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน เพื่อให้หน่วยงำนดำเนินกำรสอดคล้องกับพันธกิจ
หลักของหน่ วยงำน และสอดรับ ยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำมหำวิทยำลัย ดังนั้นหน่วยงำนต้องกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์และแผนกำรดำเนินงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ดำเนินงำน
ในกำรพัฒ นำแผนกลยุทธ์นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของหน่วยงำน
แล้วจะต้องคำนึงถึงหลักกำรอุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำง ๆ ของชำติ รวมถึง
ทิศทำงกำรพัฒ นำประเทศตำมแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ และกำรเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลก ทั้งนี้เพื่อให้กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ และสำมำรถ
ตอบสนองสังคมในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม
แผนกลยุทธ์ หมำยถึง แผนระยะยำวที่มีระยะเวลำในกำรดำเนินงำน 5 ปีขึ้นไป เป็นแผนที่
กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของหน่วยงำน แผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์
วัตถุประสงค์ ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม กลยุทธ์ต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
ควรมีควำมครอบคลุมทุกภำรกิจของหน่วยงำน มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จของแต่ ละกลยุทธ์
และค่ ำ เป้ ำ หมำยของตั ว บ่ ง ชี้ เพื่ อ วั ด ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ของกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนกลยุ ท ธ์
โดยหน่วยงำนนำแผนกลยุทธ์มำจัดทำแผนดำเนินงำนหรือแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่สอดคล้องกัน
แผนปฏิบัติการประจาปี หมำยถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลำในกำรดำเนินงำนภำยใน 1 ปี
เป็ น แผนที่ ถ่ ำ ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ล งสู่ ภ ำคปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรด ำเนิ น งำนจริ ง ตำมกลยุ ท ธ์
ประกอบด้วย โครงกำรหรือกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จะต้องดำเนินกำรในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรมค่ำเป้ำหมำยของตัวบ่งชี้เหล่ำนั้ น รวมทั้งมี
กำรระบุ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กหรื อหั ว หน้ ำโครงกำร งบประมำณในกำรดำเนิ น กำร รำยละเอี ยดและ
ทรัพยำกรที่ต้องใช้ในกำรดำเนินโครงกำรที่ชัดเจน
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รอบระยะเวลา ปีงบประมาณ 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์หรือนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยบุคลำกร
อย่ำงน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำหน่วยงำน
2. มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์อย่ำงครบถ้วน
3. มีตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำรประจำปี รวมทั้งค่ำเป้ำหมำยของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปีของหน่วยงำนไปสู่ผู้ปฏิบัติงำน
5. มีกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีในข้อ 2
6. มีกำรติดตำม ประเมิน ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจำปีอย่ำง
น้อยปีละ ครั้ง และรำยงำนผล 2คณะกรรมกำรประจำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ
7. มีกำรติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1
ครั้ง และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรประจำหน่วยงำน เพื่อพิจำรณำ
8. มี ก ำรน ำผลกำรพิ จ ำรณำ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2-3 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
4-5 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
6 - 7 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
8 ข้อ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ 8 ข้อ
1. มีแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยบุค ลากร
อย่ า งน้ อ ย ร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว ม และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ จั ด ท ำแผนกลยุ ท ธ์ ด้ ำ นท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (1.1-1-1) ที่มีควำมสอดคล้องกับ
แผนยุ ท ธศำสตร์ ม หำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบั บ ปรับ ปรุ ง
ปี 2562 ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ดังนี้ (1.1-1-2)
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

แผนกลยุทธ์ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
เป้าประสงค์ที่ 2.3 บัณฑิตมีอัตลักษณ์และ
เป้าประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. นั ก ศึ ก ษำมี ค วำมรู้ แ ละส ำนึ ก ร่ ว มในกำรอนุ รั ก ษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพื่อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำศูนย์ใบลำนศึกษำให้
กำรพัฒนำท้องถิ่น
เป็นแหล่งเรียนรูด้ ้ำนเอกสำรโบรำณ
เป้าประสงค์ที่ 3.2 เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้แบบครบ เป้าประสงค์
วงจร (One Stop Service) ด้ำนภำษำ ด้ำน
1. ศูนย์ใบลำนศึกษำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนเอกสำร
ศิลปวัฒนธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อม
โบรำณที่ ส ร้ ำงและถ่ ำยทอดองค์ ค วำมรู้ เพื่ อ กำร
พัฒนำกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำศูนย์ใบลำนศึกษำให้
เป็นแหล่งเรียนรูด้ ้ำนเอกสำรโบรำณ
เป้าประสงค์
1. เป็นแหล่งข้อมูลกลำงที่สนับสนุนเรียนรู้ /กำรเรียน
กำรสอนด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรของ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
เป้าประสงค์ 1 มหำวิทยำลัยบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ เป้าประสงค์
ตำมหลักธรรมำภิบำล
1. ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมมี ร ะบบกำรบริ ห ำร
จัด กำรที่ พ ร้อ มสำหรับ กำรด ำเนิ น งำนท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

โดยมีกำรจัดทำแผนในปีงบประมำณ 2562 ได้จัดโครงกำรกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ด้ำนทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ในระหว่ำงวันที่ 6 – 10 มีนำคม 2562 ณ จังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งมีผู้บริหำรและ
บุ ค ลำกรส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เข้ ำ ร่ ว มโครงกำร จ ำนวน 10 คน ตำมค ำสั่ ง ไปรำชกำรที่
973/2562 ในกำรเดินทำงไปรำชกำรเพื่อดำเนินโครงกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ เพื่อกำรพัฒ นำงำน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-1-3) และกำรทบทวนครั้งที่ 2 ในกำรประชุมหน่วยงำน ครั้งที่
3/2562 วันที่ 18 มีนำคม 2562 วำระที่ 4.5 เพื่อพิจำรณำแก้ไขตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย มีผู้เข้ำร่วม
กำรประชุม จำนวน 13 คน (1.1-1-4) จำกทั้ง 2 กิจกรรม มีผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
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ทบทวนแผนฯ จ านวน 13 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 100 จำกนั้น ได้ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำน
ทบทวนแผนฯ ดังกล่ำวเสนอผู้บริหำรได้ทรำบ เพื่อกำรปรับปรุงแผนและดำเนินกำรต่อไป (1.1-1-5)
จำกนั้ น ได้นำเสนอคณะกรรมกำรประจำส ำนักศิลปะและวัฒ นธรรม ในกำรประชุมครั้งที่
3/2562 ในวันที่ 9 กัน ยำยน 2562 และกำรปรับปรุงเสนอคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 21 ตุลำคม 2562 วำระที่ 4.1 (1.1-1-6) ซึ่งมีมติเห็นชอบใน
หลักกำรพร้อมกับให้มี กำรปรับแก้ไข เพื่อนำไปใช้ในกำรกำหนดแนวทำงแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ 2563
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1-1-1
แผนกลยุทธ์ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
1.1-1-2
แผนกลยุทธ์ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหำวิทยำลัยรำชภั ฏเชียงใหม่ ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) หน้ำ 22 – 25
1.1-1-3
คำสั่ งมหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ เชี ยงใหม่ ที่ 973/2562 เรื่อง ให้ บุค ลำกรเดิน ทำงไป
รำชกำรและแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1.1-1-4
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อกำรพัฒนำงำนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ 2562
1.1-1-5
รำยงำนกำรประชุมหน่วยงำน ครั้งที่ ครั้งที่ 3/2562 วำระที่ 4.5
1.1-1-6
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2562
วำระที่ 4.1
2. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์อย่างครบถ้วน
เมื่อส ำนั กศิลปะและวัฒ นธรรม ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้ำนทำนุบำรุงศิล ปะและวัฒ นธรรม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) แล้ว จึงได้นำมำจัดแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนิ น งำน ที่ มี ก ำรเชื่ อ มโยงประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ข องแผนกลยุ ท ธ์ 4 ประเด็ น
ยุทธศำสตร์ โดยตอบสนองตัวชี้วัดในลักษณะของโครงกำร/กิจกรรมที่มีงบประมำณสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนทั้งสิ้น 2,559,300 บำท (ทั้งนี้งบประมำณที่ได้รับในโครงกำรปกติ จำนวน 2,439,300 บำท
แต่ได้รับงบประมำณเพิ่มเติมจำกโครงกำร อพ.สธ. อีกจำนวน 120,000 บำท) จำแนกเป็นงบประมำณ
เงินรำยได้ 1,439,300 บำท และงบประมำณเงินแผ่นดิน 1,120,000 บำท ซึ่งมีโครงกำร/กิจกรรม
จำนวน 22 กิจกรรม รำยละเอียดดังนี้ (1.1-2-1)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ ทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศูนย์ใบลำนศึกษำให้
เป็นแหล่งเรียนรูด้ ้ำนเอกสำรโบรำณ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
รวมทั้งสิ้น

โครงการ/
เงินรายได้
กิจกรรม
6
360,000

เงิน
แผ่นดิน
427,500

รวม
งบประมาณ
787,500

5

518,800

120,000

638,800

7

50,500

572,500

623,000

4

510,000

0

510,000
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1,439,300 1,120,000

2,559,300

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1-2-1
แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
3. มีตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี รวมทั้งค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด ความสาเร็จ ของการดาเนิน งานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ ก ำหนดค่ ำ เป้ ำ หมำยเพื่ อ วั ด ผลส ำเร็ จ ตั ว ชี้ วั ด ตำม
วัตถุประสงค์หลักของแผนกลยุทธ์ฯ โดยได้กำหนดตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด (1.1-3-1) คือ
 ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ของโครงกำรท ำนุ บ ำรุงศิ ล ปวัฒ นธรรมที่ ส นั บ สนุ น อั ต ลั ก ษณ์
นักศึกษำให้เป็นไปตำมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่ำงน้อย 3 คะแนน
 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำรฐำนข้อมูลควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและเอกสำร
โบรำณอย่ำงเป็นระบบ อย่ำงน้อย 3 คะแนน
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นอกจำกนี้ในแต่ละเป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์นั้น ก็ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งสิ้น
8 ตัวชี้วัด (1.1-3-2) ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและ
เอกสำรโบรำณ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศูนย์ใบลำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนเอกสำร
โบรำณ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
รวมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ฯ

ตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์
1
2
3
2
8

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 ได้กำหนดโครงกำร/กิจกรรม ซึ่งได้กำหนด
ตัว ชี้ วัดโครงกำร/กิจ กรรม ค่ ำเป้ ำหมำย งบประมำณ และผู้ รับ ผิ ด ชอบแต่ ล ะโครงกำร โดย
กำหนดค่ำเป้ ำหมำยให้ บ รรลุ เป้ ำหมำยอย่ำงน้ อยร้อ ยละ 80 จำกตั วชี้ วัดทั้ งหมด 44 ตัว ชี้ วัด
ของ 22 โครงกำร (1.1-3-3) รำยละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
และเอกสำรโบรำณ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศูนย์ใบลำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำน
เอกสำรโบรำณ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
รวมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงการ

6

11

5

10

7
4
22

15
8
44

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1-3-1
แผนกลยุทธ์ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) หน้ำ 6
1.1-3-2
แผนกลยุทธ์ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) หน้ำ 12 – 21
1.1-3-3
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม หน้ำ 6
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2563
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4. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน
ในกิจกรรมกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ มีกระบวนกำรร่วมกันพิจำรณำ เสนอแนะ เกิดกำรมีส่วน
ร่ ว มของทั้ ง ผู้ บ ริ ห ำรและบุ ค ลำกรของส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ซึ่ ง เป็ น กำรรั บ รู้ รั บ ทรำบ
สู่แนวทำงปฏิบัติร่วมกัน และภำยหลังจำกกำรนำเสนอคณะกรรมกำรประจำสำนักฯ ได้ปรับแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว และได้นำเข้ำที่ประชุมหน่วยงำนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในกำรประชุม ครั้งที่
9/2562 ในวันอังคำรที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 วำระที่ 5.1 และ 5.2 ทำให้ได้ทรำบและเข้ำใจแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร ตลอดจนสำมำรถนำไปปรับใช้ในแผนงำนโครงกำร และกำรดำเนินงำน
ของหน่ ว ยงำนได้ ใ นทิ ศ ทำงเดี ย วกั น (1.1-4-1) หลั ง จำกนั้ น ได้ จั ด ท ำบั น ทึ ก ข้ อ ควำมที่ อว
0612.09.01/ว 494 ลงวัน ที่ 4 ธัน วำคม 2562 เรื่อง ขอเผยแพร่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร
สำนั กศิล ปะและวัฒ นธรรม เพื่อเผยแพร่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรให้ ผู้บริห ำรและบุคลำกร
ได้ทรำบ (1.1-4-2) และสำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ได้ทำงหน้ำเว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผ่ำนกำรสแกน QR Code หรือทำง http://www.culture.cmru.ac.th/web60/qa/plan (1.1-4-3)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1-4-1
รำยงำนกำรประชุมหน่วยงำน ครั้งที่ 9/2562 ในวันอังคำรที่ 26 พฤศจิกำยน 2562
วำระที่ 5.1 และ 5.2
1.1-4-2
บั น ทึ ก ข้ อ ควำมที่ อว 0612.09.01/ว 494 ลงวั น ที่ 4 ธั น วำคม 2562 เรื่ อ ง
ขอเผยแพร่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1.1-4-3
ตัวอย่ำงหน้ำเว็บไซต์แสดงหน้ำแผนของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
http://www.culture.cmru.ac.th/web60/qa/plan
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีในข้อ 2
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม จั ด ท ำปฏิ ทิ น กิ จ กรรม ประจ ำปี งบประมำณ 2563 ซึ่ ง เป็ น
แนวทำงในกำรกำหนดระยะเวลำในกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร
โดยแบ่ งเป็ น รำยไตรมำส (1.1-5-1) และได้มีกำรดำเนิ นงำนตำมปฏิ ทินกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับ
แผนปฏิบั ติกำร ประจำปีงบประมำณ 2563 ซึ่งได้ดำเนินกำรครบทุกพันธกิจ ตำมแผนปฏิบัติกำร
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1-5-1
ปฏิทินกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ 2563
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6. มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อพิจารณา
ในกำรก ำกั บ ติ ด ตำมให้ มี ก ำรด ำเนิ น งำนตำมแผนงำนนั้ น ส ำนั ก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ได้ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
1) ภำยหลังจำกได้รับกำรอนุมัติงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนแล้วได้จัดทำแนว
ทำงกำรด ำเนิ น งำน โดยมีแผนกำกับ ดังนี้ แผนปฏิ บัติก ำร ประจำปีงบประมำณ 2563 (1.1-6-1)
แผนกำรใช้จ่ ำยงบประมำณ ประจำปี 2563 จำแนกตำมไตรมำส (1.1-6-2) และปฏิ ทิ นกิจกรรม
ประจำปีงบประมำณ 2563 (1.1-6-3)
2) ในระหว่ำงกำรดำเนินงำนเตรียมงำนโครงกำร/กิจกรรม ได้มีกำรประชุมหน่วยงำนภำยใน
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมใน
รำยไตรมำส และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรดำเนินงำน ตลอดจนกำรแบ่งภำระหน้ำที่ในกำร
ปฏิบัติงำนแต่ละโครงกำร เช่น โครงกำรอบรมและสอบธรรมศึกษำ ได้มีกำรประชุมเตรียมงำน จำนวน
3 ครั้งด้วยกัน คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 กรกฎำคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 ตุลำคม 2562 และครั้งที่ 3
ในกำรประชุมหน่วยงำน ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 วำระที่ 3.2 (1.1-6-4)
3) ภำยหลังจำกกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมจะต้อง
ดำเนิ นกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร ซึ่งมีรำยละเอียดให้ แสดงถึงกระบวนกำรประกัน
คุณภำพ P - โครงกำร D - กำรดำเนินโครงกำร C - ผลกำรประเมินโครงกำร A – กำรปรับปรุงและ
พัฒนำจำกปีที่ผ่ำนมำ เช่น บันทึกข้อควำม ที่ อว 0612.09.01.03/071 ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2562
เรื่อง รำยงำนกำรดำเนินโครงกำรอบรมและสอบธรรมศึกษำ ประจำปี 2563 (1.1-6-5) จัดทำเป็น
รูปเล่มรำยงำนเสนอผู้อำนวยกำร และในรูปแบบไฟล์ .pdf เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม www.culture.cmru.ac.th/web60/qa/reporting (1.1-6-6)
4) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรม ตลอดจนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นระหว่ำงแผน-ผล โดยจัดทำรำยงำน
ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำร ประจ ำปี ง บประมำณ 2563 รอบ 6 เดื อ น (1.1-6-7)
ซึ่งสำมำรถดำเนิ น กำรไปแล้ ว 5 โครงกำร อยู่ ระหว่ำงดำเนิน โครงกำร 13 โครงกำร และยังไม่ได้
ดำเนินกำร 4 โครงกำร ของโครงกำรทั้งหมด 22 โครงกำร และผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ 2563 รอบ 12 เดือน (1.1-6-8) ได้มีผลกำรดำเนินงำนกำรบรรลุตัวชี้วัด 32
ตั ว ชี้ วั ด จำกตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง หมด 44 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.72 หากไม่ นั บ โครงการที่ ไ ด้ คื น
งบประมาณในสถานการณ์ โรคระบาด Covid-19 มีผลการดาเนินงานบรรลุตัวชี้วัด 31 ตัวชี้วัด
จากตั้วชี้วัดทั้งหมด 39 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 79.48
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5) นำเสนอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ ต่อคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 26 สิงหำคม 2563
วำระที่ 5.2 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2563 ไตรมำสที่ 3
(ณ วันที่ 17 สิงหำคม 2563) ทั้งนี้มหำวิทยำลัยประกำศปิดมหำวิทยำลัย เนื่องจำกสถำนกำรณ์โรค
ระบำด Covid-19 ให้ป ฏิบั ติงำน Work from home ตั้งแต่วันที่ 24 มีนำคม – 3 มิถุนำยน 2563
และด้วยอยู่ระหว่ำงกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แทนชุดเดิมที่หมด
วำระ จึงทำให้ต้องรำยงำนผลในรอบ 9 เดือน (1.1-6-9) และได้มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
แผน รอบ 12 เดือน น ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจำส ำนักศิล ปะและวัฒ นธรรม ในกำร
ประชุมครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 15 ตุลำคม 2563 วำระที่ 5.2 (1.1-6-10)
นอกจำกนี้ ส ำนักศิลปะและวัฒ นธรรม ได้มีกำรเผยแพร่ รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร/
กิ จ กรรม และรำยงำนประจ ำปี ทำงเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก ฯ ทำง www.culture.cmru.ac.th
/web60/qa/annual-report เพื่อให้ผู้บริหำร บุคลำกร ตลอดจนบุคคลภำยนอก สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ในกำรดำเนินงำนได้ (1.1-6-11)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1-6-1
1.1-6-2
1.1-6-3
1.1-6-4
1.1-6-5
1.1-6-6
1.1-6-7

1.1-6-8
1.1-6-9

แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2563
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี 2563 จำแนกตำมไตรมำส
ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ 2563
รำยงำนกำรประชุมหน่วยงำน ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 วำระที่ 3.2
บันทึกข้อควำม ที่ อว 0612.09.01.03/071 ลงวันที่ 13 ธันวำคม 2562
เรื่อง รำยงำนกำรดำเนินโครงกำรอบรมและสอบธรรมศึกษำ ประจำปี 2563
http://www.culture.cmru.ac.th/web60/qa/reporting
บันทึกข้อควำม ที่ อว0612.09.01.01/23 ลงวันที่ 13 เมษำยน 2563 เรื่องขอรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม
2562 – 31 มีนำคม 2563)
บันทึกข้อควำม ที่ อว 0612.09.01.01/50 ลงวันที่ 22 กันยำยน 2563 เรื่อง ขอรำยงำน
ผลดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ 2563
รำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรประจ ำส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม 2/256 3
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎำคม 2562 วำระที่ 5.2
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1.1-6-10
1.1-6-11

รำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรประจ ำส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม 4/2563
ในวันที่ 15 ตุลำคม 2563 วำระที่ 5.2
www.culture.cmru.ac.th/web60/qa/annual-report

7. มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงาน เพื่อพิจารณา
ภำยหลังจำกกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2563 ได้ประเมินผลกำรดำเนินงำนโดยได้
จัดทำรำยงำนเพื่อแสดงผลกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ (1.1-7-1) ซึ่งจำก
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ 2563 สำมำรถสรุปได้ว่ำ
1) ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์
- ระดับ ควำมส ำเร็จ ของโครงกำรท ำนุบ ำรุงศิ ล ปวัฒ นธรรมที่ ส นับ สนุ น อัต ลั กษณ์
นั ก ศึ กษำให้ เป็ น ไปตำมลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ งประสงค์ 3 คะแนน แต่ ส ำมำรถดำเนิน งำนได้ 4
คะแนน ถือว่ำบรรลุ เป้ำหมำย ในส่วนของคะแนนที่ 5 นั้น มีกำรดำเนินโครงกำรแต่ไม่ได้มีกำร
วัดผลพฤติกรรมที่แสดงถึงกำรสืบทอดและสืบสำนศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์
- ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำรฐำนข้อมูลควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและเอกสำร
โบรำณอย่ำงเป็นระบบ 3 คะแนน สำมำรถดำเนินกำรได้ 5 คะแนน ถือว่ำ บรรลุเป้ำหมำย
2. สรุปผลการบรรลุตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์
แผนกลยุ ท ธ์ ฯ ได้ ก ำหนดตั ว ชี้ วั ด โดยแบ่ ง ตำมประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ 4 ประเด็ น
ยุ ท ธศำสตร์ รวมทั้ งสิ้ น 8 ตั ว ชี้วัด โดยสำมำรถบรรลุ เป้ ำหมำย 7 ตั ว ชี้วัด คิด เป็ น ร้อยละ 87.50
ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละควำมสำเร็จของกำรบรรลุตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติกำร
ประจำปี ร้อยละ 95.50 ซึ่งไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 2563 ได้กำหนดตัว ชี้วัดทั้งหมด 44 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้ำหมำย จำนวน 31
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.60 หากไม่นับโครงการที่ได้คืนงบประมาณในสถานการณ์ โรคระบาด
Covid-19 มีผลการดาเนินงานบรรลุตัวชี้วัด 31 ตัวชี้วัดจากตั้วชี้วัดทั้งหมด 39 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้ อ ยละ 79.48 ด้ ว ยบำงโครงกำรสำมำรถด ำเนิ น กำรได้ และในบำงโครงกำรไม่ ส ำมำรถด ำเนิ น
โครงกำรได้ทันตำมแผน เนื่องจำกต้องคืนงบประมำณให้กับมหำวิทยำลัย และกำรปิดทำกำรในช่วง
สถำนกำรณ์โรคระบำด Covid-19 รำยละเอียดตำมตำรำงสรุปผล ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
1
ล้ำนนำ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำศูนย์ใบลำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำน
2

บรรลุ
1

ไม่บรรลุ
-

2

-
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าหมาย

บรรลุ

ไม่บรรลุ

เอกสำรโบรำณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
รวมตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ

3
2
8
100

3
1
7
87.50

1
1
12.50

และได้มี กำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ นงำนตำมตัว บ่ งชี้ ของแผนกลยุท ธ์ ประจ ำปี 2563
ต่อคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒ นธรรม ในกำรประชุม ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 15
ตุลำคม 2563 วำระที่ 5.1 (1.1-7-2)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1-7-1
1.1-7-2

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมำณ 2563
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 15 ตุลำคม 2563 วำระที่ 5.1

8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาหน่วยงาน
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได้ น ำเสนอแผนกลยุ ท ธ์ ด้ ำ นท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้คณะกรรมกำรประจำสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรมพิจำรณำ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่
4/2562 วัน จัน ทร์ที่ 21 ตุลำคม 2562 วำระที่ 4.1 (1.1-8-1) ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะให้ มีกำรปรับ
ตั ว ชี้ วัด ในเชิ งคุ ณ ภำพให้ บ รรยำยถึ งพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษำได้ และกำรเชื่ อ มโยงแผน กลยุ ท ธ์ ฯ
กับ แผนอื่น ๆ นั้น ให้ ตัดแผนแม่บ ทวัฒ นธรรม พ.ศ. 2550 – 2559 ออกเนื่องจำกไม่เป็นปัจจุบั น
โดยสำนั กได้ดำเนิ น กำรแก้ไขตัดแผนแม่บ ทวัฒ นธรรม ออกเรียบร้อยแล้ ว แต่ยังคงตัวชี้วัดเดิมอยู่
เนื่ องจำกสำมำรถวัดได้เชิงตัวเลขได้มำกกว่ำกำรบรรยำยและมองไม่เห็ นเป็นรูปธรรม และในกำร
ประชุ ม คณะกรรมกำรประจ ำส ำนั ก ฯ ครั้ งที่ 2/2563 วั น พุ ธ ที่ 26 สิ งหำคม 2563 วำระที่ 3.2
(1.1-8-2) ได้นำเสนอกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฯ โดยได้รับข้อเสนอแนะว่ำในกำรกำหนดโครงกำร/
กิจ กรรมส ำหรั บ ตัวชี้วัดในประเด็น ยุ ทธศำสตร์ที่ 1 คือ ระดับควำมส ำเร็จของโครงกำรท ำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมที่สนับสนุนอัตลักษณ์นักศึกษำให้เป็นไปตำมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้ำน คือ
สุขภำพดี โดยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกพับสำและเอกสำรโบรำณ เกี่ยวกับตำรำยำ สมุนไพรผ่ำนวิถี
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ชีวิต เช่น กำรประกอบอำหำรพื้นบ้ำน กำรปลูกผักสวนครัวของครูบ่มเพำะ ตำรับยำจำกภูมิปัญญำ
ให้นักศึกษำสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือสำมำรถเผยแพร่ควำมรู้ที่ได้รับให้กับ
ชุมชนของตนเอง ซึ่งสำนักฯ ใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564 ด้วยกำรนำไป
พัฒ นำในหลักสูตรโครงกำรฝึกอบรมด้ำนศิลปะและวัฒ นธรรม และกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำร
สอนกับรำยวิชำที่เกี่ยวข้อง ที่จะดำเนินกำรโดยนักวิชำกำรศึกษำต่อไป ในแผนกลยุทธ์ด้ำนทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง
ปี 2563 (1.1-8-3)
นอกจำกนี้ในปีงบประมำณ 2564 สำนักฯ ได้มีกำรปรับแผนปฏิบัติกำรในรูปแบบของ OKRs
เพื่ อ กำรก ำหนดเป้ ำ หมำยและตั ว ชี้ วั ด ก ำหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบให้ ชั ด เจนมำกยิ่ ง ขึ้ น (1.1-8-4)
โดยมีงบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564 (1.1-8-5)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.1-8-1
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2562
วันจันทร์ที่ 21 ตุลำคม 2562 วำระที่ 4.1
1.1-8-2
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2563
วันพุธที่ 26 สิงหำคม 2563 วำระที่ 3.2
1.1-8-3
(ร่ำง) แผนกลยุทธ์ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุงปี 2563
1.1-8-4
(ร่ำง) แผน OKRs สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมำณ 2564
1.1-8-5
งบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ 2564
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน

เป้าหมายปีถัดไป

8 ข้อ

8 ข้อ



5

8 ข้อ
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จุดแข็ง
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : น.ส. วรำภรณ์ โยธำรำษฏร์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงาน
ชนิดตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
พิ จ ำรณำจำกระดั บ ควำมส ำเร็ จ ของกำรบรรลุ เป้ ำ หมำยแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำน เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน แต่ให้มีควำมสอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่
1) ผลิตบัณฑิตและพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
3) สร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
4) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย
สูตรการคานวณ
1. คำนวณค่ำร้อยละของแผนปฏิบัติกำรประจำปี
จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจำปี ประจำปีงบประมำณ
ที่บรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำน
X 100
จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ประจำปีงบประมำณของหน่วยงำน
2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่บรรลุเป้ำหมำย
100

X5

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ ระดับ 3.97
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนสนับสนุนที่มีพันธกิจหลักในกำรทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒ นธรรม ตลอดจนส่ งเสริ ม กำรอนุ รักษ์ และเผยแพร่ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม โดยได้ พั ฒ นำ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ที่สอดคล้องในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย 4 การพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ และได้มีกำร
จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร ประจ ำปี งบประมำณ 256 3 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ์ด้ ำนท ำนุ บ ำรุ ง
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ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ระยะ (2564-2560 .ศ.พ) ปี 5ซึ่งได้ระบุตัวบ่งชี้หรือ
ตัวชี้วัดในแต่ละโครงกำร กิจกรรม ที่สอดคล้องในแต่ละเป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์ / โดยมี
โครงกำร ตัวชี้วัด บรรลุเป้ำหมำย 44 กิจกรรม ตัวชี้วัดรวม/โครงกำร 22 กิจกรรมทั้งหมด/32 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 72.72 หากไม่นับโครงการที่ได้คืนงบประมาณในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
มีผลการด าเนิน งานบรรลุตั วชี้วัด 31 ตั วชี้ วัดจากตั้วชี้วัด ทั้งหมด 39 ตั วชี้วัด คิดเป็ น ร้อยละ
79.48
รำยละเอียดดังนี้
1. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำร
โบรำณ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย มีโครงกำร/กิจกรรมที่สอดคล้อง จำนวน 4 โครงกำร/
กิจกรรม และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด บรรลุเป้ำหมำย 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
2. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำศูนย์ใบลำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนเอกสำรโบรำณ
มีโครงกำร/กิจกรรมที่ส อดคล้อง จำนวน 5 โครงกำร/กิจกรรม และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด
บรรลุเป้ำหมำย 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00
3. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชน มีโครงกำร/
กิจกรรมที่สอดคล้อง จำนวน 6 โครงกำร/กิจกรรม และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด บรรลุเป้ำหมำย
12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.61
4. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ มีโครงกำร/
กิจกรรมที่สอดคล้อง จำนวน 4 โครงกำร/กิจกรรม และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด บรรลุเป้ำหมำย 7
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.50
ข้อมูลดาเนินการ
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการดาเนินงาน
จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจำปี ประจำปีงบประมำณที่บรรลุ
31 ตัวชี้วัด
เป้ำหมำยของหน่วยงำน
จำนวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของแผนปฏิบัติกำรประจำปี ประจำปีงบประมำณ
39 ตัวชี้วัด
ของหน่วยงำน
ร้อยละของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ร้อยละ 79.48
นำมำแปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ คือ ร้อยละ 79.48 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ตำมสูตร
79.48 x 5 / 100 = 3.97
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร คิดเป็น ค่ำระดับ 3.97
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.2-1
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมำณ 2563 รอบ 12 เดือน
จุดแข็ง
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับแผนกำรดำเนินงำนตำมสถำนกำรณ์ เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : น.ส. วรำภรณ์ โยธำรำษฏร์

โทรศัพท์ : 053-885881
โทรศัพท์ : 053-885884
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ชนิดตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พิจำรณำกำรตอบสนองและกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ซึ่งถือเป็นบทบำทของ
หน่วยงำน กำรตอบสนองดังกล่ำวมีคุณภำพมำกน้อยเพียงใด สำมำรถสะท้อนได้จำกควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร ทั้งประชำชนผู้มำรับบริกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
ซึ่งกำรสำรวจควำมพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจำรณำประเด็นสำคัญ คือ
1) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
2) ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
3) ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4) ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
5) ควำมพึงพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศหน่วยงำน
ทั้งนี้ อำจรวมถึงควำมพึงพอใจต่อบทบำทของหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย 3 ด้ำน คือ กำรเป็น
ผู้เตือนสติสังคม กำรชี้นำสังคม กำรตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมำยถึง กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโดยใช้
แบบประเมินควำมพึงพอใจแบบประมำณค่ำ ซึ่ งโดยทั่วไปจะพิจำรณำจำกประเด็นที่สำคัญ คือ ควำม
พึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำม
สะดวก ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนระบบสำรสนเทศหน่วยงำน
ผู้รั บ บริ การ หมำยถึง นั กศึก ษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ ำที่ บุ คลำกรภำยในมหำวิท ยำลั ย หรือ
บุคคลภำยนอกที่มำรับบริกำรโดยตรง เช่น ผู้ปกครอง สถำนประกอบกำร เป็นต้น
ระยะเวลาในการประเมิ น ความพึ งพอใจ ตำมปี งบประมำณหรื อ ปี ก ำรศึ ก ษำซึ่ งมี ก ำร
ดำเนินกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ตำมช่วงเวลำที่เหมำะสมขึ้นอยู่กับ
หน่วยงำน
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ คะแนนผลกำรประเมิ น ควำมพึ งพอใจของผู้ รับ บริกำรของหน่ ว ยงำน (คะแนนเต็ ม 5)
ที่ครอบคลุมอย่ำงน้อย 3 ประเด็นดังนี้
1) ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
2) ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
3) ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
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4) ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
5) ควำมพึงพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศหน่วยงำน
หน่วยงำนสนับสนุน ประเมินผลกำรดำเนินงำนปีงบประมำณ และนำผลไปวิเครำะห์ สังเครำะห์กับ
ผลกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณถัดไป
ผลการดาเนินงาน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรบริกำรนำชมสถำบันล้ำนนำศึกษำ ซึ่งเป็นอำคำรพิพิธภัณฑ์
กลุ่มชำติพันธุ์ล้ำนนำ ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนล้ำนนำ นอกจำกนี้ยังมีบริกำรห้องประชุม กำรจัดกำรสัมมนำ
และกำรฝึกอบรม ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมในกำรส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
โดยสำนักฯ ทั้งนี้ได้มีกำรปิดปรับปรุงอำคำรพิพิธภัณฑ์สถำบันล้ำนนำ ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลำคม 2561
ซึ่งได้มีกำรประกำศแจ้งผ่ำนทำงบันทึกข้อควำม และหน้ำเว็บไซต์ แต่ยังเปิดบริกำรในส่วนของห้อง
ข้อมูล ภูมิปัญ ญำล้ำนนำ โดยมีผู้ มำใช้บริกำรในส่วนของกำรค้นคว้ำหนังสือ งำนวิ จัย งำนปริวรรต
ด้ ำนศิ ล ปวั ฒ นธรรม ตลอดจนกำรสอบถำมข้ อ มู ล ด้ ำนศิ ล ปวัฒ นธรรมและเอกสำรใบลำน และ
ในปี ง บประมำณ 2563 อยู่ ร ะหว่ ำ งด ำเนิ น กำรจั ด ท ำนิ ท รรศกำรใบลำน บริ เวณชั้ น 3 อำคำร
เทพรัตนรำชสุดำทั้งชั้น และในช่วงเดือนมีนำคม – มิถุนำยน 2563 ได้มีกำรปิดทำกำรให้ปฏิบัติงำน
Work from Home จึงทำให้ไม่สำมำรถเปิดให้บริกำร และกำรจัดทำกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ โดยสำนัก
ศิล ปะและวัฒ นธรรม ได้จัดทำกำรประเมินควำมพึงพอใจแบบออนไลน์ โดยผู้ เข้ำใช้บริกำรกรอก
แบบฟอร์ ม ผ่ ำนทำง https://forms.gle/FkuN3qEwbvtaSiGZA จ ำนวน 170 คน ค่ำเฉลี่ ยรวม
ระดับ 4.46 แบ่งเป็น 5 ประเด็น รำยละเอียดดังนี้
โดยได้สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5

ประเด็นความพึงพอใจ
ควำมพึ ง พอใจด้ ำ นกระบวนกำรและขั้ น ตอนกำร
ให้บริกำร
ควำมพึงพอใจด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร
ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำร
ควำมพึงพอใจด้ำนระบบสำรสนเทศหน่วยงำน
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.44

ลาดับ
3

4.49
4.42
4.50
4.42

2
4
1
4
4.46
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง:
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน

เป้าหมายปีถัดไป

4.20 คะแนน

4.46



4.46

4.50

เอกสารหลักฐานอ้างอิง :
1.3-1
แบบส ำรวจควำมพึ ง พอใจในกำรรั บ บริ ก ำรของส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ https://forms.gle/FkuN3qEwbvtaSiGZA
1.3-2
รำยงำนกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2563
จุดแข็ง
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
ควรเร่งพัฒนำนิทรรศกำรให้สำมำรถเปิดบริกำรได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : น.ส. วรำภรณ์ โยธำรำษฏร์
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การจัดการความรู้ (KM)
ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำข้อที่ 3 กำหนดให้หน่วยงำนมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้
และสั ง คมแห่ ง กำรเรี ย นรู้ ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ำรจั ด กำรควำมรู้ เพื่ อ มุ่ งสู่ ห น่ ว ยงำนแห่ ง กำรเรี ย นรู้ โดยมี
กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงำนซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒ นำ
ให้ เป็ น ระบบ เพื่ อให้ ทุกคนในหน่ ว ยงำนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพั ฒ นำตนเองให้ เป็น ผู้รู้รวมทั้ ง
ปฏิ บั ติ งำนได้ อ ย่ ำงมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ อั น จะส่ งผลให้ ห น่ ว ยงำนมี ค วำมสำมำรถในเชิ งแข่ งขั น สู งสุ ด
กระบวนกำรในกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมรู้ ในสถำบั น ประกอบด้ ว ย กำรระบุ ควำมรู้ กำรคั ด เลื อ ก
กำรรวบรวม กำรจัดเก็บควำมรู้ กำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ทั้งภำยในและภำยนอก
หน่ ว ยงำน กำรสร้ ำงบรรยำกำศและวั ฒ นธรรมกำรเรียนรู้ภ ำยในหน่ ว ยงำน กำรก ำหนดแนววิ ธี
ปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ใน
หน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้น
แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ทำให้องค์กำรประสบควำมสำเร็จ
หรือ สู่ ค วำมเป็ น เลิ ศตำมเป้ ำหมำย เป็ น ที่ ย อมรับ ในวงวิช ำกำรหรือวิช ำชีพ นั้ น ๆ มี ห ลั ก ฐำนของ
ควำมส ำเร็ จ ปรำกฏชัดเจน โดยมีกำรสรุปวิธี ปฏิ บั ติ หรือ ขั้นตอนกำรปฏิ บัติ ตลอดจนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ บันทึกเป็นเอกสำร เผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ได้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี ก ำรก ำหนดประเด็ น ควำมรู้ แ ละเป้ ำ หมำยของกำรจั ด กำรควำมรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน
2. มีก ำรก ำหนดบุ คลำกรกลุ่ ม เป้ ำหมำยที่ จะพั ฒ นำควำมรู้แ ละทั กษะอย่ ำงชั ดเจนตำม
ประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1
3. มี ก ำรแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ำกควำมรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบกำรณ์ ต รง
(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1
4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ 1
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ
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5. มีกำรกำกับ ติดตำม กำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในข้อ 4 ไปใช้ในกำรปฏิบัติ
จริง
6. มีองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงน้อย 1 ประเด็น และเผยแพร่เป็น
ลำยลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4-5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ : 6 ข้อ
1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกำรกำหนดแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปีงบประมำณ 2563
จัดทำขึ้น ภำยใต้กรอบแผนกลยุ ทธ์ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒ นธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ หัวข้อ “เขียนประเมิน
ค่ำงำนอย่ำงไรให้ผ่ำน” (How to write the job evaluation) (1.4-1-1) เพื่อให้ผู้บริหำร บุคลำกร
ของส ำนั ก ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม และบุ คลำกรในหน่ ว ยงำนอื่น ๆ ได้มี โอกำสแลกเปลี่ ย นเรียนรู้
ตลอดจนกำรศึกษำเรียนรู้ วิธีกำร แนวทำง เทคนิค ในกำรเขียนประเมินค่ำงำน เพื่อประกอบกำรขอ
เข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุน ซึ่ง ตั้งเป้ำหมำยของแผนว่ำ ภำยหลังจำกกิจกรรม
บุคลำกรสำมำรถเขียน (ร่ำง) ประเมินค่ำงำนได้ อย่ำงน้อย 2 คน เพื่อสำมำรถจัดทำผลงำนเพื่อขึ้นสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ซึ่งได้ทำบันทึกข้อควำมแจ้งผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคนทรำบ ตำมบันทึกข้อควำม
ที่ อว /0612.09.01ว 501 ลงวันที่ 2562 ตุลำคม 6 เรื่อง ขอเผยแพร่แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปี
งบประมำณ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (1.4-1-2)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.4-1-1
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563
1.4-1-2
บั น ทึ ก ข้ อ ควำม ที่ อว 0612.09.01/ว501 ลงวัน ที่ 6 ตุ ล ำคม 2562 เรื่อ ง ขอ
เผยแพร่ แ ผนกำรจั ด กำรควำมรู้ ประจ ำปี งบประมำณ 2563 ส ำนั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
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2. มีการกาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
ในแผนกำรจัดกำรควำมรู้ได้กำหนดกลุ่ มเป้ำหมำยในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ คือ บุคลำกร
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และมี ก ำรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรกำรจั ด กำรควำมรู้ (Knowledge
management : KM) ประจำปีงบประมำณ 2563 ในคำสั่งที่ 006/2563 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2563
(1.4-2-1) โดยได้แบ่งภำระหน้ำที่เพื่อกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำกิจกรรม และกลุ่มเป้ำหมำยที่จะ
พัฒนำควำมรู้ ทักษะ ในหัวข้อ ในหัวข้อ “เขียนประเมินค่ำงำนอย่ำงไรให้ผ่ำน” (How to write the
job evaluation) เพื่อกำรพัฒนำควำมรู้บุคลำกรในกำรทำผลงำนเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.4-2-1
คำสั่ งส ำนั ก ศิล ปะและวัฒ นธรรม ที่ 006/2563 เรื่อ งแต่งตั้ งคณะกรรมกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมำณ 2563
3. มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ ทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์ ต รง (Tacit
Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ 1
ในกำรจั ด กิ จ กรรมกำรจั ด กำรควำมรู้ ประจ ำปี ง บประมำณ 2563 ได้ ด ำเนิ น กำรตำม
กระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้ โดยมีวิธีกำรดังนี้
1) การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็น (Knowledge Identification)
วิธีการสู่ความสาเร็จ
 กำหนดขอบเขตควำมรู้ที่ต้องกำร คือ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอน วิธีกำร และ
ตัวอย่ำงที่ดีในกำรทำผลงำน
 ศึกษำจำกแบบฟอร์มและตัวอย่ำง แบบคำขอรับกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้
ดำรงตำแหน่ งสู งขึ้น ตำแหน่ งประเภทวิช ำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ กรณี
ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะทำง ระดับชำนำญกำร ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่
 ศึกษำในเว็บไซต์ของ http://www.dhrm.cmru.ac.th
 คู่มื อ กำรท ำผลงำนเพื่ อ ขึ้น สู่ ช ำนำญกำร ส ำนั ก ศิล ปะและวัฒ นธรม จำกกำรจั ด
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบ 2562
 ศึกษำข้อมูล บน Internet YouTube ของ อำจำรย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
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2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
วิธีการสู่ความสาเร็จ
2.1 กำรพู ดคุย แลกเปลี่ย นควำมรู้ ในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้ องประชุมเจ้ำชื่น
สิโรรส อำคำรเทพรัตนรำชสุดำ โดยคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งจำกกำรพู ดคุย สรุป ได้ว่ำ ในกำรกำหนดหั ว ข้อภำระงำนที่ จะนำมำเขียนในประเมินค่ำงำนนั้ น
ควรพิจำรณำกลั่นกรอง มำจำก 3 ส่วน ดังนี้ (1.4-3-1)
 ภำระงำนของส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (ศึ ก ษำจำกแผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี)
 ภำระงำนตำมกลุ่มงำน (ศึกษำจำกกรอบอัตรำกำลัง)
 ภำระงำนในตำแหน่ง (ศึกษำจำกมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง) และภำระงำนที่
ปฏิบัติจริง (ภำระงำนเพียงพอและปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอ)

2.2 จั ด กิ จ กรรมกำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผู้ มี ค วำมรู้ แ ละมี ป ระสบกำรณ์ ในวั น ที่
6 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้ องประชุมเจ้ ำชื่น สิโรรส ได้เชิญ คุณ กมลรัตน์ แสนใจงำม ผู้ อำนวยกำร
กองบริห ำรงำนบุ คคล สำนั กงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ เชียงใหม่ มำแลกเปลี่ ยนในกำร
กำหนดภำระงำนตำมกรอบมำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง และมีภำระงำนเพียงพอต่อกำรประเมินค่ำงำน
(1.4-3-2)
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.4-3-1
บันทึกข้อควำม ที่ อว 0612.09.01.01/14 ลงวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง ขอส่งรำยงำนผลกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 1/2563
1.4-3-2
บันทึกข้อควำม ที่ อว 0612.09.01.01/15 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง ขอส่งรำยงำนผลกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 2/2563
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง 1
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ภำยหลังจำกกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ในแต่ละครั้ง ได้มีกำรบันทึกควำมรู้ไว้ เพื่อ
บั น ทึ กควำมรู้จ ำกผู้ มีป ระสบกำรณ์ ต รงและข้อคิด เห็ นจำกท่ำนอื่น ๆ และจัดท ำรำยงำนผลเสนอ
ผู้อำนวยกำร คณะกรรมกำรจั ดกำรควำมรู้ฯ ตลอดจนผู้แบ่งปันควำมรู้ ผู้ มีประสบกำรณ์ ตรงจำก
คุณ กมลรั ตน์ แสนใจงำม ผู้ อำนวยกำรกองบริห ำรงำนบุค คล ส ำนักงำนอธิ กำรบดี มหำวิท ยำลั ย
รำชภัฏ เชียงใหม่ ร่วมแบ่ งปั น แนวปฏิบัติที่ดี ร่วมกันวิเครำะห์ มำตรฐำนกำหนดตำแหน่งในแต่ล ะ
ตำแหน่ ง ได้ ตำรำงสรุป หั ว ข้อกำรจัดทำผลงำนขอตำแหน่งที่สู งขึ้นของบุคลำกรส ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม จำกกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563 (วันที่ 3 และ 6 กุ มภำพันธ์ 2563)
(1.4-4-1) จำกนั้นได้มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนอื่น ในหัวข้อ วิธีและ
แนวปฏิบัติในกำรประเมินค่ำงำน ในวันพุธที่ 4 มีนำคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องสำยม่ำนพระอินทร์
(1.4-4-2) เพื่ อ น ำเสนอและแลกเปลี่ ย นผลกำรดำเนิ น งำนในกำรจัด ท ำผลงำนเพื่ อ ขึ้น สู่ ตำแหน่ ง
(1.4-4-3)
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ซึ่งในส่วนของกำรรำยงำนผลกิจกรรม ได้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้กับบุคลำกรทุกท่ำนได้ทรำบ
ผ่ำนระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) และกลุ่ม Facebook

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.4-4-1
บันทึกข้อควำม ที่ อว 0612.09.01.01/15 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563
เรื่อง ขอส่งรำยงำนผลกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 2/2563
1.4-4-2
บันทึกข้อควำม ที่ อว 0612.09.01.01/20 ลงวันที่ 5 มีนำคม 2563
เรื่อง ขอส่งรำยงำนผลกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 3/2563
1.4-4-3
ไฟล์นำเสนอในกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำนอื่น
5. มีการกากับ ติดตาม การนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในข้อ 4 ไปใช้ในการปฏิบัติจริง
ระหว่ำงกำรดำเนินกิจกรรมทำให้สำมำรถร่วมกันพิจำรณำภำระงำน และได้ตำรำงสรุป หัวข้อ
กำรจัดทำผลงำนขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำกกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563 (วันที่ 3 และ 6 กุมภำพันธ์ 2563) ซึ่งได้พิจำรณำจำกกลุ่มงำนทั้ง 3 งำน
และกำรแบ่ งภำระงำนภำยในกลุ่ ม โดยร่ ว มกั น ก ำหนดหั ว ข้ อ กำรท ำคู่ มื อ ปฏิ บั ติ งำน งำนวิจั ย
ที่สำมำรถสนับ สนุนกำรปฏิบัติงำนได้ ภำยหลังกิจกรรมผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประเมินผลควำมรู้ควำม
เข้ำใจ อยู่ที่ระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.17 และกำรประเมินควำมพึงพอใจ อยู่ที่ระดับมำก คิดเป็น
ค่ำเฉลี่ย 4.48 และได้ร่วมกันหำแนวทำง เทคนิคและวิธีกำรเขียนประเมินค่ ำงำน จำกประสบกำรณ์
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และกำรสอบถำมผู้รู้ กำรสืบค้นทำงเว็บไซต์ โดยนำมำสังเครำะห์ข้อมูลร่วมกัน แล้วได้แนวทำงกำร
เขียนที่สำมำรถอธิบำยให้กับผู้ประเมินสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยมำกยิ่งขึ้น โดยได้จัดทำเทคนิคในรูปแบบ
ของ Infographic (1.4-5-1) และเพิ่มเติมรำยละเอียดข้อมูลของรูปแบบกำรเขียนประเมินค่ำงำน
ในคู่มือกำรทำผลงำนเพื่อขึ้นสู่ชำนำญกำร (1.4-5-2)

ภำยหลั งจำกกิ จ กรรมทุ ก ครั้ง ได้ มี ก ำรบั น ทึ ก ผลกิ จ กรรมรำยงำนต่ อ ผู้ อ ำนวยกำร และ
ได้มีกำรเผยแพร่ผ่ำนระบบ e-document ภำยในหน่วยงำน และกำรเผยแพร่ ผลสรุปควำมรู้จำก
กิจ กรรม ท ำให้ ได้ “เทคนิ ค กำรเขี ย นประเมิ น ค่ ำงำน” และ “คู่ มื อ กำรขึ้ น สู่ ช ำนำญกำร” (ฉบั บ
ปรับ ปรุง) โดยผ่ำนกลุ่ม Facebook และกลุ่ม line ของสำนักศิลปะและวัฒ นธรรม มหำวิทยำลั ย
รำชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลำกรได้รับทรำบและนำไปใช้ประโยชน์ ได้ทำกำรประเมินควำมคิดเห็น
ของบุคลำกร ว่ำมีควำมเข้ำใจ อยู่ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.38 และควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.35 (1.4-5-3) จำกนั้นนำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงเทคนิคและคู่มือ
ผู้ บ ริ ห ำรได้ ส นั บ สนุ น ติ ด ตำม ให้ บุ ค ลำกรที่ มี ค วำมพร้อ มในกำรจั ด ท ำผลงำนเพื่ อ เข้ ำ สู่
ต ำแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น โดยเริ่ ม เขี ย นภำระงำนทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมแผนงำนพั ฒ นำบุ ค ลำกรของ
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งผู้บริหำรพยำยำมผลักดันบุคลำกรอย่ำงน้อย 1 คน ของสำนักศิลปะ
และวัฒ นธรรม ตำมตัวชี้วัดของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563 คือ นำงสำวปนัดดำ
โตคำนุช นักวิชำกำรศึกษำ อยู่ระหว่ำงกำรตรวจกำรเขียนประเมินค่ำงำน ซึ่งอยู่ภำยใต้ข้อเสนอแนะ
ของผู้บริหำรในกำรให้ข้อเสนอแนะ และคำดว่ำจะนำเสนอผลงำนให้กับมหำวิทยำลัยต่อไป
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.4-5-1
เทคนิคและวิธีกำรเขียนประเมินค่ำงำน
1.4-5-2
คู่มือกำรทำผลงำนเพื่อขึ้นสู่ชำนำญกำร จำกกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
ประจำปีงบประมำณ 2562 และ 2563
1.4-5-3
บันทึกข้อควำมที่ อว 0612.09.01.01/24 ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2563
เรื่องขอรำยงำนผลประเมินควำมคิดเห็นกำรเผยแพร่ควำมรู้จำกกิจกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563
6. มีองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 ประเด็น และเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร (Explicit Knowledge)
จำกขั้นตอนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีเป้ำหมำยให้
เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน มีองค์ควำมรู้ที่
เกิดขึ้นดังนี้
1) หัวข้อกำรจัดทำผลงำนขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลำกรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำก
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563 (วันที่ 3 และ 6 กุมภำพันธ์ 2563) (1.4-6-1)
2) กระบวนกำรคิดเพื่อหำหัวข้อในกำรประเมินค่ำงำนและเทคนิคกำรเขียนประเมินค่ำงำน
เผยแพร่ในรูปแบบ Infographic (1.4-6-2)
3) คู่มือกำรขึ้นสู่ชำนำญกำร (ฉบับปรับปรุง) (1.4-6-3)
จำกนั้ นน ำไปรำยงำนบนเว็ บไซต์ ของส ำนั กศิ ลปะและวัฒ นธรรม www.culture.cmru.ac.th
/web60/qa/manual (1.4-6-4) และเว็บไซต์ KM ของมหำวิทยำลัย www.km.cmru.ac.th (1.4-6-5)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.4-6-1
คู่มือกำรทำผลงำนเพื่อขึ้นสู่ชำนำญกำร จำกกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
ประจำปีงบประมำณ 2562 และ 2563 หน้ำ 113 – 117
1.4-6-2
กระบวนกำรคิดเพื่อหำหัวข้อในกำรประเมินค่ำงำนและเทคนิคกำรเขียนประเมินค่ำงำน
1.4-6-3
คู่มือกำรทำผลงำนเพื่อขึ้นสู่ชำนำญกำร จำกกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
ประจำปีงบประมำณ 2562 และ 2563
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2563
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1.4-6-4
1.4-6-5

www.culture.cmru.ac.th/web60/qa/manual
เว็บไซต์ KM ของมหำวิทยำลัย www.km.cmru.ac.th

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน

เป้าหมายปีถัดไป

6 ข้อ

6 ข้อ



5

6 ข้อ

จุดแข็ง
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
กำรส่งเสริมให้นำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้เชิงประจักษ์
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : น.ส. วรำภรณ์ โยธำรำษฏร์

โทรศัพท์ : 053-885881
โทรศัพท์ : 053-885884

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2563
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้หน่วยงำนมีระบบบริหำรควำมเสี่ยง โดยกำรบริหำรและควบคุมปัจจัยกิจกรรมและ
กระบวนกำรดำเนินงำนที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย (ทั้งในรูปของงบประมำณหรือด้ำนอื่นๆ
เช่น ด้ำนชื่อเสี ย ง กำรฟ้อ งร้องจำกกำรไม่ป ฏิ บัติต ำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิ ท ธิภ ำพ
ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำ) เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยง และขนำดของควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงกำรเรียนรู้วิธีกำรป้องกันจำกกำรคำดกำรณ์
ปัญหำล่วงหน้ำ และโอกำสในกำรเกิดเพื่อป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรงของปัญหำ รวมทั้งกำรมี
แผนสำรองต่อภำวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบงำนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมใช้งำน มีกำรปรับปรุงระบบ
อย่ำงต่อเนื่อง และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของหน่วยงำนตำมยุทธศำสตร์หรือ
กลยุทธ์เป็นสำคัญ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยมีผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำนและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงำน
2. มีกำรสำรวจควำมเสี่ยง วิเครำะห์ และสังเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยง รวมทั้งจัดอันดับ
ควำมเสี่ยงและจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงน้อย 3ประเด็นแรกที่มีควำมเสี่ยง
สูงสุด ซึ่งครอบคลุมในประเด็นจำกตัวอย่ำงต่อไปนี้
- ควำมเสี่ ย งด้ ำนทรั พ ยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
อำคำร สถำนที่)
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงำน
- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฏหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำร ระบบงำน
ระบบกำรประกันคุณภำพ
- ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณ
ของบุคลำกร
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก
3. ดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมสี่ยง ในข้อ 2
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2563
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4. มี ก ำรก ำกั บ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนและรำยงำนต่ อ คณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย เพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อย ปีละ 1
ครั้ง
5. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อ เสนอแนะจำกคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ ยงของ
หน่วยงำนและมหำวิทยำลัยไปใช้ในกำรปรับแผนบริหำรควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ : 5 ข้อ
1. มีก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงโดยมี ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู งของหน่ วยงานและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของหน่วยงาน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ตำม
คำสั่งสำนักศิลปะและวัฒ นธรรม ที่ 007/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ยงและ
ควบคุมภำยใน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมำณ 2563 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภำพันธ์
2563 โดยมี ผู้ อำนวยกำร เป็ น ประธำนกรรมกำร หั วหน้ำส ำนั กงำนผู้ อำนวยกำรเป็ นเลขำนุกำร
นำงสำววรำภรณ์ โยธำรำษฎร์ เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร และบุคลำกรทุกคน เป็นคณะกรรมกำรร่วม โดย
ทำหน้ำที่วิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรดำเนินงำนภำยในของ
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ตลอดจนจั ด ท ำแผนกำรบริห ำรควำมเสี่ ย งและกำรควบคุ ม ภำยใน
ดำเนิ นงำนและติดตำม เพื่อให้ ลดกำรผิดพลำดจำกกำรปฏิบัติงำน ให้ ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำม
เป้ำหมำย (1.5-1-1)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.5-1-1
คำสั่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ 007/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ ยงและควบคุมภำยใน ส ำนักศิล ปะและวัฒ นธรรม ประจำปีงบประมำณ
2563

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2563
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2. มีการสารวจความเสี่ยง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง รวมทั้งจัดอันดับความ
เสี่ ย งและจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง อย่ า งน้ อ ย 3 ประเด็ น แรกที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง สุ ด
ซึ่งครอบคลุมในประเด็นจากตัวอย่าง
จำกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2562 ซึ่งได้
น ำเสนอในกำรประชุ ม หน่ ว ยงำนครั้ งที่ 8/2562 วัน ที่ 9 ตุ ล ำคม 2562 วำระที่ 5.9 ได้ ร่ว มกั น
พิจำรณำผลกำรดำเนินบริหำรควำมเสี่ยง โดยเห็นว่ำกำรบริหำรยังมีควำมเสี่ยงเหลืออยู่ ทั้ง 3 ด้ำน
จึงได้มีมติร่วมกันว่ำควรดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมแผนเดิมอีกในปีงบประมำณ 2563 ได้ทำกำร
วิเครำะห์ และจัดอัน ดับควำมเสี่ยงแล้ว และได้กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละด้ำน จนได้แผนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 253 ดังนี้ (1.5-2-1)
1) การป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (ความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติงาน)
วัตถุประสงค์ เพื่อหำวิธีกำรป้องกันทรัพย์สินภำยในอำคำรสถำบันล้ำนนำศึกษำ
ตัวชี้วัด
ผลกำรประเมินควำมปลอดภัยขอทรัพย์สินในอำคำร ไม่น้อยกว่ำ 4.00
2) การป้องกันอัคคีภัยอาคารเทพรัตนราชสุดา (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวิธีกำรป้องกันในกรณีเกิดอัคคีภัยในอำคำรเทพรัตนรำชสุดำ
ตัวชี้วัด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีกำรป้องกันในกรณีเกิดอัคคีภัย
3) ความล้าสมัยของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์)
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มำเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สถำบันล้ำนนำศึกษำและ
กำรสร้ำงรำยได้ในอนำคต
ตัวชี้วัด
ห้องนิทรรศกำรศูนย์ใบลำนศึกษำ
ภำยหลังกำรวิเครำะห์กำรประเมินควำมเสี่ยง ทั้ง 3 ด้ำน และนำมำจัดทำกำรประเมินกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง ว่ำที่ควบคุมนั้นเพียงพอหรือไม่ ควำมเสี่ยงยังคงเหลืออยู่หรือไม่ ได้ผลหรือไม่ จำกนั้นจึงได้นำผล
กำรควบคุมนั้นมำจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงทั้ง 3 ด้ำน โดยคณะกรรมกำรได้กำหนดระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้ในลำดับควำมเสี่ยงน้อยถึงปำนกลำง และได้เลือกระดับควำมเสี่ยงสูงถึงสูงมำกมำจัดกำรควำม
เสี่ยง เพื่อลดควำมเสี่ยงและผลกระทบจำกควำมเสี่ยง รำยละเอียดดังนี้ (1.5-2-2)
1. การป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
(ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน)
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
การจัดการความเสี่ยง
1.1 ไม่ทรำบว่ำทรัพย์สินของหน่วยงำนยังมีควำม
 แบ่ งหน้ ำที่ ในกำรส ำรวจเพื่ อ ประเมิ น
ปลอดภัยหรือไม่
ควำมเสี ย หำยของทรัพ ย์ สิ น ในอำคำร
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
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1.2 ทรัพย์สินในอำคำรมีจำนวนมำก ทำให้ไม่
สำมำรถสำรวจควำมเสียหำยได้ทุกชิ้น





1.3 ทรัพย์สินไม่ได้รับกำรดูแลและกำรซ่อมแซม 
ให้อยู่ในสภำพดี
1.4 ทรัพย์สินไม่ได้รับกำรดูแลและกำรซ่อมแซม 
ให้อยู่ในสภำพดี


การจัดการความเสี่ยง
บันทึกผลกำรสำรวจในแต่ละชั้น
จัดทำกำรสรุปเพื่อประเมินควำมเสียหำยของ
ทรัพย์สิน
ประชุมเพื่อตรวจสอบกำรประเมินร่วมกัน
ประชุมผลกำรประเมินมำพัฒนำแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
ดำเนินกำรตำมแนวทำงที่ได้พัฒนำเพื่อดูแล
ควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน
กำกับ ติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำม
แนวทำงปฏิบัติงำนดูแลควำมปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน

2. การป้องกันอัคคีภัยอาคารเทพรัตนราชสุดา (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
การจัดการความเสี่ยง
2.1 ไม่มีรูปแบบวิธีกำรป้องกันอัคคีภัยที่ถูกต้อง  ทำกำรตรวจสอบอำคำรเบื้องต้น เช่น สำยไฟ
ชำรุด
2.2 บุคลำกรและบุคคลทั่วไปที่ติดต่องำนหรือ  ควรจัดเก็บตรวจสอบสิ่งของที่อำจเป็นวัตถุ/
มำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม่ทรำบว่ำต้องปฏิบัติ
ไวไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจุดที่มี
อย่ำงไรในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง
ควำมเสี่ยงสูง คือ ห้องแผงควบคุมไฟฟ้ำ
2.3 บุคลำกรและบุคคลทั่วไปที่ติดต่องำนหรือ  จัดทำแนวปฏิบัติในกำรป้องกันอัคคีภัย และ
มำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม่ทรำบว่ำต้องปฏิบัติ
แจ้งสำหรับบุคลำกรและผู้มำใช้บริกำร ด้วย
อย่ำงไรในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจริง
กำรติดตั้งทุกชั้น พร้อมกับป้ำยทำงออก และ
ผังอำคำร
 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกชั้น
 ติดตั้งไฟฉุกเฉิน
 ติดตั้งและตรวจสอบสัญญำณเตือนภัยกรณี
เกิดอัคคีภัย
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2.4 บุคลำกรไม่ทรำบวิธีปฏิบัติอย่ำงชัดเจน

การจัดการความเสี่ยง
 จัดกิจกรรมกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
มำตรกำรประจำปี เช่น วิธีกำรใช้ถังดับเพลิง
กำรตรวจสอบกำรปิดปลั๊กไฟ กำรปิดแก๊สที่
ถูกวิธี เป็นต้น
 ขอควำมร่วมมือจำกบุคลำกรและผู้มำเยี่ยม
ให้ปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติ

3. ความล้าสมัยของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์)
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
3.1 ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์และวิธีกำรนำเสนอไม่
น่ำสนใจ
3.2 กำรนำเสนอล้ำสมัย




3.3 พิพิธภัณฑ์ไม่ได้รับกำรพัฒนำให้น่ำสนใจ 
3.4 มีผู้มำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์น้อยไม่เป็นไปตำม 
เป้ำหมำย

การจัดการความเสี่ยง
จัดกำรประชุมกำหนดให้ชัดเจนและวิธีกำร
นำเสนอให้น่ำสนใจ
ปรึกษำผู้มีควำมรู้และเชี่ยวชำญด้ำนกำร
พัฒนำพิพิธภัณฑ์ และด้ำนเทคโนโลยี
จัดทำโครงกำรจัดทำพิพิธภัณฑ์
จัดทำประเมินผลควำมคิดเห็นของผู้มำ
เยี่ยมชม

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.5-2-1
แผนบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2563
3. ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ในข้อ 2
จำกแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีกำร
ดำเนินงำนตำมแผนฯ ทั้ง 3 ด้ำน มีรำยละเอียดดังนี้
1) การป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของสานักศิลปะและวัฒนธรรม
(ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน)
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ การจัดการความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
1.1 ไม่ทรำบว่ำ
 แบ่งหน้ำที่ในกำร
 รำยงำนผลกำรสำรวจครุภัณฑ์ (Common
ทรัพย์สินของ
สำรวจเพื่อประเมิน
Data) ได้จัดแบ่งตำมสถำนที่จัดเก็บทั้งที่เป็น
หน่วยงำนยังมีควำม
ควำมเสียหำยของ
ครุภัณฑ์ (1.5-3-1) และครุภัณฑ์ต่ำกว่ำ
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ปลอดภัยหรือไม่

การจัดการความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
ทรัพย์สินในอำคำร
เกณฑ์ (1.5-3-2) และกำรแบ่งครุภัณฑ์ที่ใช้
อย่ำงน้อยปีละ ครั้ง 1
งำนของแต่ละบุคคลในหน่วยงำน (1.5-3-3)
1.2 ทรัพย์สินใน
 บันทึกผลกำรสำรวจ  สรุปรำยงำนผลกำรประเมินควำมเสียหำย
อำคำรมีจำนวนมำก
ในแต่ละชั้น
ของทรัพย์สินในอำคำรเทพรัตนรำชสุดำ
ทำให้ไม่สำมำรถ
ซึ่งมีรำยกำรคืนครุภัณฑ์ จำนวน 12 รำยกำร
 จัดทำกำรสรุปเพื่อ
สำรวจควำมเสียหำย
และมีกำรซ่อมแซม จำนวน 30 รำยกำร
ประเมินควำมเสียหำย
ได้ทุกชิ้น
(1.5-3-4)
ของทรัพย์สิน
 ประชุมเพื่อตรวจสอบ
กำรประเมินร่วมกัน
1.3 ทรัพย์สินไม่ได้รับ  ประชุมผลกำร
 ได้มีกำรทบทวนและพัฒนำแนวทำงกำร
กำรดูแลและกำร
ประเมินมำพัฒนำ
ปฏิบัติงำนกำรดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์ และได้
ซ่อมแซมให้อยู่ใน
แนวทำงกำร
จัดทำประกำศสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สภำพดี
ปฏิบัติงำนให้ชัดเจน
เรื่อง แนวปฏิบัติกำรป้องกันทรัพย์สินภำยใน
มำกยิ่งขึ้น
อำคำรเทพรัตนรำชสุดำ ประกำศ ณ วันที่
19 มิถุนำยน 2563 (1.5-3-5)
1.4 ทรัพย์สินไม่ได้รับ  ดำเนินกำรตำม
 ได้มีกำรดำเนินงำนตำมแนวปฏิบัติคือ มีกำร
กำรดูแลและกำร
แนวทำงที่ได้พัฒนำ
ตรวจสอบ ดูแล กำกับ ติดตำมกำรดูแล และ
ซ่อมแซมให้อยู่ใน
เพื่อดูแลควำม
กำรแก้ไขปัญหำ ในรำยงำนผลดำเนินกำร
สภำพดี
ปลอดภัยของ
ตำมแนวปฏิบัติงำนดูแลควำมปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน (1.5-3-6)
 กำกับ ติดตำมให้มี
กำรดำเนินงำนตำม
แนวทำงปฏิบัติงำน
ดูแลควำมปลอดภัย
ของทรัพย์สิน
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2. การป้องกันอัคคีภัยอาคารเทพรัตนราชสุดา (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ การจัดการความเสี่ยง
2.1 ไม่มีรูปแบบ
 ทำกำรตรวจสอบ
วิธีกำรป้องกัน
อำคำรเบื้องต้น เช่น
อัคคีภัยที่ถูกต้อง
สำยไฟชำรุด
2.2 อำจเกิดไฟฟ้ำ  ควรจัดเก็บ/
ลัดวงจรหรือแก๊สรั่ว
ตรวจสอบสิ่งของที่
อำจเป็นวัตถุไวไฟให้
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยจุดที่มี
ควำมเสี่ยงสูง คือ
ห้องแผงควบคุม
ไฟฟ้ำ
2.3 บุคลำกรและ
 จัดทำแนวปฏิบัติใน
บุคคลทั่วไปที่ติดต่อ
กำรป้องกันอัคคีภัย
งำนหรือมำเยี่ยมชม
และแจ้งสำหรับ
พิพิธภัณฑ์ไม่ทรำบว่ำ
บุคลำกรและผู้มำใช้
ต้องปฏิบัติอย่ำงไรใน
บริกำร ด้วยกำร
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
ติดตั้งทุกชั้น พร้อม
ขึ้นจริง
กับป้ำยทำงออก และ
ผังอำคำร
 ติดตั้งเครื่องดับเพลิง
ทุกชั้น
 ติดตั้งไฟฉุกเฉิน
 ติดตั้งและตรวจสอบ
สัญญำณเตือนภัย
กรณีเกิดอัคคีภัย
2.4 บุคลำกรไม่ทรำบ  จัดกิจกรรมกำร
วิธีปฏิบัติอย่ำงชัดเจน
ซักซ้อมควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับมำตรกำร








ผลการดาเนินงาน
ได้มีกำรสำรวจอำคำรและได้จัดทำรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบอำคำร ได้มีกำรตรวจสอบ
สภำพทั่วไป และระบบไฟ (1.5-3-7)
ได้มีจัดห้องสำนักงำนใหม่
กำรจัดระเบียบห้องครัว และมีกำรโอน
ครุภัณฑ์ (จำพวกเตำแก๊ส ตู้อบ ให้กับคณะ
วิทย์ฯ เพื่อนำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน)
อยู่ระหว่ำงกำรจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ
เนื่องจำกไม่ค่อยมีพื้นที่ในกำรเก็บของ



จัดทำป้ำยแผนผังอำคำรติดตั้งทุกชั้น
(1.5-3-8)



กำรติดตั้งไฟฉุกเฉิน และสัญญำณเตือนภัย
อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนกับกองอำคำร
มหำวิทยำลัย

 ได้มีกำรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “แนว
ปฏิบัติ/มำตรกำรควำมปลอดภัยในกรณีเกิด
อัคคีภัย” ในวันที่ 22 กรกฎำคม พ.ศ. 2563
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การจัดการความเสี่ยง
ประจำปี เช่น
วิธีกำรใช้ถังดับเพลิง
กำรตรวจสอบกำรปิด
ปลั๊กไฟ กำรปิดแก๊สที่
ถูกวิธี เป็นต้น
 ขอควำมร่วมมือจำก
บุคลำกรและผู้มำ
เยี่ยมให้ปฏิบัติตำม
แนวปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
ณ ห้องประชุมเอื้องสำยม่ำนพระอินทร์ ชั้น
2 อำคำรเทพรัตนรำชสุดำ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ให้กับผู้บริหำรและบุคลำกร
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (1.5-3-9)

3. ความล้าสมัยของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์)
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ การจัดการความเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
3.1 ข้อมูลยังไม่
 จัดกำรประชุม
 กำรประชุมเพื่อจัดทำโครงกำรปรับปรุง
สมบูรณ์และวิธีกำร
กำหนดให้ชัดเจนและ
พิพิธภัณฑ์ ในเดือนเมษำยน 2563 (ผ่ำน
นำเสนอไม่น่ำสนใจ
วิธกี ำรนำเสนอให้
ระบบ Zoom)
น่ำสนใจ
3.2 กำรนำเสนอ
 ปรึกษำผู้มีควำมรู้
 ได้มีกำรประสำนงำนกับบริษัทและเพื่อ
ล้ำสมัย
และเชี่ยวชำญด้ำน
ออกแบบนำเสนอนิทรรศกำรใบลำน ชั้น 3
กำรพัฒนำพิพิธภัณฑ์
ให้นำ่ สนใจ และได้ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
และด้ำนเทคโนโลยี
กำรตรวจสอบภำษำของเนื้อหำใน
นิทรรศกำร จนได้แบบนำเสนอนิทรรศกำร
ใบลำน ชั้น 3 (1.5-3-10)
3.3 พิพิธภัณฑ์ไม่ได้  จัดทำโครงกำรจัดทำ  ได้จัดทำโครงกำรจัดทำห้องแสดงนิทรรศกำร
รับกำรพัฒนำให้
พิพิธภัณฑ์
ศูนย์กำรเรียนรู้วัฒนธรรมใบลำน
น่ำสนใจ
ปีงบประมำณ 2563 ภำยใต้งบประมำณ
300,000 บำท (1.5-3-11)
3.4 มีผู้มำเยี่ยมชม  จัดทำประเมินผล
 ยังไม่ได้ดำเนินงำน เนื่องจำกกำรดำเนินงำน
พิพิธภัณฑ์น้อยไม่
ควำมคิดเห็นของผู้มำ
จัดกำรนิทรรศกำรเสร็จล่ำช้ำ จึงยังไม่ได้มี
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
เยี่ยมชม
กำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้มำเยี่ยมชม
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.5-3-1
1.5-3-2
1.5-3-3
1.5-3-4
1.5-3-5

1.5-3-6

1.5-3-7
1.5-3-8
1.5-3-9
1.5-3-10
1.5-3-11

ทะเบียนครุภัณฑ์ตำมเกณฑ์ (จัดแบ่งตำมสถำนที่จัดเก็บ)
ทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่ำเกณฑ์ (จัดแบ่งตำมสถำนที่จัดเก็บ)
ทะเบียนคุมกำรใช้งำนครุภัณฑ์รำยบุคคล ประจำปีงบประมำณ 2563
รำยงำนผลกำรวิ เครำะห์ เพื่ อ ประเมิ น ควำมเสี ย หำยของทรั พ ย์ สิ น ในอำคำร
เทพรัตนรำชสุดำ ปีงบประมำณ 2563
ประกำศสำนักศิลปะและวัฒ นธรรม เรื่อง แนวปฏิบัติกำรป้องกันทรัพย์สินภำยใน
อำคำรเทพรั ตนรำชสุ ดำ (สถำบัน ล้ ำนนำศึกษำ) ประกำศ ณ วันที่ 19 มิถุนำยน
2563
บัน ทึกข้อควำมที่ อว 0612.09.01.01/47 ลงวันที่ 14 กันยำยน 2563 เรื่อง ขอ
รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแนวปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น ทรั พ ย์ สิ น ภำยในอำคำร
เทพรัตนรำชสุดำ ประจำปีงบประมำณ 2563
รำยงำนผลกำรสำรวจสภำพของอำคำรเทพรัตนรำชสุดำ
ภำพแสดงกำรติดตั้งแผนผังหนีไฟ อำคำรเทพรัตนรำชสุดำ
รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรอบรมและจัดทำแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิธีกำรป้องกันในกรณีเกิดอัคคีภัย
แบบนำเสนอนิทรรศกำรใบลำน
บัน ทึกข้อควำมที่ อว 0612.09.01.01/29 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 เรื่อง ขอ
อนุ มั ติ โ ครงกำรจั ด ท ำห้ อ งแสดงนิ ท รรศกำร ศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมใบลำน
ประจำปีงบประมำณ 2563

4. มีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ได้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมติคณะกรรมกำรฯ โดยมีกำรติดตำม
ผลกำรดำเนินงำน จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้ งที่ 1 (ตั้งแต่ตุลำคม 2562 – มิถุนำยน 2563) ได้รำยงำน
ผู้บริหำรตำมบันทึกข้อควำมที่ อว 0612.09.010.01/31 วันที่ 2 กรกฎำคม 2563 เรื่องขอรำยงำนผล
กำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2563 (1.5-4-1) และรำยงำนครั้งที่ 2 (ตั้งแต่
ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563) (1.5-4-2) โดยนำเสนอในที่ประชุมหน่วยงำน ครั้งที่ 6/2563 วันที่
29 กันยำยน 2563 วำระที่ 5.9 (1.5-4-3) จำกมติที่ประชุมหน่วยงำนได้มีกำรรำยงำนผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงให้กับมหำวิทยำลัย ตำมบันทึกข้อควำมที่ อว 0612.09.01/249 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2563
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เรื่องขอรำยงำนผลกำรบริห ำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2563 สำนักศิลปะและวัฒ นธรรม
(1.5-4-4) ได้มีกำรประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงฯ รำยละเอียดดังนี้
1) การป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของสานักศิลปะและวัฒนธรรม (ความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติงาน)
ตั วชี้ วั ด ผลกำรประเมิ น ควำมปลอดภั ย ของทรัพ ย์ สิ น ในอำคำร อยู่ ในระดั บ ดี ม ำก
ค่ำเฉลี่ย 4.55 จำกผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ มีกำรดำเนินกำรเสร็จตำมกำหนด
3 กิจกรรม และดำเนินกำรแล้วเสร็จล่ำช้ำกว่ำกำหนด 2 กิจกรรม คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำมีควำมเสี่ยง
ลดลง สำมำรถยอมรับได้
2) การป้องกันอัคคีภัยอาคารเทพรัตนราชสุดา (ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก)
ตัวชี้วัด แนวปฏิบั ติเกี่ยวกับวิธีกำรป้องกันในกรณี เกิดอัคคีภัย 1 ฉบับ จำกผลกำร
ด ำเนิ น งำนตำมแผนบริ ห ำรควำมเสี่ ย งฯ มี ก ำรด ำเนิ น กำรเสร็ จ ตำมก ำหนด 1 กิ จ กรรม และ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จล่ำช้ำกว่ำกำหนด 3 กิจกรรม คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำมีควำมเสี่ยงลดลง สำมำรถ
ยอมรับได้
3) ความล้าสมัยของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ (ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์)
ตัวชี้วัด ห้องนิทรรศกำรศูนย์ใบลำนศึกษำ ชั้น 3 อำคำรเทพรัตนรำชสุดำ จำกผลกำร
ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงฯ มีกำรดำเนินกำรเสร็จตำมกำหนด 1 กิจกรรม ดำเนินกำร
แล้ ว เสร็ จ ล่ ำ ช้ ำ กว่ ำ ก ำหนด 2 กิ จ กรรม และยั ง ไม่ ไ ด้ เ ริ่ ม ด ำเนิ น กำร จ ำนวน 1 กิ จ กรรม
คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำยังมีควำมเสี่ยงเหลืออยู่ว่ำจำนวนคนที่มำใช้น้อยลง
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.5-4-1
บั น ทึ ก ข้ อ ควำมที่ อว 0612.09.010.01/31 วั น ที่ 2 กรกฎำคม 2563 เรื่อ งขอ
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2563
1.5-4-2
รำยงำนผลกำรบริห ำรควำมเสี่ ยง ประจำปี งบประมำณ 2563 ส ำนัก ศิล ปะและ
วัฒนธรรม
1.5-4-3
รำยงำนกำรประชุมหน่วยงำน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 29 กันยำยน 2563 วำระที่ 5.9
1.5-4-4
บันทึกข้อควำมที่ อว 0612.09.01/249 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 เรื่องขอรำยงำนผล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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5. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยไปใช้ในการปรับแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
จำกกำรนำเสนอผลกำรดำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ในปีงบประมำณ 2563 ในกำร
ประชุมหน่วยงำน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 29 กันยำยน 2563 วำระที่ 5.9 (1.5-5-1) คณะกรรมกำรมี
ควำมเห็นว่ำในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้ง 3 หัวข้อ คือ เรื่องของกำรป้องกันกำรโจรกรรมทรัพย์สินของ
ส ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และกำรป้ อ งกั น กำรเกิ ด อั ค คี ภั ย อำคำรเทพรั ต นรำชสุ ด ำ สำมำรถ
ด ำเนิ น กำรท ำให้ ค วำมเสี่ ย งลดลง และคณะกรรมกำรยอมรั บ ได้ ส่ ว นหั ว ข้ อ ควำมล้ ำ สมั ย ของ
พิพิธภัณฑ์ นั้น ยังมีควำมเสี่ยงเหลืออยู่ เนื่องจำกยังไม่สำมำรถประเมินได้จะมีผู้มำเข้ำใช้บริกำรมำก
ขึ้นได้ตำมเป้ำหมำย ยิ่งในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ดึงควำมสนใจให้คนมำใช้
บริ ก ำรยำกมำกยิ่ งขึ้ น จึ งร่ ว มกัน วิเครำะห์ โดยน ำผลกำรด ำเนิ น กำรนี้ ไปร่ว มพิ จ ำรณำเพื่ อ จัด ท ำ
แผนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งของปี งบประมำณ 2564 โดยยึด หลั ก เกณฑ์ กระทรวงกำรคลั งว่ำด้ ว ย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2562
(1.5-5-2) และหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน
สำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 (1.5-5-3) ได้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงสูงสุด 3 อันดับ เพื่อมำ
จั ด ท ำแผนบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ปี ง บประมำณ 2564 ตำมตำรำงวิ เครำะห์ ค วำมเสี่ ย ง ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 (1.5-5-4) ได้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยง 4 ด้ำน คือ 1) ควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุท ธ์
(Strategic Risk : SR) 2) ควำมเสี่ ย งด้ ำ นกำรเงิ น (Financial Risk : FR) 3) ควำมเสี่ ย งด้ ำ นกำร
ดำเนิ น งำน (Operation Risk : OR) 4) ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรปฏิ บั ติตำมกฎระเบียบ (Compliance
Risk : CR) จำกที่ประชุมหน่วยงำน ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 29 กันยำยน 2563 วำระที่ 4.1 (1.5-5-5)
ได้ร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนในปีงบประมำณ 2564 ได้อันดับควำมเสี่ยงที่สูงที่สุด 3
อันดับแรก คือ อันดับ 1 ควำมเสี่ย งด้ำนกำรดำเนินงำน หัวข้อ บุคลำกรขำดทักษะ ควำมรู้ ควำม
ชำนำญฯ / ไม่ทัน กับสถำนกำรณ์ อันดับ 2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน หัวข้อ เบิกจ่ำยงบประมำณไม่
เป็นไปตำมแผน อันดับ 3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฏระเบียบ หัวข้อ รู้ไม่ทันกฏหมำยใหม่
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.5-5-1
รำยงำนกำรประชุมหน่วยงำนครั้งที่ 6/2563 วันที่ 29 กันยำยน 2563 วำระที่ 5.9
1.5-5-2
หนั ง สื อ กระทรวงกำรคลั ง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวั น ที่ 19 มี น ำคม 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2562
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1.5-5-3

หนั งสื อ กระทรวงกำรคลั ง ที่ กค 0409.4/ว105 ลงวัน ที่ 5 ตุ ล ำคม 2561 เรื่อ ง
หลั กเกณฑ์กระทรวงกำรคลั งว่ำด้ว ยมำตรฐำนและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุม
ภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561
ตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจำปีงบประมำณ 2564
รำยงำนกำรประชุมหน่วยงำนครั้งที่ 6/2563 วันที่ 29 กันยำยน 2563 วำระที่ 4.1

1.5-5-4
1.5-5-5

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน

เป้าหมายปีถัดไป

5 ข้อ

5 ข้อ



5

5 ข้อ

จุดแข็ง
ไม่มี

จุดที่ควรพัฒนา
ไม่มี

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : น.ส. วรำภรณ์ โยธำรำษฏร์

โทรศัพท์ : 053-885881
โทรศัพท์ : 053-885884
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คุณภำพของกำรศึกษำจะเกิดขึ้นถ้ำหน่วยงำนมีบุคลำกรที่มีคุณภำพ มีควำมรักองค์กร มุ่งมั่น
ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระงำนที่กำหนด ผู้บริหำรมีกำรมอบหมำยงำนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำตำม
ศักยภำพ ควำมถนัด ควำมสนใจของแต่ล ะบุคคล บุคลำกรทุกระดับ มีควำมพึงพอใจในกำรทำงำน
มีกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำขำวิชำชีพ และหำวิธีกำรที่จะธำรงรักษำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพให้อยู่
กับองค์กรตลอดไป
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น หมำยถึ ง บุ คลำกรประจ ำทั้ งหมด ที่ มี สั ญญำจ้ ำงกั บหน่ วยงำนทั้ ง
ปีงบประมำณ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนพัฒนำบุคลำกร
2. มีกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนด
3. มีกำรรำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร
4. มีกำรดำเนินกำรหรือกิจกรรมที่สร้ำงขวัญและกำลังใจให้บุคลำกรสำมำรถทำงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
5. มีกำรกำกับ ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำน นำควำมรู้และทักษะที่ได้
จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
6. มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนพัฒนำบุคลำกร
7. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนำบุคลำกร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 – 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 – 6 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
7 ข้อ
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ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ : 7 ข้อ
1. มีแผนพัฒนาบุคลากร
สำนักศิลปะและวัฒ นธรรมได้จัดทำแผนพัฒ นำบุคลำกร ประจำปี 2563 สำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (1.6-1-1) โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำบุคลำกรระยะ 5 ปี
มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ เชีย งใหม่ (พ.ศ. 2559-2563) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561 (1.6-1-2) และ
แผนกลยุ ท ธ์ ด้ ำนท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (1.6-1-3) โดยกำร
วิเครำะห์ภำระงำนเพื่อประกอบกำรวิเครำะห์อัตรำกำลังของสำยสนับสนุน กำรสำรวจควำมต้องกำร
ฝึ ก อบรมของบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น มำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ งำนของเจ้ ำหน้ ำที่ ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ตลอดจนข้อสรุปจำกกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพื่อจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนด
เป็ น 4 กลยุทธ์ ที่มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒ นำบุคลำกรของมหำวิทยำลั ยรำชภัฏ เชียงใหม่ และ
แผนกลยุทธ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(พ.ศ. 2559-2563)
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนำระบบกำรให้สวัสดิกำรและสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกให้เหมำะสมเพียงพอ

แผนกลยุทธ์ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560-2564)

แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำ
ศูนย์ใบลำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้ำนเอกสำรโบรำณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ

กลยุทธที่ 1
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ
กลยุทธที่ 2
สนับสนุนกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กำรทำงำนของ
บุคลำกร
กลยุทธที่ 3
พัฒนำสวัสดิกำรและสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกให้
เหมำะสม
กลยุทธที่ 4
ส่งเสริมให้เกิดควำม
สำมัคคี กำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรทุกระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมให้เกิดควำมสำมัคคี มีคุณธรรม
จริยธรรม โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุก
ระดับ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพ
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.6-1-1
แผนพั ฒ นำบุ คลำกร ประจำปี 2563 ส ำนั กศิ ล ปะและวัฒ นธรรม มหำวิทยำลั ย
รำชภัฏเชียงใหม่ หน้ำ 13
1.6-1-2
แผนพัฒนำบุคลำกรระยะ 5 ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ. 2559-2563)
ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2561
1.6-1-3
แผนกลยุทธ์ด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
จำกแผนพัฒนำบุคลำกรฯ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ โดยมี
ผลกำรดำเนินงำนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดของแผน จำนวน 8 ตัวชี้วัด จำกตัวชี้วัดทั้งหมด
8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 ตำมรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ปีงบประมำณ
2563 (1.6-2-1) รำยละเอียดดังนี้
กลยุทธที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ
1) ได้จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรเตรียมควำมพร้อมของวำรสำรต่อเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพวำรสำรในฐำนข้อมูล TCI และกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรวำรสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ThaiJO)” วันที่ 8 – 9 มกรำคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนภำษำ ชั้น 4 อำคำรรำชภัฏเฉลิม
พระเกียรติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ มีผู้บริหำรและบุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรมทุกคน ภำยหลัง
กิจกรรมได้มีกำรมอบหมำยหน้ำที่บุคลำกรในกำรดำเนินกำรในระบบดังกล่ำว ตำมรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ (1.6-2-2)
2) ได้จัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ หัวข้อ “เขียนประเมินค่ำงำนอย่ำงไรให้ผ่ำน” (How to
write the job evaluation) โดยมี ก ำรผลั กดั น ให้ บุ คลำกรได้ ก ำหนดหั ว ข้อ ในกำรจัด ท ำคู่ มือ กำร
ปฏิ บั ติงำน งำนวิจั ย หรือ งำนวิเครำะห์ และจำกผลกำรจัดกิ จกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ พยำยำม
ผลักดันบุคลำกรอย่ำงน้อย 1 คน ของสำนั กศิลปะและวัฒ นธรรม ตำมตัวชี้วัดของแผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563 คือ นำงสำวปนัดดำ โตคำนุช นักวิชำกำรศึกษำ อยู่ระหว่ำงกำรเขียน
ประเมินค่ำงำน ซึ่งอยู่ภำยใต้ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรในกำรให้ข้อเสนอแนะ และคำดว่ำจะนำเสนอ
ผลงำนให้กับมหำวิทยำลัย ดังรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563 (1.6-2-3)
กลยุทธที่ 2 ยกระดับการปฏิบัติงานจากกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร
1) มี ผ ลกำรดำเนิ น กำรกำรจั ดกำรควำมรู้หั ว ข้อ “เขีย นประเมิน ค่ำงำนอย่ ำงไรให้ ผ่ ำน”
(How to write the job evaluation) ได้ “เทคนิคกำรเขียนประเมินค่ำงำน” และ “คู่มือกำรขึ้นสู่
ชำนำญกำร” (ฉบับปรับปรุง) เผยแพร่โดยผ่ำนกลุ่ม Facebook และกลุ่ม line ของสำนักศิลปะและ
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วัฒ นธรรม เพื่อให้ บุคลำกรได้รับทรำบและนำไปใช้ประโยชน์ ได้ทำกำรประเมินควำมคิดเห็นของ
บุคลำกร ว่ำมีควำมเข้ำใจ อยู่ในระดับมำก คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.38 และควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับ มำก
คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.35 ดังรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ปีงบประมำณ 2563 (1.6-2-4)
กลยุทธที่ 3 พัฒนาสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกให้เหมาะสม
1) ได้มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลของสำนักฯ ในด้ำนสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก คิดเป็นค่ำระดับ 4.08
2) มีกำรส ำรวจสภำพของวัส ดุ อุปกรณ์ และซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์
เครื่องสำรองไฟ และชุดโซฟำ เก้ำอี้ และพำร์ทิชั่น เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรทำงำน จำนวน 20
รำยกำร
3) มีกำรจัดสวัสดิกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (สำหรับบริกำรตนเอง) ให้กับบุคลำกร ใน
ระหว่ำงกำรทำงำน
4) ได้มีกำรปรับห้องสำนักงำน เพื่อให้มีกำรบริหำรงำนเป็นสัดส่วน กำรแบ่งที่นั่งตำมกลุ่ม
งำน เพื่อสะดวกต่อกำรประสำนงำน และกำรบริกำรผู้มำใช้บริกำร มีจุดสำหรับพักผ่อนและรับแขกที่
เป็นส่วนตัว
5) กำรจัดเลี้ยงขอบคุณบุคลำกรประจำปีเพื่อสร้ำงขวัญกำลังใจในกำรทำงำน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
1) ได้ ส่ งเสริม สนั บ สนุ น บุ ค ลำกรให้ เข้ำร่ว มกิ จกรรมของหน่ ว ยงำนและมหำวิท ยำลั ย ที่
ก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ควำมสำมัคคี
2) ได้มีกำรจัดกำรประชุมหน่วยงำน เพื่อเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนร่วมกันและกำร
เปิดโอกำสให้บุคลำกรได้แสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำงำนร่วมกัน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.6-2-1
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ 2563
1.6-2-2
รำยงำนผลโครงกำรพั ฒ นำบุ คลำกร : กำรอบรมเชิ งปฏิ บั ติกำรกำรเตรียมควำม
พร้อมของวำรสำรต่อเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพวำรสำรในฐำนข้อมูล TCI และกำร
ใช้งำนระบบกำรจัดกำรวำรสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJo)
1.6-2-3
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปีงบประมำณ 2563 หน้ำ 9
1.6-2-4
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจำปีงบประมำณ 2563 หน้ำ 8
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3. มีการรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สำนักศิลปะและวัฒ นธรรม มีนโยบำยให้บุคลำกรได้จัดทำรำยงำนผลกำรเข้ำรับกำรอบรม
กำรเสวนำ กำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อร่วมแบ่งปันควำมรู้ที่ได้รับให้ กับบุคลำกรท่ำนอื่น ๆ ในหน่วยงำน
โดยให้ จั ดท ำรำยงำนผลต่ อผู้ บ ริ ห ำร เช่ น บั น ทึ กข้อ ควำมที่ อว 0612.09.01.01/42 ลงวัน ที่ 11
สิงหำคม 2563 เรื่องขอรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมอบรม “กำรเตรียมควำมพร้อมของวำรสำรต่อเกณฑ์
กำรประเมิ น คุ ณ ภำพของวำรสำรไทยเข้ ำ ฐำน ASEAN Citation Index (ACI) และกำรใช้ ง ำน
ฐำนข้ อ มู ล CrossRef” ซึ่ ง รำยงำนผลกำรเข้ ำ ร่ ว มกำรอบรม ระบุ ร ำยละเอี ย ดกำรฝึ ก อบรม
วัตถุประสงค์ และสรุปสำระสำคัญของกำรเข้ำอบรมสัมมนำ (1.6-3-1) ซึ่งผู้บริหำรได้ให้นำเข้ำวำระ
กำรประชุมหน่วยงำน เพื่อแบ่งปันควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมให้กับบุคลำกรท่ำนอื่น ๆ ดังรำยงำนกำร
ประชุมหน่วยงำนครั้งที่ 6/2563 วันอังคำรที่ 29 กันยำยน 2563 วำระที่ 5.4 (1.6-3-2)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.6-3-1
บั น ทึ กข้ อควำมที่ อว 0612.09.01.01/42 ลงวัน ที่ 11 สิ งหำคม 2563 เรื่อ งขอ
รำยงำนผลกำรเข้ำร่ว มอบรม “กำรเตรียมควำมพร้อมของวำรสำรต่อเกณฑ์ กำร
ประเมินคุณภำพของวำรสำรไทยเข้ำฐำน ASEAN Citation Index (ACI) และกำรใช้
งำนฐำนข้อมูล CrossRef”
1.6-3-2
รำยงำนกำรประชุ ม หน่ ว ยงำนครั้ งที่ 6/2563 วั น อั งคำรที่ 29 กั น ยำยน 2563
วำระที่ 5.4
4. มีการดาเนินการหรือกิจกรรมที่สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสามารถทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกิจกรรมเพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจบุคลำกร ผู้บริหำรมีกำร
ขอบคุ ณ บุ ค ลำกรทุ ก ครั้ งภำยหลั งจั ด กิ จ กรรม และกำรจัด กิ จกรรมมอบของขวัญ ปี ใหม่ ป ระจ ำปี
(1.6-4-1) นอกจำกนี้ ยั งได้ส่ งเสริ ม ให้ บุ ค ลำกรเข้ำร่ว มกิ จ กรรมของมหำวิท ยำลั ย เพื่ อ กำรเชื่ อ ม
ควำมสัมพันธ์กับหน่วยงำนอื่น ๆ (1.6-4-2)
และกำรจัดสวัสดิกำร ชำ กำแฟ และอำหำรว่ำง บริกำรตนเอง และจุดพักผ่อนให้กับบุคลำกร
เพื่อเป็นกำรผ่อนคลำยจำกกำรทำงำน (1.6-4-3) หลังจำกกำรทำงำน Work from home ในเดือน
กรกฎำคม 2563 ได้มีกำรจัดกำรสำนั กงำนใหม่ เพื่อให้ มีกำรจัดระเบียบโต๊ะทำงำน เป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภ ำพกำรบริกำร กำรประสำนงำน และกำรบริห ำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพมำกยิ่งขึ้น
(1.6-4-4)
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.6-4-1
ภำพกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี
1.6-4-2
ภำพกิจกรรมร่วมงำนของมหำวิทยำลัย
1.6-4-3
ภำพแสดงจุดสวัสดิกำรและจุดพักผ่อนให้กับบุคลำกร
1.6-4-4
ภำพห้องสำนักงำน
5. มีการกากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรในหน่วยงาน นาความรู้และทักษะที่ได้
จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมำณ 2563 ได้มีกำรนำงบประมำณพัฒนำบุคลำกร มำจัดทำโครงกำรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำรกำรเตรียมควำมพร้อมของวำรสำรต่อเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพวำรสำรในฐำนข้อมูล
TCI และกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรวำรสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJo) ในระหว่ำงวันที่ 8 –
9 มกรำคม 2563 ได้อบรมให้กับผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคน ให้สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบฐำนข้อมูล
ThaiJO เป็น และกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรสร้ำงผลงำนวิชำกำรประกอบกำรขอขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลำกร (1.6-5-1)
ในระหว่ำงกำรอบรมได้มีกำรนำวำรสำร “ข่วงผญำ” เข้ำสู่ระบบโดยสำมำรถคลิกผ่ำนลิ้งค์
https://www.tci-thaijo.org/ index.php/khuangpaya/index (1.6-5-2) และได้กำหนดผู้มีสิทธิ์
ดำเนินกำรในระบบ ดังนี้
1) นำงสำวปนัดดำ
โตคำนุช
เป็น บรรณำธิกำร (Journal Editor)
2) นำยวีรพิชญ์
หิมำรัตน์
เป็น ผู้จัดกำรวำรสำร (Journal Manager)
3) นำงสำววรำภรณ์ โยธำรำษฏร์ เป็น ผู้ช่วยบรรณำธิกำร (Section Editor)
ทั้งนี้ บุคลำกรท่ำนอื่น ๆ สำมำรถเข้ำใช้งำนในระบบ ThaiJo ได้ในฐำนะ Author (ผู้เขียน
บทควำม) หรือ Readers (ผู้อ่ำนบทควำม) หรือ Reviewer (ผู้ประเมินบทควำม) ซึ่งในกำรจัดทำ
ผลงำนเพื่อขึ้นสู่ตำแหน่ง จะต้องมีกำรจัดทำผลงำนวิชำกำร หรือ งำนวิจัย ลงบทควำมในวำรสำรที่เข้ำ
สู่ฐำน TCI นั้น เป็นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ขั้นตอนกำรลงบทควำมวิชำกำรในวำรสำรที่อยู่ใน
ระบบ ThaiJo ซึ่ ง สำมำรถดำวน์ โ หลดเอกสำรกำรใช้ ง ำนระบบได้ ใ นระบบ ผ่ ำ นทำงลิ้ ง ค์
https://docs.google.com/document/d/1Iq97FmQkaGOzJzXTsxJifq00vBXdIYxRK2zTn82
8KKM/edit
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.6-5-1
รำยงำนผลโครงกำรพั ฒ นำบุ คลำกร : กำรอบรมเชิ งปฏิ บั ติกำรกำรเตรียมควำม
พร้อมของวำรสำรต่อเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพวำรสำรในฐำนข้อมูล TCI และกำร
ใช้งำนระบบกำรจัดกำรวำรสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJo)
1.6-5-2
https://www.tci-thaijo.org/index.php/khuangpaya/index
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมำณ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจำปี 2563 ในประเด็นกำรพัฒนำตำมแผนงำน รำยละเอียดดังนี้ (1.6-6-1)
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธที่ 1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนวิชำกำรและ
วิชำชีพ
กลยุทธที่ 2 ยกระดับกำรปฏิบัติงำนจำกกิจกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ของบุคลำกร
กลยุทธที่ 3 พัฒนำสวัสดิกำรและสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ให้เหมำะสม
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้เกิดควำมสำมัคคี กำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรทุกระดับ
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด
ทั้งหมด

ตัวชี้วัด
ที่บรรลุ
เป้าหมาย

คิดเป็นร้อย
ละ

2

2

ร้อยละ 100

1

1

ร้อยละ 100

2

2

ร้อยละ 100

3

3

ร้อยละ 100

8

8

ร้อยละ 100

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.6-6-1
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ปีงบประมำณ 2563
7. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
จำกกำรประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคลำกรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ในปีงบประมำณ 2563
ซึ่ งสำมำรถบรรลุ เป้ ำ หมำยตำมแผน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 และจำกกำรประชุ ม หน่ ว ยงำน ครั้ง ที่
5/2563 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎำคม 2563 วำระที่ 4.2 (1.6-7-1) ภำระงำนของนักวิชำกำรศึกษำกับ
สำขำวิชำ ว่ำควรมีกำรนำงำนในภำระงำนของตนเองไปบูรณำกำรกับหลักสูตร/สำขำวิชำต่ำง ๆ โดย
สำมำรถสำรวจควำมต้องกำรหรือควำมสนใจของหลักสูตรนั้นว่ำสำมำรถนำโครงกำร/กิจกรรมของ
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

63

สำนั กศิลปะและวัฒ นธรรมไปเสริมให้ กับหลั กสู ตร ซึ่งอำจจะเป็นแหล่งข้อมูลด้ำนศิล ปวัฒ นธรรม
วิทยำกรให้ควำมรู้ และแหล่ งเผยแพร่ผลงำนให้กับหลั กสูตร/สำขำวิชำได้ ทั้งนี้เพื่อให้กำรพัฒ นำ
บุคลำกรสำมำรถดำเนินงำนให้เป็นตำมภำระงำนหลัก และนำผลงำนไปประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรขอขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นได้
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1.6-7-1
รำยงำนกำรประชุ ม หน่ ว ยงำน ครั้ งที่ 5/2563 วั น ศุ ก ร์ ที่ 24 กรกฎำคม 2563
วำระที่ 4.2
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน

เป้าหมายปีถัดไป

7 ข้อ

7 ข้อ



5

7 ข้อ

จุดแข็ง
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
ควรจัดกิจกรรมเพิ่มพูนควำมรู้ด้วยกำรลงพื้นที่เพื่อสำรวจควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และ
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องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชีต้ ามภารกิจของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 แหล่งเรียนรู้ด้านเอกสารโบราณและศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สำนั กศิล ปะและวัฒ นธรรม เป็ น หน่ว ยงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ในกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ โดยมีพันธกิจส่งเสริมกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่
สนับสนุ นกำรบู รณำกำรงำนเอกสำรโบรำณและศิล ปวัฒ นธรรมล้ ำนนำ กับกำรเรียนกำรสอนและ
กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำให้เป็นไปตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษำ
ค้นคว้ำ และรวบรวมข้อมูลทำงศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณ ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม
ภูมิปัญญำล้ำนนำ
แหล่งเรียนรู้ด้ำนงำนเอกสำรโบรำณและศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ คือ เป็นแหล่งที่จัดเก็บข้อมูล
ด้ำนเอกสำรโบรำณและศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ ทั้งในรูปแบบเอกสำรและรูปแบบไฟล์อิเล็คโทรนิกส์
มีกำรให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลด้ำนเอกสำรโบรำณและศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่
ได้ ส ร้ ำงประโยชน์ ท ำงกำรศึก ษำ กำรวิ จั ย กำรบริก ำรวิช ำกำร ผ่ ำนรูป แบบกำรจั ดกิ จ กรรมและ
สื่อเผยแพร่ที่หลำกหลำยช่องทำง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมข้อมูลทำงด้ำนเอกสำรโบรำณและศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
2. มีกำรจัดกำรข้อมูลและเผยแพร่ ข้อมูล ด้ำนเอกสำรโบรำณและศิลปวัฒ นธรรมล้ำนนำ
ทั้งในรูปแบบเอกสำรและกำรออนไลน์บนเว็บไซต์
3. แหล่งเรียนรู้มีกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรบูรณำกำรข้อมูลของแหล่งเรียนรู้กับกำรเรียน
กำรสอนหรือกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ด้ำนเอกสำรโบรำณและศิลปวัฒนธรรม
ล้ำนนำเพิ่มขึ้น
4. มีผลกำรดำเนินงำนที่ทำให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรได้รับควำมรู้ เกิดกำรเรียนรู้และ
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงกำรสืบทอด สืบสำนศิลปวัฒนธรรม
5. แหล่งเรียนรู้สำมำรถนำข้อมูลด้ำนเอกสำรโบรำณและศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ ไปพัฒนำ
ต่อยอดเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้/งำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์/งำนนวัตกรรม และปรับใช้ให้ เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน
6. กำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
4 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
5 – 6 ข้อ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ : 4 ข้อ
1. มีการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสารโบราณและศิลปวัฒนธรรมล้านนา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงำนสนับสนุนที่มีวิสัยทัศน์ คือ องค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ มีพันธกิจ
หลัก 4 ข้อ ได้แก่
1) อนุรักษ์ ทำนุ บำรุง ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ ศิลปวัฒ นธรรมล้ำนนำ และเอกสำร
โบรำณ
2) สนับสนุนกำรบูรณำกำรงำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำและเอกสำรโบรำณกับกำรเรียนกำร
สอนและกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
3) เป็ น แหล่ งศึกษำ ค้น คว้ำ และรวบรวมข้อมูล ทำงศิ ล ปวัฒ นธรรมล้ ำนนำและเอกสำร
โบรำณ
4) สนับสนุน ส่งเสริม ภูมิปัญญำล้ำนนำ
จำกพันธกิจจะเห็นได้ว่ำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีกำรดำเนินกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และ
รวบรวมข้อมูลด้ำนศิลปะและวัฒ นธรรมและเอกสำรโบรำณ อยู่เสมอเพื่อนำข้อมูลมำใช้ในกำรจัด
กิจกรรม/โครงกำร กำรเผยแพร่ควำมรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิชำกำร และประชำชน
ทั่วไป เช่น มีกำรศึกษำองค์ควำมรู้ในชุมชน จะเห็นได้จำกโครงกำรฝึกอบรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ ณ โรงเรียนบ้ำนกองลม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมกำรศึกษำประวัติศำสตร์ชุมชน
และกำรจัดแผนที่เดินดิน โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรศึกษำ ค้นคว้ำประวัติศำสตร์ อัตลักษณ์
ของชุมชน ด้วยกำรร่วมกันวิเครำะห์ กำรสอบถำมผู้สูงอำยุ กำรสังเกตจำกป้ำย จำกสถำนที่ ในชุมชน
(2.1-1-1) และสำรวจเอกสำรโบรำณในชุมชนเป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมำณ 2563 ได้ลงพื้นที่
สำรวจ ณ วัดประตูลี้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (2.1-1-2) นำนักศึกษำเข้ำไปมีส่วน
ร่ ว ม เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสบกำรณ์ ในกำรส ำรวจข้ อ มู ล ในชุ ม ชน และกำรท ำงำนร่ว มกั บ คนในชุ ม ชน
นอกจำกนี้ได้มีโครงกำรเยือนถิ่นเพชรรำชภัฏ -เพชรล้ำนนำ เพื่อเยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้ครูภูมิ
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ปั ญ ญำที่ ได้ รั บ กำรคั ด เลื อ กเป็ น “เพชรรำชภั ฏ -เพชรล้ ำ นนำ” ได้ มี พ ลั งกำยและก ำลั งใจในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำน มีลักษณะกิจกรรมในกำรเยี่ยมเยียน และสัมภำษณ์ครูภูมิปัญญำ (2.1-1-3)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.1-1-1
ภำพกิจกรรมโครงกำรฝึกอบรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมล้ำนนำ
ณ โรงเรียนบ้ำนกองลม อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ shorturl.at/jtyzU
2.1-1-2
ภำพกิจกรรมโครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลดิจิทัลภำพถ่ำยคัมภีร์ใบลำนและพับสำ
shorturl.at/eisJL
2.1-1-3
https://www.youtube.com/watch?v=4jIZXm7CpYw&list=PLvZO7
VePWGzEshMQnuuzB_7v0lWO0XOOg
2. มี ก ารจั ด การข้ อ มู ล และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นเอกสารโบราณและศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ า นนา
ทั้งในรูปแบบเอกสารและการออนไลน์บนเว็บไซต์
จำกกำรค้นคว้ำ ศึกษำ และรวบรวมข้อมูล ในโครงกำรจัดทำฐำนข้อมูลดิจิทัลภำพถ่ำยคัมภีร์
ใบลำนและพับสำ ซึ่งลักษณะของโครงกำร คือ กำรลงพื้นที่สำรวจ ทำควำมสะอำด ถ่ำยภำพดิจิทัล
ทำทะเบี ย น จำกนั้ น น ำไฟล์ ภ ำพถ่ำยมำจั ดหมวดหมู่ใบลำน ซึ่งมีห มวดหมู่ 27 ประเภท แบ่งตำม
เนื้ อหำภำยในเอกสำรคัมภีร์ใบลำน เช่น หมวดพระไตรปิฏ ก หมวดตำนำน หมวดประวัติศำสตร์
เป็นต้น เพื่อให้สะดวกในกำรกรอกในระบบฐำนข้อมูลคัมภีร์ใบลำน พับสำ และเอกสำรอักษรตระกูล
ไท (http://www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database/bailan_dblist.php) (2.1-2-1)
ส่วนเอกสำรโบรำณ ฉบั บจริงได้เก็บไว้ที่วัด เนื่องจำกเป็นสมบัติของทำงวัด นอกจำกนี้ในส่วนของ
สำนักศิลปะและวัฒ นธรรม ได้มีกำรจัดเก็บเอกสำรโบรำณ ทั้งที่เป็นสมบัติที่มีผู้มอบให้ และกำรลง
พื้นที่จัดเก็บ อีกเป็นจำนวนมำก โดยได้รวบรวมเอกสำรที่ได้ทำทะเบียนไว้ คือ รำยชื่อคัมภีร์ใบลำน
และพับสำไทขึนเมืองเชียงตุง (2.1-2-2) และรำยชื่อคัมภีร์ใบลำน และพับสำ : อักษรธรรมล้ำนนำใน
ภำคเหนื อ (เล่ ม 1 ) (2554-2558) (2.1-2-3) ซึ่งได้เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม http://www.culture.cmru.ac.th/web60/book-research/ผลงำนหนังสือ (2.1-2-4)
ในปี งบประมำณ 2563 ส ำนั กศิล ปะและวัฒ นธรรม ได้จัดทำหนังสื อเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน
ศิ ล ปวัฒ นธรรม คื อ วำรสำรข่ ว งผญำ The Journal of Thai Lanna Wisdom ปี ที่ 14 ฉบั บ ที่ 1
กรกฎำคม-ธันวำคม 2563 (2.1-2-5) ได้มีกำรเผยแพร่เป็นรูปเล่ม ได้จัดส่งไปยังสถำบันกำรศึกษำทั่ว
ประเทศ นอกจำกนี้ ยังสำมำรถเข้ำไปอ่ำนบทควำมออนไลน์ผ่ำนระบบ ThaiJo https://so06.tcithaijo.org/index.php/khuangpaya ( 2 . 1 -2 -6 ) ว ำ ร ส ำ ร ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2.1-2-7) หนังสือชุดเยือนถิ่นเพชรรำชภัฏ เล่ม 2 (2.1-2-8) หนังสือปริวรรตเอกสำร
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โบรำณ เรื่อง สัพพะตำรำสล่ำล้ำนนำ (ภูมิปัญญำช่ำงจำกคัมภีร์ใบลำนและพับสำ) (2.1-2-9) หนังสือ
แบบเรียนอักษรล้ำนนำ ฉบับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เล่ม 1 (2.1-2-10) และหนังสือชุดนิทำน
เล่มเล็ก (2.1-2-11) และหนังสือที่ได้จัดทำได้ให้บริกำรให้ยืม-คืนในห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญำล้ำนนำ
สำมำรถสืบค้นได้ทำงระบบสืบค้น OPAC (http://www.culture.cmru.ac.th/opac/ ) (2.1-2-12)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.1-2-1
http://www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database/bailan_dblist.php
2.1-2-2
รำยชื่อคัมภีร์ใบลำนและพับสำไทขึนเมืองเชียงตุง
2.1-2-3
รำยชื่ อ คั ม ภี ร์ ใบลำน และพั บ สำ : อั ก ษรธรรมล้ ำ นนำในภำคเหนื อ (เล่ ม 1)
(2554-2558)
2.1-2-4
http://www.culture.cmru.ac.th/web60/book-research/ผลงำนหนังสือ
2.1-2-5
วำรสำรข่ ว งผญ ำ The Journal of Thai Lanna Wisdom ปี ที่ 14 ฉบั บ ที่ 1
กรกฎำคม-ธันวำคม 2563
2.1-2-6
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/khuangpaya
2.1-2-7
วำรสำรศิลปะและวัฒนธรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
2.1-2-8
หนังสือชุดเยือนถิ่นเพชรรำชภัฏ เล่ม 2
2.1-2-9
หนังสือปริวรรตเอกสำรโบรำณ เรื่อง สัพพะตำรำสล่ำล้ำนนำ (ภูมิปัญญำช่ำงจำก
คัมภีร์ใบลำนและพับสำ)
2.1-2-10
หนังสือแบบเรียนอักษรล้ำนนำ ฉบับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เล่ม 1
2.1-2-11
หนังสือชุดนิทำนเล่มเล็ก
2.1-2-12
http://www.culture.cmru.ac.th/opac/
3. แหล่งเรียนรู้มีการจั ด กิจ กรรมที่ส่งเสริมการบูร ณาการข้อมูลของแหล่งเรี ยนรู้ กับ การเรียน
การสอนหรือกิจกรรมการพั ฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านเอกสารโบราณและศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาเพิ่มขึ้น
ในปีงบประมำณ 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีกำรจัดกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่
เปิดบริกำรให้นักศึกษำเข้ำร่วม เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจำกกิจกรรมไปบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน
เช่น โครงกำรอภิปรำยเชิงวิชำกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ ในหัวข้อ 100 ปี ชำตกำล เมธี
ล้ำนนำ “พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย ” ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอื้ องคำ ชั้น 3
อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (2.1-3-1) ในงำนดังกล่ำวมีกำรบรรยำย ดังนี้
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 วรรณกรรมท้องถิ่นเพื่อกำรเรียนรู้ โดย ศำสตรำจำรย์ พิเศษ ดร ประคอง นิมมำน .
เหมินท์ รำชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวิชำวรรณศิลป์ สำขำวิชำวรรณกรรม
พื้นเมือง
 งำนของมหำสิงฆะกับกำรนำมำพัฒนำต่อยอดอย่ำงสร้ำงสรรค์ : กำรสร้ำงรำยได้ต่อ
ชำวลำพูนในปัจจุบัน โดย อำจำรย์บำรเมศ วรรณสัย ทำยำทพ่อครูสิงฆะ วรรณสัย
 มโหสธชำดก ส ำนวนล้ำนนำ โดย ดร อนันต์ เหล่ำเลิศวรกุล ภำคีสมำชิกสำนัก .
ศิลปกรรม รำชบัณฑิตยภำ ประเภทวิชำวรรณศิลป์สำขำวิชำภำษำไทย
 บอกล่ำวเล่ำคำครู ผ่ำนกำรเรียนรู้ ผลงำนพ่อครู “สิงฆะ วรรณสัย” ด้ำนคำเวน
ทำน โดย ดรดิเรก อินจันทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ .เชียงใหม่
 บอกล่ ำ วเล่ ำ ค ำครู ผ่ ำ นกำรเรี ย นรู้ ผลงำนพ่ อ ครู “สิ ง ฆะ วรรณสั ย ” ด้ ำ น
ประวัติศำสตร์ โดย Prof. Dr. Volker Grabowsky ภำษำและวัฒนธรรมไทย (ไทย
ศึกษำ) Universitat Hamburg
 บอกล่ำวเล่ ำคำครู ผ่ ำนกำรเรียนรู้ ผลงำนพ่ อครู “สิ งฆะ วรรณสั ย ” ด้ำนฉัน ท
ลักษณ์ ค่ำว : ข้อสังเกตบำงประกำร โดย รองศำสตรำจำรย์ห ทัยวรรณ ไชยะกุล
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 บอกล่ำวเล่ำคำครู ผ่ำนกำรเรียนรู้ ผลงำนพ่อครู “สิงฆะ วรรณสัย ” ด้ำนภำษำ
และวรณกรรม โดย ดร .สุนทร คำยอด มหำวิทยำลัยแม่โจ้
 บอกล่ำวเล่ำคำครู ผ่ำนกำรเรียนรู้ ผลงำนพ่อครู “สิงฆะ วรรณสัย” ด้ำนข้อเสนอ
ในกำรจัดแผนผังฉันทลักษณ์ โดย ดร .ยุทธพร นำคสุข มหำวิทยำลัยมหิดล
ผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงแนวคิ ดและวิถีชีวิตของพ่อครู “สิงฆะ วรรณสัย” ว่ำเป็นผู้ที่
ใฝ่หำสรรพควำมรู้ต่ำง ๆ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในกำรดำรงชีวิต เป็นผู้ที่ทำผลงำนหนังสือ นักกวี
และ งำนปริวรรตจำนวนมำก ผลงำนเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษำบทกลอน บทกวี และภำษำและ
วรรณกรรมอื่น ๆ (2.1-3-2)
โครงกำรข่วงผญำ : รำชภัฏเชียงใหม่สืบสำนงำนศิลป์ ปีงบประมำณ 2563 (2.1-3-3) เป็น
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรแสดงผลงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม มีกิจกรรมกำรประกวด
นิทรรศกำรผลงำนเชิงวัฒนธรรมและงำนนวัตกรรมประยุกต์ด้ำนศิลปวัฒ นธรรม ผลงำนที่นำมำจัด
แสดงนิทรรศกำรต้องเป็นผลงำน/ผลผลิตด้ำนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น อำทิ
- ผลงำนของนักเรียน/นักศึกษำที่ได้สร้ำงสรรค์ในเชิงศิลปวัฒนธรรม
- ผลงำนที่ผ่ำนกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
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- ผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำให้กับโรงเรียน หน่วยงำน
หรือชุมชน ฯลฯ
ตำมหลักเกณฑ์กำรประกวดที่กำหนด (2.1-3-4) และกำรประกวดสุนทรพจน์คำเมือง หัวข้อ
Gen Z กั บ คำเมือ ง และกำรประกวดเล่ ำเจี้ย (นิท ำนตลกคำเมือ ง) และกิจ กรรมสำธิต ภู มิปั ญ ญำ
ล้ำนนำ ซึ่งมีนักศึกษำที่มีควำมสำมำรถด้ำนศิลปวัฒนธรรมมำร่วมจัดแสดงสำธิตด้วย (2.1-3-5)
นอกจำกนี้ ยั งได้จัดกิจ กรรมกำรฝึ กอบรมด้ำนศิล ปวัฒ นธรรมล้ ำนนำ และโครงกำรจัดส่ ง
กระทงใหญ่เข้ำร่วมประกวดในประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ที่ให้นักศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรร่วมมือ
กับหลักสูตรของสำขำวิชำศิลปกรรม ในกำรนำนักศึกษำเข้ำร่วมกำรอบรม หลักสูตรกำรประดิษฐ์จำก
ตอกไม้ไผ่ จัดกำรอบรม ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวำคม 2562 เพื่อนักศึกษำกลุ่มนี้จะสำมำรถนำไปสอน
ให้ กับ นั กศึกษำคนอื่น ๆ ที่เข้ำมำร่ วมจัดทำชิ้นงำน เพื่อประกอปรถกระทงใหญ่ ของมหำวิทยำลั ย
รำชภัฏเชียงใหม่ โดยนักศึกษำที่ลงทะเบียนและสำมำรถทำชิ้นงำนสำเร็จ จะได้รับหน่วยกิตกิจกรรม
ตำมจำนวนชั่วโมงที่เข้ำร่วมกิจกรรม (2.1-3-6)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.1-3-1
ภำพกิจกรรมกำรอภิปรำยเชิงวิชำกำร 100 ปี ชำตกำล เมธีล้ำนนำ “พ่อครูสิงฆะ
วรรณสัย”
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ilaccmru&set=a.157928
5752227155
2.1-3-2
เอกสำรประกอบกำรอภิปรำยเชิงวิชำกำร 100 ปี ชำตกำล เมธีล้ำนนำ
“พ่อครูสิงฆะ วรรณสัย”
2.1-3-3
รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรข่วงผญำ : รำชภัฏเชียงใหม่ สืบสำนงำนศิลป์
2.1-3-4
หลักเกณฑ์กำรประกวดนิทรรศกำร
2.1-3-5
ภำพกิจกรรมโครงกำรข่วงผญำ : รำชภัฏเชียงใหม่ สืบสำนงำนศิลป์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ilaccmru&set=a.154645
0562177341
2.1-3-6
รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรฝึกอบรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม หน้ำ 29
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4. มี ผลการด าเนิ น งานที่ ท าให้ผู้ เข้า ร่วมกิจ กรรม/โครงการได้รั บความรู้ เกิด การเรียนรู้แ ละ
มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการสืบทอด สืบสานศิลปวัฒนธรรม
จำกกิ จ กรรมกำรฝึ ก อบรมด้ ำนศิ ล ปวัฒ นธรรม ปี งบประมำณ 2563 ในกิ จ กรรมบริก ำร
วิชำกำรและเผยแพร่ควำมรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 หลักสูตรกำรจักสำนตะกร้ำและเครื่องสักกำระล้ำนนำ
ในวันเสำร์ที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563 ณ วัดป่ำตุ้มดอน ต. ป่ำตุ้ม อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับ
ชำวบ้ำนชุมชนป่ำตุ้มดอน ได้เรียนรู้วิธีกำรสำนตะกร้ำ และ กำรสำนไม้ไผ่ เพื่อกำรต่อยอดในอำชีพ
ของคนในชุมชน (2.1-4-1)

ภำยหลั งชำวบ้ ำนในชุมชนป่ ำตุ้มดอนมีควำมสนใจ ได้นำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรม
หลักสูตรกำรจักสำนตะกร้ำและเครื่องสักกำระล้ำนนำมำประกอบอำชีพเสริมนอกฤดูกำลเก็บเกี่ยว
พืชผลทำงกำรเกษตร (2.1-4-2)
และนั กศึกษำสำขำวิช ำศิลปศึกษำ ที่เข้ำร่วมกำรอบรมในหลักสูตรศิลปะกำรประดิษฐ์ช่อ
ดอกไม้ จ ำกตอกไม้ ไผ่ ในวั น ที่ 14 ธั น วำคม 2562 ได้ มี ก ำรน ำควำมรู้ ไปบู ร ณำกำรกั บ ควำมรู้
ควำมสำมำรถตำมที่ได้ศึกษำ จำกนั้นนำผลงำนมำเข้ำร่วมประกวดนิทรรศกำรผลงำน เชิงวัฒนธรรม
และงำนนวัตกรรมประยุกต์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ในโครงกำรข่วงผญำ : รำชภัฏเชียงใหม่สืบสำนงำน
ศิลป์ วันที่ 15 มกรำคม 2563 จนได้รับรำงวัลยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษำ ในกำรจัดทำนิทรรศกำร
มหัศจรรย์ไม้ไผ่สู่กำรเรียนรู้ ซึ่งได้มีกำรนำไปจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอน สำหรับเด็ก กำรจัดทำสื่อกำร
สอนกำรวงจรสี (2.1-4-3)

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2563
สานักศิลปะและวัฒนธรรม

71

และนักศึกษำกลุ่มเดิมสำมำรถนำไปพัฒนำต่อในกำรจัดนิทรรศกำรนวัตศิลป์งำนจักสำนสู่กำร
เรียนรู้ ในรำยวิชำกำรจัดนิทรรศกำรสร้ำงสรรค์ทำงวัฒนธรรม ในวันที่ 31 สิงหำคม 2563 ณ อำคำร
ศิลปะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ (2.1-4-4)

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.1-4-1
ภำพกิจกรรมกำรอบรม www.culture.cmru.ac.th/web60/content/7072
2.1-4-2
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ หน้ำ 39
2.1-4-3
ภำพนิทรรศกำรมหัศจรรย์ไม้ไผ่สู่กำรเรียนรู้
2.1-4-4
ภำพงำนนิทรรศกำรนวัตศิลป์งำนจักสำนสู่กำรเรียนรู้
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5. แหล่งเรียนรู้สามารถนาข้อมูลด้านเอกสารโบราณและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ไปพัฒนาต่อ
ยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานนวัตกรรม และปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงกำรยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ปีงบประมำณ
2563 จำนวน 6 โครงกำร ภำยใต้กรอบโครงกำรหลัก เป็นโครงกำรที่พัฒนำชุมชนป่ำตุ้มดอน ต. ป่ำตุ้ม อ.
พร้ำว จ. เชียงใหม่ ซึ่งคำดว่ำภำยหลังดำเนินโครงกำรจะสำมำรถมีผลงำนกำรวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ให้กับ
ชุมชนนำไปพัฒนำชุมชนของตนเองได้ในอนำคต ในแต่ละโครงกำรจะมีผู้รับผิดชอบ คือ อำจำรย์ประจำ
สำขำวิชำต่ำง ๆ เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่มีเงื่อนไขว่ำต้องมีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน ซึ่งต้องให้
นั กศึ กษำมี ส่ วนร่ วมในกำรด ำเนิ นโครงกำรด้ วย ตำมประกำศมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่อ ง
กำรจั ดสรรงบประมำณรำยจ่ ำยโครงกำรยุ ท ธศำสตร์มหำวิท ยำลั ยรำชภั ฏ เพื่ อ กำรพั ฒ นำท้ องถิ่ น
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (2.1-5-1)
โดยในปีงบประมำณ 2563 ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โรคระบำดเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้
6 โครงกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ ซึ่งได้มีกำรเสนอขอขยำยกำรดำเนินกำร
ต่อในปีงบประมำณ 2564 และได้รำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำโครงกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรประจำสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ในกำรประชุม ครั้งที่ 3/2563 วำระที่ 3.1 (2.1-5-2) มีผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
ดังนี้
โครงการหลัก/ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
1. โครงกำรยกระดับผลิ ตภัณฑ์ ชุมชนสู่สำกล
บนฐำนอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ของอำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : อ.จำรุวรรณ เพ็งศิริ
โครงการพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ตและยกระดั บ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
2. โครงกำรกำรพั ฒ นำทั กษะภำษำอั งกฤษ
เยำวชนชุมชน ป่ ำตุ้มดอน ด้วยสื่อกำรเรียนรู้
ชุมชนของเรำ
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์

งบประมาณ
180,000.00
180,000.00

ผลการดาเนินงาน
1) ลงพื้ นที่ เพื่ อท ำควำมเข้ ำใจกั บ
ชุมชน
2) เก็ บ ข้ อ มู ล บริ บ ทชุ ม ชน ถ่ ำ ย
ภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว

504,000
135,000.00

รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี งบประมาณ 2563
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1 ) ส ำรว จ ข้ อ มู ล เบื้ อ ต้ น ท ำง
ป ร ะ วั ติ -ศ ำ ส ต ร์ วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณี วิถีชีวิตและควำมรู้ของ
ชุมชนป่ำตุ้มดอน
2) ประชุ ม ร่ ว มกั บ วั ด โรงเรี ย น
และชุมชนในกำรสำรวจเชิงลึก
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3. โครงกำรประติมำกรรมอัตลักษณ์ไตนกกิ่ง
กะหร่ ำและตั ว โต เพื่ อ ส่ งเสริ ม อำชี พ คนใน
ชุ ม ชนป่ ำ ตุ้ ม ดอน อ ำเภอพร้ ำ ว จั ง หวั ด
เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : อ. สมศักดิ์ พรมจักร

4. โครงกำรกำรวิ เ ครำะห์ เ ปรี ย บเที ย บ
หัตถกรรมเครื่องแต่งกำย ไทใหญ่ เพื่อพัฒนำ
สร้ำงสรรค์เครื่องแต่งกำยส่งเสริมอัตลักษณ์
ชุม ชนไทใหญ่ ในต ำบลป่ ำตุ้ ม อ ำเภอพร้ำ ว
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : อ. สิริพร คืนมำเมือง

5. โครงกำรกำรวิ เครำะห์ ระบบกำรผลิ ตทำง
เกษตรและระบบชุมชนเกษตรบ้ำนป่ำตุ้มดอน
อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : อ. ดร. สุพรรณิกำร์
กล่อมจอหอ

ผลการดาเนินงาน
3) ประชุ ม สรุ ป บทเรี ย นร่ ว มกั บ
โรงเรียนป่ำตุ้มดอน และชุมชน
171,000.00 1) จั ด ประชุ ม ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนโดย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก็บข้อมูล
2) ศึ ก ษำแนวคิ ด ควำมเชื่ อ กำร
แสดงนกกิ่ ง กะหร่ ำ และโต เพื่ อ
น ำมำออกแบบภำพร่ ำ งในกำร
สร้ำงสรรค์งำนประติมำกรรม
3) วิ เ ครำะห์ สั ง เครำะห์ เพื่ อ
ก ำห น ด ก รอ บ แ น วคิ ด ใน ก ำร
ออกแบบภำพร่ำงที่เป็นแนวทำงใน
กำรสร้ำงสรรค์งำนประติมำกรรม
126,000.00 1) ร่ ว ม ป ระชุ ม กั บ ชุ ม ช น โด ย
แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้เก็ บ ข้อ มู ล กำร
แต่ ง กำยของคนในชุ ม ชนป่ ำ ตุ้ ม
ดอน ทั้งภำพถ่ำยในอดีตและกำร
แต่งกำยในปัจจุบัน
2 ) แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ ง ำ น
ศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของชุมชนป่ำตุ้มดอน
108,000.00 1) สำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ ท ำงด้ ำ น
กำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจ สังคม
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตรในพื้น ที่
ได้ดำเนินกำรแล้ว ร้อยละ 30 ของ
กำรด ำเนิ น งำนโครงกำร ได้ แ ก่
รวบรวมข้ อ มู ล จั ด ท ำแบบสอบถำมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ
เกี่ยวกับกำรเกษตรในพื้นที่
2) วำงแผนเก็ บ ข้ อ มู ล ระบบกำร
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โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความ
มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ หน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น
6. โครงกำรกำรวิจั ยพั ฒ นำหลั กสู ตรท้ องถิ่ น
อย่ำงมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับสถำนศึกษำ
โรงเรียนป่ำตุ้ม อำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : อ. ณกำนต์ อนุกูลวรรธกะ

128,700.00

รวมงบประมาณทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
เพำะปลู ก ควำมหลำกหลำยของ
พื ช ในระบบกำรเพำะปลู ก ได้ แ ก่
กำรรวบรวมข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ตรวจ
เอกสำร กำรจัด ทำแบบสอบถำม
เพื่อกำรสำรวจ

128,700.00 1) ส ำรวจบริ บ ทชุ ม ชนและองค์
ควำมรู้ พื้ น ถิ่ น ชุ ม ชนป่ ำ ตุ้ ม ดอน
ก่ อ นเข้ ำ สู้ ก ระบวนกำรประเมิ น
ข้ อ มู ล ของชุ ม ชนและองค์ ค วำมรู้
พื้นถิ่นชุมชนป่ำตุ้มดอน
848,700.00

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.1-5-1
ประกำศมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ เรื่ อ ง กำรจั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำ ย
โครงกำรยุ ท ธศำสตร์ ม หำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เพื่ อ กำรพั ฒ นำท้ อ งถิ่ น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
2.1-5-2
วำระกำรประชุม คณะกรรมกำรประจำสำนักศิลปะและวัฒ นธรรม ในกำรประชุม
ครั้งที่ 3/2563 วำระที่ 3.1 (หน้ำ 14 – 29)
6. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
มหำวิทยำลัยอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสำมำรถกำหนดหรือ
สร้ำงมำตรฐำนด้ำนศิลปะและวัฒ นธรรม ที่เป็นผลงำนที่โดนเด่นและสร้ำงประโยชน์ โดยได้มีกำร
ดำเนินงำนพัฒนำงำน “ศูนย์ใบลำนศึกษำ” ด้วยกำรอนุรักษ์ กำรสืบสำน และต่อยอด เอกสำรโบรำณ
ภำยใต้ ก ระบวนกำรด ำเนิ น งำนตำมกรอบแผนกลยุ ท ธ์ ฯ และตำมกระบวนกำรประกั น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ PDCA ได้มีกำรพัฒนำงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้
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ปี พ.ศ. 2510 วิทยำลัยครูเปิดสอนวิชำคติชนวิทยำ เกิด “โครงกำรวิจัยและรวบรวมเอกสำร
ลำนนำไทย” มีผลงำนปริวรรตคัมภีร์ใบลำนและพับสำจำกอักษรธรรมล้ำนนำเป็นอักษรไทย เช่น
โคลงหงส์ผำคำ (มณี พะยอมยงค์,2515) (2.1-6-1)
ปี พ.ศ. 2521 จัดแสดงข้อมูลสำรสนเทศภำยใต้ชื่อ ศูนย์ส่งเสริมและศึกษำวัฒนธรรมล้ำนนำ
ไทย (Lanna Thai Folklore Studies Center) มี ผ ลงำนกำรส ำรวจ รวบรวม และปริว รรตคัม ภี ร์
ใบลำนเกี่ยวกับกฏหมำยล้ำนนำ เช่น หนังสืออนุโลมญำณกฏหมำยโบรำณหัตถกัมมวินิจฉัยบำฬีฏีกำร
อมสมมุติรำช (2.1-6-2) เป็นต้น
ปี พ.ศ. 2529 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้รวบรวมคัดเลือกและปริวรรตคัมภีร์ใบลำนและพับสำ
เผยแพร่ เช่น โคลงหงส์ผำคำ (2529) (2.1-6-3)
ปี พ.ศ. 2545 ส ำนั กศิล ปะและวัฒ นธรรมเผยแพร่ผ ลงำนกำรปริว รรตเอกสำรโบรำณ เช่น
สุภำษิตไทลื้อ : ปริวรรตจำก คำบัวรำนภำสำไทย อักษรไทลื้อควบอักษรจีน (2545) (2.1-6-4)
ปี พ.ศ. 2552-2555 โครงกำรสำรวจ ทำทะเบียน และถ่ำยภำพคัมภีร์ใบลำนและพับสำเมือง
เชียงตุง โดยควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และคณะสงฆ์เมืองเชียงตุง รัฐฉำน
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ (2.1-6-5)
ปี พ.ศ. 2553 มหำวิทยำลัยได้จัดตั้ง “โครงกำรศูนย์ใบลำนศึกษำ” เพื่อดำเนินกำรสำรวจ ทำ
ทะเบี ย น และถ่ ำยภำพคั ม ภี ร์ ใบลำนและพั บ สำ ของมหำวิท ยำลั ย วัด และสถำนที่ ต่ ำง ๆ ในเขต
ภำคเหนือ มีผลงำนกำรปริวรรต เช่น พระมหำปชำบดี โคตมีเถรี กรำบทูลลำปรินิพพำน มีกำรแปล
เป็นภำษำ 12 ภำษำ (มอญ พม่ำ ลำว อักษรธรรมลำว ล้ำนนำ ไทขึน ลื้อ ไทใหญ่ ไทเหนือ อังกฤษ
ฝรั่ งเศส และไทย) (2.1-6-6) ทู ล เกล้ ำ ถวำยสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐำธิ ร ำชเจ้ ำ กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
ปี พ.ศ. 2555 โครงกำรศูนย์ใบลำนศึกษำ ได้จัดสร้ำง “ฐำนข้อมูลคัมภีร์ใบลำน พับสำ และ
เอกสำรอักษรตระกูลไท” (2.1-6-7)
ปี พ.ศ. 2557 โครงกำรศูนย์ใบลำนศึกษำกำรจัดทำ e-museum โดยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชำติ (NECTEC) โดยควำมร่ ว มมื อ ของส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
วิท ยำศำสตร์แ ละเทคโนโลยี แห่ งชำติ (สวทช.) (2.1-6-8) กำรจัดกิ จกรรมเสวนำองค์ค วำมรู้จำก
เอกสำรโบรำณ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยด้ำนเอกสำรใบลำน
ปี พ.ศ. 2561 กำรเสวนำวิชำกำร องค์ควำมรู้จำกใบลำน เรื่อง “ใบลำนล้ำนนำ: กำรอนุรักษ์
และกำรเผยแพร่” ส่องทิศทำงคัมภีร์ใบลำน ภำคเหนือ ประเทศไทย และต่ำงประเทศ ในงำนข่วงผญำ
รำชภัฏเชียงใหม่สืบสำนงำนศิลป์ เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อำคำร 90 ปี
รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ กำรปำฐกถำพิ เศษโดย Mr.Hagen E.W.Dirksen กงสุ ล กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ส หพั น ธ์
สำธำรณรั ฐ เยอรมนี ป ระจ ำจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ รวมทั้ ง Professor Dr. Dr.h.c. Harand Hundius
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ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำและเอกสำรโบรำณของไทยและลำวมหำวิทยำลั ยพัซเซำ สหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมนี บรรยำยในหัวข้อเยอรมันกับใบลำนล้ำนนำอีกทั้งยังได้รับเกียรติจำกDr. Michel Lorrillard
จำกสำนักฝรั่งเศสแห่งปลำยบูรพำ Dr. David wharton อำจำรย์อุบลพรรณ วรรณสัย จำกโครงกำร
หอสมุดดิจิทัลล้ำนนำ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดร.ดิเรก อินจันทร์ จำกศูนย์
ใบลำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ร่วมเสวนำ (2.1-6-9)
ปี พ.ศ. 2562 และได้มีกำรจัดโครงกำรบรรยำยเชิงปฏิบัติกำรและนิทรรศกำรวัฒนธรรมคัมภีร์
ใบลำนอำเซี ย น Asian Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition ร่ ว มกั บ
เครือข่ำยใบลำน จำนวน 15 เครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ ในวันที่ 6 – 13 กรกฎำคม 2562 ณ
ห้องนิทรรศกำรหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (2.1-6-10) ตั้งคณะทำงำนเพื่อ
ออกแบบและจั ด ท ำรู ป แบบอั ก ษรธรรมล้ ำนนำเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ รั ช กำลที่ 10 ฟอนต์ ( LNCMRU95) ส ำหรับ ใช้ในกำรพิมพ์ในระบบคอมพิ วเตอร์ โดยได้ถอดรูปแบบตัว หนังสือออกมำจำก
เอกสำรใบลำนเรื่อง ตำนำนพระธำตุเจ้ำจอมทอง ซึ่งจำรด้วยลำยมือของ กัญจณะเพงภิกขุ จำรเมื่อจุล
ศักรำช 1284 ตัว ตรงกับ พ.ศ.2465 รวมอำยุใบลำน 96 ปี (2.1-6-11) โดยเสนอขอจดลิ ขสิ ทธิ์
อักษรธรรมล้ำนนำ แต่ได้รับกำรปฏิเสธ เนื่องจำกสำเนำผลงำนที่ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ มิใช่ชุดคำสั่ง
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ (Source Code) จึ ง ไม่ ถื อ เป็ น งำนสร้ ำ งสรรค์ อั น เป็ น งำนลิ ข สิ ท ธิ์ ต ำม
ควำมหมำยของกฏหมำยได้ (2.1-6-12)
และได้มีกำรประชุมอภิปรำยสำรวจควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรอักษรล้ำนนำขั้นพื้นฐำน วันที่ 16 สิงหำคม 2562 มีผู้แทนจำกโรงเรียนต่ำงๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อหำแนวทำงแก้ไขในกำรจัดทำแบบเรียน
อักษรล้ำนนำ ฉบับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ต่อไป (2.1-6-13)
ในวันที่ 14 – 15 พฤศจิกำยน 2562 ได้เข้ำร่วมจัดกำรสัมมนำด้วยกำรเข้ำร่วมสัมมนำและร่วม
บรรยำยพิเศษในงำน “The 1st International Seminar on the Inheritance and Protection of
Palm-Leaf Culture in China-Southeast Asia and South Asia” ณ ม ห ำวิ ท ยำลั ย ยู น น ำน
(Yunnan University) นครคุนหมิง สำธำรณรัฐประชำชนจีน ตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ (2.1-6-14)
ปี พ.ศ. 2563 ได้ จั ด ท ำ (ร่ ำง) แบบเรีย นอั กษรล้ ำนนำฉบั บ มหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่
เบื้องต้น เพื่อให้เยำวชนสำมำรถศึกษำได้ง่ำยมำกยิ่ งขึ้น ยังอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร ได้ตั้งเป้ำหมำยว่ำ
จะทดลองสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประเมินผล และเผยแพร่ให้
ใช้ในโรงเรียนระดับประถม มัธยมของ สพฐ
ในอนำคต มหำวิทยำลัยหวังว่ำ ศูนย์ใบลานศึกษา จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมำตรฐำนในการ
อนุ รั กษ์ สื บ สาน และต่ อยอด จนเป็ น ที่ ย อมรับ ในระดับ ชำติ ได้รับ กำรรับ รองจำก กรมส่ งเสริม
วัฒนธรรม หรือ กรมศิลปำกร ภำยใต้ กระทรวงวัฒนธรรม และในระดับนำนำชำติ ในกำรเป็นแหล่ง
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คลังข้อมูลด้ำนเอกสำรใบลำนที่มีกำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ มีผลงำนของที่
ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร. อนำโตล โรเจอร์ เปล์ติเยร์ อ. ลมูล
คำหอม ศำสตรำจำรย์ อรุ ณ รั ตน์ วิเชียรเขียว มีกำรปริว รรตและเผยแพร่ที่ ก่อให้ เกิดกำรสื บสำน
ซึ่งสำมำรถเข้ำใช้งำนฐำนข้อมูลฯ สื่อกำรเรียนรู้ กำรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเข้ำร่วมกิจกรรม กำรต่อ
ยอดควำมรู้ จ ำกใบลำนไปใช้ ป ระโยชน์ ในชี วิต ประจำวั น ในกำรบู รณำกำรกับ กำรเรีย นกำรสอน
งำนวิชำกำร เช่น กำรเรียนภำษำล้ำนนำเพื่อกำรศึกษำใบลำน กำรวิจัยองค์ควำมรู้จำกใบลำน เป็ นต้น
ตลอดจนกำรพัฒนำท้องถิ่น ในเชิงประวัติศำสตร์ชุมชนเพื่อกำรพัฒนำสู่กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนใน
ชุมชน
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.1-6-1
โคลงหงส์ผำคำ (มณี พะยอมยงค์,2515)
http://www.culture.cmru.ac.th/opac/index.php?p=show_detail&id=612
&keywords=โคลงหงส์ผำคำ
2.1-6-2
http://www.culture.cmru.ac.th/opac/index.php?p=show_detail&id=
687&keywords=หนังสืออนุโลม
2.1-6-3
http://www.culture.cmru.ac.th/opac/index.php?p=show
_detail&id=611&keywords=โคลงหงส์ผำคำ
2.1-6-4
http://www.culture.cmru.ac.th/opac/index.php?p=show_
detail&id=869&keywords=สุภำษิตไทลื้อ
2.1-6-5
http://www.culture.cmru.ac.th/web60/wpcontent/uploads/book/name-list-keng-tung-pubsa-bailan-2557.pdf
2.1-6-6
http://www.culture.cmru.ac.th/opac/index.php?p
=show_detail&id=703&keywords=มหำปชำบดี
2.1-6-7
http://www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database/bailan_dblist.php
2.1-6-8
โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.1-6-9
https://www.facebook.com/pg/ilaccmru/photos/?tab
=album&album_id=986038561551880
2.1-6-10
https://www.facebook.com/pg/ilaccmru/photos
/?tab=album&album_id=1423052071183858
2.1-6-11
ตัวอย่ำงรูปแบบอักษรธรรมล้ำนนำ
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2.1-6-12

หนังสือสถำบันวิจัยและพัฒนำ ที่ อซ 0612.07.01/458 เรื่อง กำรปฏิเสธกำรรับแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธิ์ อักษรธรรมล้ำนนำ (LN-CMRU95)
https://www.facebook.com/pg/ilaccmru/photos/?tab=
album&album_id=1384524301703302
บันทึกข้อควำม ที่ อว 0612.09.01/369 เรื่อง ขออนุญำตเดินทำงไปรำชกำรและขอ
ควำมอนุเครำะห์ออกคำสั่ง

2.1-6-13
2.1-6-14

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน

เป้าหมายปีถัดไป

4 ข้อ

4 ข้อ



4

5 ข้อ

จุดแข็ง
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนำงำนฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและเอกสำรใบลำนให้สำมำรถสร้ำงประโยชน์
และต่อยอดในอนำคต
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : น.ส. วรำภรณ์ โยธำรำษฏร์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์ของกำรจัดกำรด้ำนศิลปวัฒ นธรรมทำให้เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยหรือ
สร้ำงโอกำสและมูลค่ำเพิ่มให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ
เกณฑ์มาตรฐาน
จำนวนองค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย หรือสร้ำง
โอกำสและมูล ค่ำเพิ่ม หรือน ำไปใช้ประโยชน์ ให้ กับผู้ เรียน ครอบครัว ท้ องถิ่น ชุมชน สั งคม และ
ประเทศชำติ มีกำรจัดทำฐำนข้อมูลทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ำกับ 6
เรื่อง
เกณฑ์การประเมิน
มีกำรจัดกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นไทยหรือสร้ำงโอกำส
และมูลค่ำเพิ่มให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชำติ
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
จำนวนองค์ควำมรู้ จำนวนองค์ควำมรู้ จำนวนองค์ควำมรู้ จำนวนองค์ควำมรู้ จำนวนองค์ควำมรู้
2 เรื่อง
3 เรื่อง
4 เรื่อง
5 เรื่อง
6 เรื่อง
หมายเหตุ
ต้องมีเอกสำรทำงวิชำกำรที่แสดงถึงกำรได้มำ กำรค้นคว้ำประวัติของภูมิปัญญำท้องถิ่นนั้นอย่ำงเป็นระบบ
- เอกสำรด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
- งำนสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน 7 เรื่อง
1. วารสารข่วงผญา The Journal of Thai Lanna Wisdom
ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กรกฏาคม – ธันวาคม 2563
เป็น วำรสำรทำงวิชำกำร มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ ควำมคิด ทัศนะ
และน ำเสนอข้ อ ค้ น จำกกำรศึ ก ษำและวิจั ย ด้ ำนศิ ล ปวั ฒ นธรรม อำทิ ประวัติ ศ ำสตร์ โบรำณคดี
มำนุษยวิทยำ สังคมวิทยำชำติพันธุ์วิทยำ วัฒนธรรมศึกษำ กำรจัดกำรทำงวัฒนธรรม ศำสนำ ภำษำ
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และวรรณกรรม ดนตรีและกำรแสดง เป็ นต้น และเพื่อเป็นกำรส่ งเสริมให้อำจำรย์ นักศึกษำ และ
ผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกำสเผยแพร่ผลงำนวิจัยและผลงำนวิชำกำร เพื่อนำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์ บูรณำกำร
และต่อยอดองค์ควำมรู้ ในกำรสร้ำงคุณค่ำแก่ชุมชน ดำเนินกำรประสำนงำนโครงกำร โดย นำงสำว
ปนัดดำ โตคำนุช
วำรสำร “ข่ ว งผญำ” รั บ ตี พิ ม พ์ บ ทควำมวิ จั ย (Research Article) และบทควำมวิ ช ำกำร
(Academic Article) โดยบทควำมดั ง กล่ ำ วจะต้ อ งไม่ เคยได้ รั บ กำรตี พิ ม พ์ หรื อ อยู่ ร ะหว่ ำ งกำร
พิจำรณำเพื่อขอรับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรอื่น ๆ ทั้งนี้ บทควำมทุกบทควำมจะต้องผ่ำนกำร
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 1 ท่ำน ในลักษณะของ
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ไม่ ท รำบว่ำผู้ เขี ย นเป็ น ใคร และผู้ เขี ยนไม่ ท รำบว่ำผู้ ท รงคุณ วุฒิ เป็ น ใคร (Double –
blinded Review) มีกำรเผยแพร่ในรูป แบบรูปเล่มไปยังสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ทั่วประเทศ และ
ให้บริกำรในห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญำล้ำนนำ ชั้น 1 อำคำรเทพรัตนรำชสุดำ ในปีงบประมำณ 2563
วำรสำรข่วงผญำ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กรกฏำคม – ธันวำคม 2563 มีบทควำมที่ได้รับกำรตีพิมพ์ จำนวน
5 บทควำม (2.2-1-1) และในรูปแบบออนไลน์ทำงเว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (2.2-1-2)
และในระบบฐำนข้อมูลวำรสำรออนไลน์ ThaiJo (2.2-1-3)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.2-1-1
วำรสำรข่วงผญำ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 กรกฏำคม – ธันวำคม 2563
2.2-1-2
http://www.culture.cmru.ac.th/web60/book-research/khuang-phayha
2.2-1-3
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/khuangpaya/index
2. วารสารศิลปะและวัฒนธรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจาปีพุทธศักราช 2563
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม และควำมเคลื่อนไหวของสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
กั น โดยไม่ มี ข้ อ จ ำกั ด ใด ๆ ในเล่ ม นี้ ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 1 ประจ ำปี พุ ท ธศั ก รำช 2563 ด ำเนิ น กำร
ประสำนงำนโครงกำร โดย นำงสำวปนัดดำ โตคำนุช นำเสนอในหัวข้อ “อัตลักษณ์ชำติพันธุ์ ” ด้วย
กำรนำเสนอบทควำมเกี่ยวกับอักษรธรรมล้ำนนำ Font LN-CMRU-95 ซึ่งเป็นฟอนต์ที่สำนักศิลปะ
และวัฒ นธรรม ได้พัฒ นำมำจำกคัมภีร์ใบลำน เรื่อง ตำนำนพระธำตุเจ้ำจอมทอง จำรเมื่อจุลศัรำช
1984 โดย กัญจนเพงภิกขุ อัตลักษณืของชำวผู้ไทผ่ำนบทควำม “นำมผู้ไทระบือไกลทั่วแคว้น : อัต
ลั ก ษณ์ ข องชำติ พั น ธุ์ ผู้ ไทในภำคอีส ำน” ซึ่งเป็ น กลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ที่ มี จำนวนมำกที่ สุ ด ที่ อ ำศั ย ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย “เส้นสำย ลวดลำย เชียงตุง ” ที่บอกเล่ำถึงลวดลำยของงำน
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พุท ธศิล ป์ ที่มีพื้ น ฐำนและอิท ธิพ ลมำจำกศำสนำและควำมเชื่อของชำวเชียงตุง รัฐฉำน พม่ำ และ
บทควำม “กระท งใหญ่ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ เชี ย งใหม่ พ.ศ. 2562 : สื บ ท อด ต่ อ ยอด
งำนจักสำน สืบสำนงำนศิลปะและหัตถกรรมล้ำนนำ (2.2-2-1) มีกำรเผยแพร่ในรูปแบบรูปเล่มไปยัง
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ทั่วประเทศ และให้บริกำรในห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญำล้ำนนำ ชั้น 1 อำคำร
เทพรัตนรำชสุดำ และในรูปแบบออนไลน์ทำงเว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (2.2-2-2)
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.2-2-1
วำรสำรศิลปะและวัฒนธรรม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักรำช 2563
2.2-2-2
http://www.culture.cmru.ac.th/web60/book-research/journal
3. ขบวนกระทงใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2562
มหำวิท ยำลั ย รำชภั ฏ เชีย งใหม่ คว้ำรำงวัล กระทงยอดเยี่ย ม (สมัย ที่ 3) รับ ถ้ ว ยพระรำชทำน
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว กำรประกวดกระทงใหญ่ ในงำนประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี
2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 ภำยใต้แนวคิด “รำชภัฏเชียงใหม่ศรัทธำ ธำรงประเพณีและ
พุ ท ธศำสนำ สื บ สำนวั ฒ นธรรมอั น ล้ ำค่ ำ ฮั ก ษำภู มิ ผ ญำแห่ งบรรพชน” มุ่ งเน้ น กำรใช้ วั ส ดุ จำก
ธรรมชำติเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อมและต่อยอดภูมิปัญญำของชำวล้ำนนำ อันสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นกำรเป็น “มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ” อีกทั้งเพื่อถวำยเป็นพุทธ
บูชำ สืบสำนวัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่ำ และรักษำภูมิปัญญำแห่ง บรรพชน ด้วยรูปแบบที่สะท้อน
วัฒนธรรมประเพณีที่สง่ำงำมแห่งเมืองนครพิงค์ ดังแนวคิดหลัก “เชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งควำม
สง่ำงำมทำงวัฒนธรรม” (2.2-3-1) ดำเนินกำรประสำนงำนโครงกำร โดย นำยจักรภำณุ ไตรยสุทธิ์
กระบวนกำรดำเนิ นงำนที่มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วน ตั้งแต่กระบวนกำรออกแบบ
ที่มีส่วนร่วมในกำรกำหนดรูปแบบ แนวควำมคิด โดยมีแนวคิดว่ำต้องกำรให้ลดปริมำณกำรใช้โฟมให้
น้อยลง โดยหำวัสดุธรรมชำติ ย่อยสลำยง่ำยมำใช้เป็นวัสดุจัดทำ และกำรบูรณำกำรกับภูมิปัญญำ
พื้ น บ้ ำ นล้ ำ นนำ แต่ มี ค วำมทั น สมั ย และควำมสวยงำม เมื่ อ ได้ รู ป แบบและแนวคิ ด เรี ย บร้ อ ย
สู่กระบวนกำรจัดทำด้วยกำรจัดกำรอบรมให้กับนักศึกษำในกำรจัดทำชิ้นส่วนจำกกำรจักสำนไม้ไผ่
ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษำที่ เข้ ำ ร่ ว มมี ทั้ ง นั ก ศึ ก ษำที่ ล งทะเบี ย นมำเอง และนั ก ศึ ก ษำที่ ม ำเป็ น กลุ่ ม สำขำวิ ช ำ
ซึ่งภำยหลังกำรเข้ำร่วมจัดทำชิ้นงำน จะได้รับหน่วยกิ ตกิจกรรม นอกจำกนี้นักศึกษำยังได้มีกำรเรียนรู้
และรู้จักกำรถ่ำยทอดให้กับเพื่อน ๆ ที่มำจัดทำด้วยกันอีกเลย เป็นบรรยำกำศที่ดี (2.2-3-2) ในส่วน
ของเครื่ อ งแต่ งกำยของผู้ ร่ ว มเดิ น ขบวน ได้ มี ก ำรคิ ด ค้ น ประดิ ษ ฐ์ ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวควำมคิดเครื่องจักสำนจำกไม้ไผ่ ร่วมจัดทำโดยอำจำรย์และนักศึกษำ ในบำงชิ้นงำนได้มีกำรนำมำ
จำกชุมชนที่อยู่ใต้กำรควบคุมกำรดำเนินงำนโดยเพชรรำชภัฏ -เพชรล้ำนนำ เนื่องจำกใช้เป็นปริมำณ
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มำก ถือว่ำเป็นกำรสนับสนุนรำยได้ให้กับชุมชนที่จัดทำอีกด้วย ในส่วนของรูปแบบขบวน ได้มีกำร
ควบคุมรูปขบวนด้วยองค์กำรนักศึกษำ และสโมสรนักศึกษำ ของแต่ละคณะอีกด้วย
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.2-3-1
ภำพกิจกรรม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=
cmruphotoactivities&set=a.2472780559502293
2.2-3-2
ภำพกิจกรรมกำรจัดทำรถกระทงใหญ่
4. ผลงานการปริวรรต เรื่อง สัพพะตาราสล่าล้านนา (2.2-4-1)
(ภูมิปัญญาช่างจากคัมภีร์ใบลานและพับสา)
สำนั กศิลปะและวัฒ นธรรม ได้มีกำรปริวรรตจำกเอกสำรโบรำณเป็นประจำทุ กปี โดยใน
ปีงบประมำณ 2563 ได้จัดทำหนังสือ “สัพพะตำรำสล่ำล้ำนนำ” ดำเนินกำรโดย ดร. ดิเรก อินจันทร์
ซึ่งมีกระบวนกำรดำเนินงำน ด้วยกำรคัดเลือกตำรำ หรือ องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประดิษฐ์สิ่งของ หรือ
งำนศิลปะซึ่งมีลักษณะเป็นควำมรู้ทำงเคมี ที่บันทึกในคัมภีร์ใบลำนและพับสำ เช่น ตำรำทำบั้งไฟ
ตำรำผสมปูน เป็นต้น โดยในแต่ละฉบับจะมีหลำยสู ตร พบว่ำตำรำเหล่ำนี้มักเขียนแทรกไว้ในเนื้อหำ
เรื่องอื่น เขียนเพิ่มในส่วนท้ำยหรือที่ว่ำงในเอกสำร ยังไม่พบตำรำที่รวบรวมองค์ควำมรู้เหล่ำนี้ไว้เฉพำะ
ในเนื้อหำได้รวบรวม ภำพเอกสำรต้นฉบับ ข้อควำมอักษรธรรมล้ำนนำ และ ข้อควำมที่ปริวรรตจำก
อักษรธรรมล้ำนนำเป็นอักษรไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่สำมำรถอ่ำนอักษรธร
รม้ ำ นนำได้ โดยมี ค ำอธิ บ ำยศั พ ท์ ใ นแต่ ล ะต ำรำด้ ว ย มี ก ำรเผยแพร่ ใ นรู ป แบบรู ป เล่ ม ไปยั ง
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ทั่วประเทศ และให้บริกำรในห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญำล้ำนนำ ชั้น 1 อำคำร
เทพรัตนรำชสุดำ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.2-4-1
หนังสือ “สัพพะตำรำสล่ำล้ำนนำ”
5. แบบเรี ย นอั ก ษรธรรมล้ า นนาฉบั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เล่ ม 1 (2.2-5-1)
แบบเรียนตัวเมืองล้ำนนำ หนังสือรูปภำพเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้อักษรธัมม์ล้ำนนำขั้นพื้นฐำน
สำรับผู้เริ่มต้นเรียนตัวเมือง เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งต่อยอดมำจำกโครงกำรจัดสร้ำงรูปแบบอักษรธรรม
ล้ำนนำ ฟอนต์ LN-CMRU95 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะในกำรฟัง พูด อ่ำน และ
เขียนสำรับผู้เริ่มต้นศึกษำหรือผู้สนใจอักษรธัมม์ล้ำนนำ(ตัวเมือง) และเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทำงด้ำน
ภำษำล้ำนนำ โดยมีกระบวนกำรตั้งแต่กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรวำงโครงร่ำงเนื้อหำ กำรประชุมวิพำกษ์
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โครงร่ำงเนื้ อหำ จำกนั้นเข้ำสู้กำรจัดทำต้นฉบับโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนภำษำล้ำนนำทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ทั้งเนื้อหำและภำพประกอบ แล้วจึงเข้ำสู่กระบวนกำร
จัดพิมพ์เป็น รูปเล่ ม และน ำไปเผยแพร่ในกลุ่ มโรงเรียนเป้ำหมำยและกลุ่มประชนชนผู้สนใจศึกษำ
อักษรธรรมล้ำนนำ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.2-5-1
แบบเรียนอักษรธรรมล้ำนนำฉบับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เล่ม 1
6. การจัดทาหนังสือวรรณกรรมล้านนาเล่มเล็ก (2.2-6-1)
กำรจัดทำหนังสือวรรณกรรมล้ำนนำเล่มเล็ก จัดทำขึ้นตำมโครงกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้
ภำษำล้ำนนำของสำนักศิลปะและวัฒ นธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมำณ
2563 โดยเนื้อหำได้นำเอำวรรณกรรมพื้นบ้ำนล้ำนนำซึ่งเป็นภูมิปัญญำของชำวล้ำนนำที่ปรำกฏใน
เอกสำรโบรำณและเรื่องเล่ ำซึ่งมีอยู่ในท้ องถิ่น แล้ ว น ำมำถ่ำยทอดในรูปแบบหนังสื อนิ ทำนภำษำ
ล้ำนนำประกอบภำพ กำรจัดทำสื่อกำรเรียนรู้นี้มีกระบวนกำรตั้งแต่กำรคัดเลือกแหล่งที่มำ จัดทำโครง
ร่ำงแล้วนำเสนอที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและคณะบรรณำธิกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อทำกำร
วิพำกษ์ เมื่อผ่ำนจึงเข้ำสู่กำรจัดทำต้นฉบับและกำรตรวจสอบเนื้อหำและภำพประกอบ จำกนั้นจึง
จัดพิมพ์เผยแพร่ไปยังสถำบันกำรศึกษำและประชนชนผู้สนใจทั่วไป
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.2-6-1
หนังสือวรรณกรรมล้ำนนำเล่มเล็ก
7. หนังสือชุดเยือนถิ่นเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา เล่ม 2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2.2-7-1)
สำนักศิลปะและวัฒ นธรรม ได้ดำเนินโครงกำรเยือนถิ่นเพชรรำชภัฏ – เพชรล้ำนนำ เพื่อ
เยี่ยมเยียนและกำลังใจให้ครูภูมิปัญญำที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็น “เพชรรำชภัฏ – เพชรล้ำนนำ” ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้มีพลังกำยและกำลังใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน เกิดกำรอนุรักษ์และ
สืบสำนไว้ซึ่งมรดกของชุมชน ซึ่งสำนักฯ ได้รวบรวมและบันทึกองค์ควำมรู้ ของเพชรรำชภัฏ – เพชร
ล้ำนนำ ในสำขำกำรพัฒ นำสังคมและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และสกัดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
2.2-7-1
หนังสือชุดเยือนถิ่นเพชรรำชภัฏ-เพชรล้ำนนำ เล่ม 2 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
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การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน

เป้าหมายปีถัดไป

5 เรื่อง

7 เรื่อง



5

7 เรื่อง

จุดแข็ง
ไม่มี
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : น.ส. วรำภรณ์ โยธำรำษฏร์
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สรุปผลการวิเคราะห์จดุ เด่นและจุดที่ควรพัฒนารายองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบที่ 1 จุดแข็ง
ตัวบ่งชี้ร่วมของ
1. มีอัตลักษณ์ของหน่วยงำน เป็นที่รู้จักคือ เรื่องของเอกสำรใบลำน
หน่วยงำน
2. มีก ำรพั ฒ นำแผน OKRs เพื่ อ เชื่ อมโยงกับ กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรในกำรสร้ำง
สนับสนุน
ผลงำนในอนำคต
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับแผนกำรดำเนินงำนให้ทันตำมสถำนกำรณ์ เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนได้
ตำมเป้ำหมำย
2. ควรเร่งพัฒนำนิทรรศกำรให้สำมำรถเปิดบริกำรได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
3. กำรส่งเสริมให้นำควำมรู้ที่ได้จำกกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4. ควรจั ด กิ จ กรรมเพิ่ ม พู น ควำมรู้ ด้ ว ยกำรลงพื้ น ที่ เพื่ อ ส ำรวจควำมรู้ ด้ ำ น
ศิลปวัฒ นธรรม และสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ส ำมำรถรับมือและ
ปรับแผนกำรดำเนินงำนได้
ข้อเสนอแนะ
1. หำกหน่วยงำนสำมำรถพัฒนำกำรประเมินบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถ
ทำให้ผลกำรดำเนินงำนของบุคลำกรและหน่วยงำนดีขึ้น
องค์ประกอบที่ 2 จุดแข็ง
ตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจ 1. มีกำรพัฒนำงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำนักศึกษำและ
ของหน่วยงำน
ชุมชนให้เห็นในเชิงประจักษ์
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนำงำนฐำนข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรมและเอกสำรใบลำนให้สำมำรถ
สร้ำงประโยชน์และต่อยอดในอนำคต
ข้อเสนอแนะ
1. หำกหน่วยงำนสำมำรถนำข้อมูลไปบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
และกำรบริกำรวิชำกำร ได้ครบจะทำให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีที่สร้ำงประโยชน์
ให้กับสังคม
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
หน่ ว ยงำนสนั บ สนุ น มี พั น ธกิ จ ส ำคั ญ ในกำรสนั บ สนุ น ให้ ก ำรขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ หลั ก ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ให้บรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนสนับสนุนจะต้องทำงำนเชื่อมโยงบูรณำกำร
ทุ ก เรื่ อ งเข้ ำ ด้ ว ยกั น อย่ ำ งเป็ น ระบบและต่ อ เนื่ อ ง จึ ง จะส่ ง เสริ ม ให้ ก ำรจั ด กำรศึ ก ษำของ
สถำบันอุดมศึกษำมีคุณภำพได้ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในจึงพัฒนำขึ้นโดยคำนึงถึง พันธกิจ
ของมหำวิทยำลัยเป็นหลัก
ดังนั้ น กำรประกั น คุณ ภำพกำรศึ กษำเพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพและมำตรฐำนกำรศึก ษำ จึงได้
กำหนดตั ว บ่ งชี้ ภ ำยใต้อ งค์ ป ระกอบคุณ ภำพกำรศึก ษำระดับ อุ ดมศึ กษำ เพื่ อให้ ห น่ ว ยงำนใช้เป็ น
แนวทำงในกำรกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของสถำบันแต่ละแห่ง ซึ่งสำมำรถสรุปได้
ตำมตำรำงที่ 1 และตำรำงที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
คุณภาพ
(% หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
8 ข้อ
8 ข้อ
31
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ 75
ร้อยละ 79.48
39
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
4.70
4.46
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
6 ข้อ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
5 ข้อ
5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
7 ข้อ
7 ข้อ
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ร่วม

การบรรลุ
เป้าหมาย
(= บรรลุ , = ไม่บรรลุ)

คะแนน
ประเมิน



5



3.97






4.46
5
5
5
4.74

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

4 ข้อ

4 ข้อ



4

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

4 เรื่อง

7 เรื่อง



5

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยรวมตัวบ่งชี้ที่นับคะแนน
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
จานวนตัวบ่งชี้
ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต
องค์ประกอบ
นาเข้า
หรือ
ผลลัพธ์
1. ตั ว บ่ ง ชี้ ร่ ว มของทุ ก หน่ ว ยงำน 5.00
4.22
สนับสนุน
2. ตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจของหน่วยงำน (ไม่นำมำคิดค่ำคะแนน)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
4.00
5.00
รวม
5.00
4.22
ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี

คะแนน ผลการ
เฉลี่ย ประเมิน
4.74

ดีมาก

4.50
4.74
ดีมาก

ดี
ดีมาก
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ภาคผนวก
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สานักศิลปะและวัฒนธรรม
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา :
1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุชำนำฏ สิตำนุรักษ์ ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อำจำรย์สิริพร คืนมำเมือง
รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อำจำรย์ ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นำงสำวดำรำรัตน์ ศิริลำภำ
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

คณะทางาน :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นำยโสภณ
ดร. ดิเรก
นำงสำวศุภรักษ์
นำงกัลยำณี
นำยวีรพิชญ์
นำงสำวปนัดดำ
นำยจักรภำณุ
นำยภวัต
นำยวรวิทย์

พรมจิตต์
อินจันทร์
ฉัตรแก้ว
อินต๊ะรำชำ
หิมำรัตน์
โตคำนุช
ไตรยสุทธิ์
ณ สิงห์ทร
ผัดเป้ำ

หัวหน้ำงำนส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
รักษำกำรหัวหน้ำงำนอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
นักวิชำกำรบริหำรงำนทั่วไป
นักวิชำกำรกำรเงิน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรห้องสมุด

รวบรวมข้อมูล / เรียบเรียง :
นำงสำววรำภรณ์

โยธำรำษฎร์

หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ชั้น 1 อำคำรเทพรัตนรำชสุดำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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