แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตล้านนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ ................../...................
เมื่อวันที่.........................................วาระเพื่อพิจารณาที่ ..........................................

คานา
แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
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การสอนทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ถือการให้การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป๐น
ภารกิจหลักอย่างหนึ่งในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเป๐นระบบและมีการจัดโครงสร้างเพื่อเป๐นกลไกในการขับเคลื่อน
ระบบการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกับการเรี ยนการสอนและการวิจัยและบูรณาการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการอย่างเป๐นรูปธรรม ตลอดจนนา
ประสบการณ์จ ากการการทานุ บ ารุ งศิล ปะและวัฒ นธรรมกลั บมาพัฒ นาหลั กสู ต รการจัด การเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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ส่วนที่ 1
ภาพรวมขององค์กร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป๐นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลักทั้งในด้านการ
จัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินงานทางด้านการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้จัดบรรจุงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการกาหนดแนวทางการพัฒนางานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนมีทิศ ทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลับ ในส่วนของนโยบาย
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งให้ความสาคัญกับการทานุบารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้าน โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิป๎ญญาไทย รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษา วิจัย แหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
นอกจากการเชื่อมโยงแผนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ชาติแล้ว การจัดทา
แผนยังพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการยก ระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการ รักษาสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการนาทุนวัฒนธรรมของประเทศมา สร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้การกาหนดกลยุทธ์ในแผนงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ยังได้เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของมหาวิทยาลัย ในการสร้างความรู้
ความเข้าใจและความ ภาคภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมองค์กร แผนงานจึงได้กาหนดกลยุทธ์เพื่อเป๐นแนวทางในการ
ดาเนินงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 4 ประการ ได้แก่
1. สร้างระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. สร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝ๎งวัฒนธรรมองค์กรให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทย และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
บริบทองค์กร
ปรัชญา : ความเป๐นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา
ปณิธาน :
วิสัยทัศน์ : ศูนย์บริการวิชาการเป๐นแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศชาติ เป๐นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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อัตลักษณ์ : บัณฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่สังคม ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

เอกลักษณ์ : บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดับชาติหรือนานาชาติ
การชี้นา ป้องกัน หรือแก้ป๎ญหาของสังคม 2 เรื่อง
1. ภายในมหาวิทยาลัย จิตสาธารณะ หรือจิตสานึกทางสังคม
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวทางพระราชดารัสต่าง ๆ ไปใช้ใน
การแก้ป๎ญหาสังคม
พันธกิจ
1. ให้การบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีมาตรฐาน และเป๐นที่ยอมรับในระดับประเทศและต่างประเทศ
2. เป๐นแหล่งเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน สังคม ระดับชาติและนานาชาติ
3. เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ และนวัตกรรมกับเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยกระดับสังคมและชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและบูรณาการในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย
3. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมภูมิป๎ญญาของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่
สมาคมอาเซียนและทั่วโลก
4. พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านภูมิป๎ญญาของท้องถิ่นและองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา
นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมประชุมอบรมเกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาบุคลการและนักศึกษาเกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับความจาเป๐นในการ
พัฒนาตน
3. ดาเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
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4. ส่งเสริมการจัดการความรู้เกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง จากการฝึก
ประสบการณ์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแก่สาธารณชน
ความหมายของการเสริมสร้างทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การเสริมสร้าง ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง การ อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิป๎ญญาไทย ภาษาไทย ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นอันเป๐นมรดกไทยและบูรณาการในการผลิตบัณฑิต การ
วิจัยและการ บริการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการสร้างสรรค์และส่งเสริมภูมิป๎ญญาไทยให้เป๐น รากฐานของการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาสู่สากล
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา
2. เพื่อสร้างความรู้ ปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
3. เพื่อสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4. เพื่อสร้างเครือข่าย ในการสืบสานพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
6.เพื่อปลูกจิตสานึก สร้างองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
7.เพื่อสร้างเครือในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1. เป๐นแหล่งเรียนรู้บูรณา 1. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้บูรณาการ 127 แห่ง 400,000
ศู น ย์ บ ริ ก าร
การความรู้ด้าน
องค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา
วิชาการ
พระพุทธศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
2. ร้อยละของการการเผยแผ่
ป๎ญญาท้องถิ่น
พระพุทธศาสนา และปกป้อง
พระพุทธศาสนา
3. ร้อยละของการประเมินผลการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
4. ร้อยละของการสร้างความรู้ ปลูก
จิตสานึกในการอนรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดทั้งภูมิป๎ญญา
5. ร้อยละของกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
6. ร้อยละของการสร้างเครือข่าย เพื่อ
สืบสานพระพุทธศาสนา
7. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ ทางพุทธ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
8. ร้อยละของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. ร้อยละของผลการประเมินผล
แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม

10. ร้อยละของการปลูกจิตสานึก สร้าง
องค์ความรู้แก่นักศึกษา และประชาชน
11. ร้อยละของการสร้างเครือข่ายใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
12. ร้อยละของการประเมินผลและนา
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

ส่วนที่ 2
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์ป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและความสามารถภายในองค์กรโดยใช้ 7s ของ Mckinsey’s ได้แก่ โครงสร้างขององค์กร (Structure:
S1) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy: S2) ระบบในการดาเนินงานขององค์กร (System: S3) แบบแผนหรือพฤติ
กรรมการบริหารจัดการ(Style: S4) บุคลากรในองค์กร (Staff: S5) ทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร(Skills:
S6) และค่านิยมร่วมของสมาชิกในขององค์กร (Shared Values: S7) ได้ผลดังนี้
จุดแข็ง
1. บุคลากรมีความรู้ทางวิชาชีพ
2. มีความพร้อมด้านสถานที่ และอุปกรณ์ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
3. สนับสนุนงบประมาณ
4. เป๐นพันธกิจหลักในด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
5. มีเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งในและนอกหน่วยงาน
6. เป๐นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
จุดอ่อน
1. ขาดการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการ
2. ขาดสิ่งจูงใจในการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
3. บุคลากรมีภาระงานมาก
4. งบประมาณไม่ตรงตามเวลา
5. มีความสับสนในความรับผิดชอบด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป๐นป๎จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถควบคุมได้หรือ
ควบคุมได้ในระยะสั้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความสามารถภายนอกโดยใช้ป๎จจัย 5 ด้าน ด้วยหลัก C-PEST
ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors: C) ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal: P) ด้าน
เศรษฐกิจ (Economic: E) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural: S) ด้านเทคโนโลยี (Technology: T) ได้ผล
ดังนี้
6
โอกาส
1. ชุมชนมีความต้องการในการรับการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ

2. มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภายนอกรวมทั้งต่างประเทศ ทาให้เกิดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ
ภัยคุกคาม
1. วิกฤตเศรษฐกิจ ป๎ญหาทางสังคมและการเมือง
2. มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่มีงานบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม (มีการแข่งขันสูง)

ส่วนที่ 3
แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลั ย ได้กาหนดให้ การทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม เป๐นหนึ่งพันธกิจในแผนกลยุทธ์ ที่จะต้อง
ดาเนินการ โดยมหาวิทยาลัยจะเป๐นองค์กรหนึ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นในชุมชนให้มีศักยภาพในการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลการพัฒนาไปสู่สังคมและประเทศชาติตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการหลักของการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
ประเด็น
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่
การท านุ บ ารุ ง เป๐นแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ......
ศ า ส น า บู ร ณาการองค์
ศิลปวัฒนธรรม ความรู้ ท างด้ า น
พระพุทธศาสนา
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และภู มิ ป๎ ญ ญา
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
127 แห่ง

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
หลัก

1. ส่งเสริมการเผย
แผ่พุทธศาสนา และ
ปกป้อง
พระพุทธศาสนา
2. จัดทาแผนเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
3. สร้างความรู้
ปลูกจิตสานึกในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดทั้งภูมิป๎ญญา
4. สนับสนุนให้มี
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
5. การสร้าง
เครือข่าย เพื่อสืบ
สาน
พระพุทธศาสนาเผย
แผ่ศิลปะ
6. พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ทางพุทธ
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
7. ส่งเสริม

1. โครงการปฏิบตั ิ
กรรมฐาน
2. โครงการนวัตกรรม
การสร้างสรรค์ศลิ ปะ
และแสดงภูมิปญ
๎ ญา
ท้องถิ่น
3. โครงการห้องเรียน
รู้ภูมิปญ
๎ ญาพื้นบ้าน
สืบสานวิถีและ
วัฒนธรรมล้านนา
4. โครงการบูรณา
การการจัดการเรียน
การสอนกับการศึกษา
กระบวนการผลิตภูมิ
ป๎ญญาท้องถิ่น
5. โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา
6. โครงการสนับสนุน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ภาคเหนือ
7. โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่
สนับสนุน 1 คน 1
โมเดล
8. โครงการการ
จัดการความรู้

สนับสนุนการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
8. จัดทาแผนพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
9. ปลูกจิตสานึก
สร้างองค์ความรู้แก่
นักศึกษา
ประชาชน
10. สร้างเครือข่าย
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
11. มีการ
ประเมินผลและนา
ผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนา

ทางด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชนในพื้นที่ จ.ชียง
ใหม่
9. โครงการสืบสานกีฬา
ไทย
10. โครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
พิธีสู่ขวัญช้าง วัว
ควาย “สร้าง
จิตสานึก” ต่อชุมชน
และการเรียนรู้วิถีของ
เกษตรกรผู้เลี้ยง
11. โครงการเรียนรู้
วิถีชุมชนสร้างคนจิต
อาสาพัฒนาสังคม
12. โครงการพัฒนา
สวนรุกขชาติให้เป๐น
แหล่งท่องเที่ยว
13.
โครงการ
หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า ขั้ น
พื้ น ฐานสั ง กั ด สพม.
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9
การกาหนดรายละเอียดโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่

โครงการ

1 โครงการอนุรักษ์ประเพณียี่เป๐ง

ตัวชี้วัด
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจ
ในโครงการ

เป้า
หมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

300

7 พ.ย.57

10,000
300,000

สนง.

2 ประเพณีเทศน์มหาชาติ

3 โครงการอนุรักษ์ตุงล้านนาภูมิป๎ญญา
บรรพชน

อนุรักษ์
ประเพณียี่เป๐ง
ร้อยละของ
นักศึกษาที่ร่วม
โครงการ มี
ความพึงพอใจ
ในโครงการ
ประเพณีฟ๎ง
เทศน์มหาชาติ
ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมอบรม มี
ความพึงพอใจ
ในโครงการ
อนุรักษ์ตุง
ล้านนาภูมิ
ป๎ญญาบรรพชน

500

19-20
ก.พ.58
3-4 มี.ค.
58

200,000

45

9-10 เม.ย. 85,000
58

ศูนย์ฯ

ศูนย์ฯ

10
4 ประเพณีรดน้าดาหัวขอพรผู้ใหญ่

5 โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน

ร้อยละของ
1,500 เม.ย.58
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจ
ในโครงการ
ประเพณีรดน้า
ดาหัวคณาจารย์
อาวุโส เทศกาล
วันสงกรานต์
ร้อยละของ
50 ก.พ.-มิ.ย.

10,000
82,000

200,000

นักศึกษาที่เข้า
ร่วมอบรม มี
ความพึงพอใจ
ในโครงการ
อนุรักษ์ดนตรี
พื้นบ้าน
6 โครงการส่งเสริมอักษรและภาษาล้านนา ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมอบรมมี
ความพึงพอใจ
ในโครงการ
ส่งเสริมอักษร
และภาษา
ล้านนา

58

100

มี.ค.-มิ.ย.
58

270,000

11
7 โครงการอนุรักษ์หมอเมืองล้านนา

8 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการแสดง
พระธรรมเทศนาแบบล้านนา

ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมอบรม มี
ความพึงพอใจ
ในโครงการ
อนุรักษ์หมอ
เมืองล้านนา
ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ มี
ความพึงพอใจ
ในโครงการ
อนุรักษ์และ

300

พ.ค.58

300,000

ส่งเสริมการ
แสดง
9 โครงการสืบสานภูมิป๎ญญา “สล่าเมือง” ร้อยละของ
ล้านนา
นักศึกษาที่เข้า
ร่วมอบรมมี
ความพึงพอใจ
ใน โครงการสืบ
สานภูมิป๎ญญา
“สล่าเมือง”
ล้านนา

50

27-28
ส.ค.58

85,000

12
10 โครงการวัฒนธรรมสัญจร

11

12

ร้อยละของ
40 8-10,12 85,000
นักศึกษาที่เข้า ร่วม
ก.ย.58
อบรมมีความพึง
พอใจในโครงการ
วัฒธธรรมสัญจร
โครงการวันสาคัญของชาติและศาสนา ร้อยละคณาจารย์
10,000
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
และประชาชน
ทั่วไป ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจใน โครงการ
วันสาคัญของชาติ
และศาสนา
โครงการอนุรักษ์ประเพณีตานก๋วยสลาก ร้อยละคณาจารย์ 300 ก.ค.58 100,000
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
และประชาชน

ทั่วไป ที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจใน โครงการ
อนุรักษ์ประเพณี
ตานก๋วยสลาก

ส่วนที่ 4
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การประเมิ น ความส าเร็ จ ตามตั ว บ่ ง ชี้ ข องแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมแก่ สั ง คม
(องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
เกณฑ์การให้คะแนน
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1 2 3 4 5
1.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความ 300
ท้องถิ่น ให้ ค นรุ่ น หลั งได้สื บ ทอด พึงพอใจในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้
ประเพณียี่เป๐ง
2. เพื่อให้นึกศึกษาใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
3. เพื่ อ เป๐ น การเผยแผ่ ชื่ อ เสี ย ง
ของมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฎ ราช
วิทยาลัย วิทยเขตล้านนา
1.เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการมี ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ 500
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ มีความพึงพอใจในโครงการ
ประเพณีการเทศน์มหาชาติ
ประเพณีฟ๎งเทศน์มหาชาติ
2.เพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสเข้าร่วม
ฟ๎งเทศน์มหาชาติและทาบุญตาม
ศรั ทธา และอนุ รั กษ์ป ระเพณีไว้
ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง
1. เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมมี ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
45
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ อบรม มีความพึงพอใจในโครงการ
ตุงในพิธีการต่าง ๆ ที่ถูกต้อง
อนุรักษ์ตุงล้านนาภูมิป๎ญญาบรรพ
2. เพื่อเป๐นการอนุรักษ์และศึกษา ชน
รูปแบบคติความเชื่อการใช้ตุงให้
คงอยู่ตลอดไป
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของ
แต่ละท้องถิ่น
4. ผู้เข้ารับการอบรมได้เปิดโลก
ทัศน์ในอีกแง่มุมหนึ่ง
5. เพื่อเป๐นการเผยแพร่ชื่อเสียง
ของมหาวิทยาลัยในชุมชน
1 นั ก ศึก ษาได้ รู้ จั กความกตั ญ ํู ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
1,500
ต่อผู้มีพระคุณ
โครงการ มีความพึงพอใจใน

2
เป๐ น การอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย
ไว้
1.
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ป ระเพณ๊
วัฒ นธรรมท้องถิ่น ให้ ค นรุ่ น หลั ง
ได้สื บ ทอดวัฒ นธรรมอัน ดีงามนี้
ไว้
2. เพื่อให้เยาวชนได้รู้การใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
1 เพื่ อ ศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม ภาษา
ล้านนาให้แผ่หลาย
2 เพื่ อ อบรมการเรี ย นการสอน
ภาษาล้านนาให้แผ่หลาย
3 เพื่อเป๐นการรวบรมภาษาและ
อั ก ษรล้ า นนาไว้ ใ ห้ บ รรพชนรุ่ น
หลังได้สืบทอด
1 เพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยว
หมอเมื อ งและสื บ ค้ น หมอเมื อ ง
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ภู มิ ป๎ ญ ญาและสื บ
ทอดต่อไป
2 เพื่ อ รวบรวมผลการประชุ ม
ปฎิบั ติ การและผลการฝึ กอบรม
หมอเมื อ งมาพั ฒ นาเป๐ น ต ารา
เอกสารเอกสารเกี่ ย วกั บ หมอ
เมือง
3 เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น สื บ ทอดภู มิ ป๎ ญ ญาใน
โครงการหมอเมื อ งและปฏิ บั ติ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1 เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ก ารแสดงพระ
ธรรมเทศนาแบบล้ า นนา หรื อ
แบบพื้นเมืองเหนือไว้
2เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีการฟ๎ง
เทศน์ ม หาชาติ แบบพื้ น เมื อ ง
เหนือ
3เพื่ อ เป๐ น การฝึ ก อบรมและ
ส่ งเสริ มให้ พระสงฆ์ส ามเณร ได้
รู้ จั ก วิ ธี ก ารแสดงธรรมแบบ

โครงการประเพณีรดน้าดาหัว
คณาจารย์อาวุโส เทศกาลวัน
สงกรานต์
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
อบรม มีความพึงพอใจในโครงการ
อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน

50

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
อบรมมีความพึงพอใจในโครงการ
ส่งเสริมอักษรและภาษาล้านนา

100

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
อบรม มีความพึงพอใจในโครงการ
อนุรักษ์หมอเมืองล้านนา

300

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจใน
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
แสดงพระธรรมเทศนาล้านนา

ล้ า นนา
หรื อ แบบพื้ น เมื อ ง
เหนื อ ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้หันมา
สนใจ และร่วมอนุรักษ์การแสดง
พระธรรมเทศนาแบบล้ า นนา
หรือแบบพื้นเมืองเหนือไว้
1. เพื่ อ ฟื้ น ฟู และเผยแพร่ ภู มิ
ป๎ ญ ญาพื้ น บ้ า นของสล่ า เมื อ ง
ล้ า นนา2. เพื่ อ จรรโ ลงแล ะ
สร้ า งสรรค์ ผลงานทางด้ า นหั ต
ถศิลปะพื้นบ้าน
3. เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม ภู มิ
ป๎ ญ ญาพื้ น บ้ านอั น เป๐ น มรดกล้ า
ค่า
4. เพื่อเป๐นการสืบสานภูมิป๏ญญา
ให้ ค งอยู่ สื บ ทอดต่ อ เนื่ อ งแก่
อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้า
5. เพื่อเป๐ นการเผยแพร่ชื่อเสีย ง
ของมหาวิทยาลัยในชุมชน
1.เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่
ในทางที่ถูกต้อง
2. เพื่ อ สร้ า งเสริ ม ความรู้ แ ละ
ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ของชาวเชียงใหม่
3. พื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของ
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น
4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เปิด
โลกทัศน์ในอีกแง่มุมหนึ่ง
5. เพื่อเป๐ นการเผยแพร่ชื่อเสีย ง
ของมหาวิทยาลัยในชุมชน
1.ส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละอนุ รั ก ษ์
ประเพณีอันเนื่องในวันสาคัญของ
ชาติ
.2 เพื่ อ เผยแผ่ ชื่ อ เสี ย งและ

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ร่วม
อบรมมีความพึงพอใจใน โครงการ
สืบสานภูมิป๎ญญา “สล่าเมือง”
ล้านนา

50

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ร่วม
อบรมมีความพึงพอใจในโครงการ
วัฒนธรรมสัญจร

40

ร้อยละคณาจารย์เจ้าหน้าที่
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
โครงการวันสาคัญของชาติและ

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
1. เพื่อสร้างความกตัญํูกตเวที
ต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว
2. เพื่ อ สร้ า งความสามั ค คี ยึ ด
เหนี่ ย วน้ าใจคนข้ า งเคี ย งมิ ต ร
สหาย
3. เพื่ อ สร้ า งความสุ ข ให้ แ ก่
ผู้กระทา
4. เพื่ อ ให้ พ ระนิ สิ ต -นั ก ศึ ก ษา
เข้าใจในระเบียบประเพณี
5. เพื่ออนุรักษ์มรดกบรรพบุรุษไว้
นานเท่านาน

ศาสนา
ร้อยละคณาจารย์เจ้าหน้าที่
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความพึงพอใจใน
โครงการอนุรักษ์ประเพณีตานก๋วย
สลาก

300

17
เกณฑ์การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชีข้ องแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคม
แผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคมประสบความสาเร็จ เมื่อ
มีตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมแก่สังคมบรรลุ ร้อยละ ........... ของจานวน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด
หรือ
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้จานวน ………… ตัวบ่งชี้ มีค่ามากกว่า .....................
ระดับความสาเร็จ
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า 50 ถึง 59
สาเร็จในระดับ ไม่ผ่าน
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า 60 ถึง 69
สาเร็จในระดับ ปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า 70 ถึง 79
สาเร็จในระดับ พอใช้
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า 80 ถึง 89
สาเร็จในระดับ ดี
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า 90 ถึง 100 สาเร็จในระดับ ดีมาก
การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
เป้า
โครงการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หมาย 1 2 3 4 5
โครงการอนุรักษ์ประเพณียี่เป๐ง นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มี
300

ประเพณีเทศน์มหาชาติ

โครงการอนุรักษ์ตุงล้านนาภูมิ
ป๎ญญาบรรพชน

ความพึงพอใจในโครงการ
อนุรักษ์ประเพณียี่เป๐ง
ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจใน
โครงการประเพณีฟ๎งเทศน์
มหาชาติ
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
อบรม มีความพึงพอใจใน
โครงการอนุรักษ์ตุงล้านนาภูมิ
ป๎ญญาบรรพชน

500

45

18
โครงการ
ประเพณีรดน้าดาหัวขอพร
ผู้ใหญ่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ มีความพึงพอใจใน
โครงการประเพณีรดน้าดาหัว
คณาจารย์อาวุโส เทศกาลวัน
สงกรานต์
โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
อบรม มีความพึงพอใจใน
โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน
โครงการส่งเสริมอักษรและ
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
ภาษาล้านนา
อบรมมีความพึงพอใจใน
โครงการส่งเสริมอักษรและ
ภาษาล้านนา
โครงการอนุรักษ์หมอเมือง
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
ล้านนา
อบรม มีความพึงพอใจใน
โครงการอนุรักษ์หมอเมือง
ล้านนา
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม
การแสดงพระธรรมเทศนาแบบ โครงการ มีความพึงพอใจใน
ล้านนา
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
การแสดง
โครงการสืบสานภูมิป๎ญญา
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ร่วม
“สล่าเมือง” ล้านนา
อบรมมีความพึงพอใจใน
โครงการสืบสานภูมิป๎ญญา

เกณฑ์การให้คะแนน
เป้า
หมาย 1 2 3 4 5
1,500

50
100

300

50

โครงการวัฒนธรรมสัญจร

“สล่าเมือง” ล้านนา
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้า ร่วม
อบรมมีความพึงพอใจใน
โครงการวัฒธธรรมสัญจร

40

19
โครงการ
โครงการวันสาคัญของชาติ
และศาสนา

โครงการอนุรักษ์ประเพณี
ตานก๋วยสลาก

เกณฑ์การให้คะแนน
เป้า
หมาย 1 2 3 4 5

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละคณาจารย์เจ้าหน้าที่
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่
เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจใน โครงการวันสาคัญของ
ชาติและศาสนา
ร้อยละคณาจารย์เจ้าหน้าที่
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่
เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจใน โครงการอนุรักษ์
ประเพณีตานก๋วยสลาก

300

เกณฑ์การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของโดรงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประสบความสาเร็จ เมื่อ
มีตั ว บ่ งชี้ ความส าเร็ จ โครงท านุ บ ารุง ศิล ปะและวั ฒ นธรรมที่ บรรลุ ร้ อยละ ........... ของจานวนตั ว บ่ ง ชี้
ความสาเร็จของโครงทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หรือ
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้จานวน ………… ตัวบ่งชี้ มีค่ามากกว่า .....................
ระดับความสาเร็จ
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า

50 ถึง 59
60 ถึง 69
70 ถึง 79

สาเร็จในระดับ ไม่ผ่าน
สาเร็จในระดับ ปรับปรุง
สาเร็จในระดับ พอใช้

คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า
คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์มีค่า

80 ถึง 89
90 ถึง 100

สาเร็จในระดับ ดี
สาเร็จในระดับ ดีมาก
20

เกณฑ์การประเมิน
• 1.00 – 1.50 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
• 1.51 – 2.50 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
• 2.51 – 3.50 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ พอใช้
• 3.51 – 4.50 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ดี
• 4.51– 5.00 ผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ ดีมาก
หมายเหตุ****ผลการประเมิน แผนปฏิบัติการประจาปี จะประสบความสาเร็จ เมื่อคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้
มากกว่า 3.51

• คาอธิบาย คานวณแต่ละตัวชี้วัด
ตัวชี่วัดที่ 1.
1. ความหมาย
2.วัตถุประสงค์
3. สูตรการคานวณ
4. แหล่งที่มาของข้อมูล
5. ผู้วัดผลตัวชี้วัด
6. ระยะเวลาวัด
7. วิธีการรายงานผล
8. วิธีคานวณคะแนน
ตัวชี่วัดที่ 2.
1. ความหมาย

………………………………………………………………………………………

2.วัตถุประสงค์

………………………………………………………………………………………

3. สูตรการคานวณ

………………………………………………………………………………………

4. แหล่งที่มาของข้อมูล

………………………………………………………………………………………

5. ผู้วัดผลตัวชี้วัด

………………………………………………………………………………………

6. ระยะเวลาวัด

………………………………………………………………………………………

7. วิธีการรายงานผล

………………………………………………………………………………………

8. วิธีคานวณคะแนน

………………………………………………………………………………………

ตัวชี่วัดที่ 3 ี
1. ความหมาย

………………………………………………………………………………………

2.วัตถุประสงค์

………………………………………………………………………………………

3. สูตรการคานวณ

………………………………………………………………………………………

4. แหล่งที่มาของข้อมูล

………………………………………………………………………………………

5. ผู้วัดผลตัวชี้วัด

………………………………………………………………………………………

6. ระยะเวลาวัด

………………………………………………………………………………………

7. วิธีการรายงานผล

………………………………………………………………………………………

8. วิธีคานวณคะแนน

………………………………………………………………………………………

