
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการ ประจําปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 

ฝายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา 

 

สนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ 

ตามแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (BSC)  ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขารวมกิจกรรม 

(พรอมระบุจํานวน) 
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณที่ใช 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

กลยุทธที่ 1 : 

สงเสริมโครงการหรือกิจกรรม

ที่มีการบูรณาการงานดาน

อนุรักษ สืบสาน เผยแพร

เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาลานนา เขากับ 

พันธกิจดานอื่น 

P4.1 : จํานวนโครงการหรือ

กิจกรรมที่มีการบรูณาการ

งานดานอนุรักษ สืบสาน 

เผยแพรเอกลักษณ 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ลานนา เขากับพันธกิจดาน

อื่น 

1) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ

ศาสนาเนื่องในวันลอยกระทง ประจําป 2552   

     1.1) กิจกรรมประดิษฐโคมไฟ 

     1.2) จัดทําซุมประตูปา 

ผูบริหาร อาจารย  

บุคลากร และนักศึกษา 

จํานวน  100 คน 

26 ตุลาคม –  

2 พฤศจิกายน 2552 

 

2) โครงการสัปดาหสงเสริมศาสนา จริยธรรม 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 

พระชมมพรรษา  

(5 ธันวามหาราช และ 12 สิงหามหาราชินี) 

จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร สวดมนต และ   

นั่งสมาธิ  ในวันจันทรที่ 9 สิงหาคม 2553 

ผูบริหาร อาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา 

จํานวน  20 คน 

5 ธันวาคม 2552 

และ 12 สิงหาคม 2553 

 

3) โครงการสานสัมพันธ อาจารย ขาราชการ 

เจาหนาที่และนักศึกษา และ Meet the dean 

(รวมกับกรรมการที่ประชุมอาจารยและ

บุคลากร) 

ผูบริหาร อาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา 

จํานวน 400 คน 

ธันวาคม 2552  

 

 

 4) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ

ศาสนา เนื่องในประเพณีสงกรานต  

ประจําป 2553 

    4.1) กจิกรรมตัดตุงปใหมเมือง 

    4.2) กิจกรรมรวมขบวนแหพระพุทธสิหิงค 

 

ผูบริหาร อาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา 

จํานวน 100 คน 

8-25 เมษายน 2553  



 2 

สนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ 

ตามแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (BSC)  ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขารวมกิจกรรม 

(พรอมระบุจํานวน) 
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณที่ใช 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

      4.3) กิจกรรมคารวะดําหัวคณบดี 

คณาจารยอาวุโส และขาราชการอาวุโส เนื่อง

ในประเพณีสงกรานต 

    4.4) กจิกรรมคารวะดําหัวอธิการบดีและ 

ผูอาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

   

 

 

 5) โครงการทัศนศึกษาโบราณสถานที่สําคัญใน

จังหวัดเชียงใหม 

ผูบริหาร อาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา 

จํานวน 100 คน 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 

2553 

 

 

 

 6) โครงการหลอเทียนพรรษาและถวายเทียน

พรรษา ประจําป 2553 

   6.1 กิจกรรมหลอเทียนพรรษา ประจําป 

2553 ณ คณะพยาบาลศาสตร 

   6.2 กิจกรรมนําเทียนพรรษารวมสมโภชกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ ศาลาธรรม มช. 

   6.3 กิจกรรมนําเทียนพรรษาถวาย  

ณ วัดภายในจังหวัดเชียงใหม 

ผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา 

จํานวน 150 คน 

15 -30 มิถุนายน 2553  

  7) โครงการทําบุญเนื่องในวันครบรอบ 

วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร  

ประจําป 2553 

    7.1 กิจกรรมพิธีสืบชาตา  

    7.2 กิจกรรมพิธีขึ้นทาวทั้งสี่ 

 

 

ผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา 

จํานวน 300 คน 

15 สิงหาคม 2553  
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สนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ 

ตามแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (BSC)  ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขารวมกิจกรรม 

(พรอมระบุจํานวน) 
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณที่ใช 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

  8) กิจกรรมมอบโลรางวัลอาจารยและบุคลากร

ดีเดน ประจําป 2553  

         - อาจารย 2 คน 

         - ขาราชการ หรือพนักงานเงินแผนดิน 

            จํานวน 1 คน 

         - ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน 

         - พนักงานสวนงาน จํานวน 1 คน 

   

  9)  กิจกรรมมอบโลรางวัลอาจารยและบุคลากร 

ที่ปฏิบัติงานในคณะพยาบาลศาสตร  

ครบ 30 ป ประจําป 2553 (จํานวน 7 คน) 

         - ผศ.ดร.กนกพร     - รศ.ดร.กรรณิการ 

         - อ.จันทรฉาย        - รศ.ดร.อารีวรรณ 

         - รศ.ดร.ดวงฤดี               

   

  10) โครงการรวมกิจกรรม เนื่องใน “วันมหิดล” 

ประจําป 2553 

    10.1 รวมสมทบทุนราชสมาทร  

คณะแพทยศาสตร 

    10.2 กิจการวิ่งมหากุศลเทิดพระเกียรติ  

เนื่องใน “วันมหิดล” ประจําป 2553 

    10.3 กิจกรรมการเสนอชื่อศิษยเกาดีเดน 

สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2553 

 

ผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร และนักศึกษา 

จํานวน 50 คน 

1 กรกฎาคม – 24 

กันยายน 2553 
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สนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ 

ตามแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (BSC)  ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขารวมกิจกรรม 

(พรอมระบุจํานวน) 
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณที่ใช 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

      10.4 กิจกรรมแสดงความยินดีแดศิษยเกา

ดีเดนฯ ที่ไดรับรางวัล 

    10.5 กิจกรรมรวมวางพวงมาลา เนื่องใน  

“วันมหิดล”  

    10.6 กิจกรรมรวมแขงขันเปตอง 

   

  11) โครงการมทุิตาจิตแดผูครบเกษียณอายุ

ราชการ และผูเขารวมโครงการเกษียณอายุ

กอนกําหนด ประจําป 2553 

  - รศ.วิลาวัณย เสนารัตน  

  - รศ.ดร.รัตนาวดี ชอนตะวัน 

  - รศ.อําไพ ชนะกอก 

  - นางจันทรสม วงคคํา 

ผูบริหาร คณาจารย 

บุคลากร นักศึกษาและ

อาจารยและบุคลากร

อาวุโส จํานวน300 คน 

กันยายน 2553  

  12) โครงการมทุิตาจิตแดผูครบเกษียณอายุ

ราชการ ฝายการพยาบาล โรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร 

ผูบริหาร อาจารย 

จํานวน 20 คน 

กันยายน 2533  

  13) โครงการมทุิตาจิตอาจารยอาวุโสสัมพันธ 

     (กรุงเทพฯ) 

ผูบริหาร อาจารย 

จํานวน 10 คน 

พฤษภาคม 2533  

  14) โครงการเสนอชื่ออาจารยและบุคลากร

ดีเดน ไปยังหนวยงานตางๆ 

(สนับสนุนคาดําเนินการ  รายละ 2,000 บาท 

จํานวน 10 ราย) 

 

 ตุลาคม 2552-กันยายน 

2553 

 

รวมคาใชจายในการจัดโครงการของคณะฯ  
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สนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ 

ตามแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (BSC)  ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขารวมกิจกรรม 

(พรอมระบุจํานวน) 
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณที่ใช 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

  15) การรวมกิจกรรม การสนับสนุนกิจกรรม 

คณะฯ สถาบันภายในมหาวิทยาลัย เชียงใหม 

และภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ 2533 

   

รวมงบประมาณจัดโครงการและสนับสนุนกิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2553  

 

ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

สนับสนุนการดําเนินงานของคณะฯ 

ตามแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (BSC)  ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
ผูเขารวมกิจกรรม 

(พรอมระบุจํานวน) 
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณที่ใช 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ และพัฒนาทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

กลยุทธที่ 1 : 

สงเสริมโครงการหรือกิจกรรม

ที่มีการบูรณาการงานดาน

อนุรักษ สืบสาน เผยแพร

เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาลานนา เขากับ 

พันธกิจดานอื่น 

P4.2 : สงเสริมหรือ

โครงการเชิงรุก หรือ

สรางสรรคที่เกี่ยวของกับ

การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

หรือประหยัดพลังงาน 

1) โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการ

ประหยัดพลังงาน 

   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  

 


