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คํานํา 

 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนาข้ึน เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 

2536 โดยมีพันธกิจหลักในด้านการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และทํานุบํารุง ส่งเสริมกิจกรรม

ทางพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป โดยการดําเนินงานที่ผ่านมามีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาจาก

สถาบันการศกึษาต่างๆ หน่วยงานและองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน ชุมชน รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น โดย

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น และเป็นกําลังหลัก

ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยความมุ่งม่ันและสร้างสรรค์อย่าง

มีอัตลักษณ์ 

 รายงานประจําปี 2555 เล่มน้ี เป็นรายงานผลการดําเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึง

สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผน

ยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี (พ.ศ. 2555 – 2559)  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ

อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

 ในนามของคณะผู้บริหารของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณบุคลากรในส่วนงาน

ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทํางานอย่างต้ังใจและมุ่งม่ัน เพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จตาม

พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรในรอบหนึง่ปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบคุลากรทุกท่านจะเป็นกําลัง

สําคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจหลักของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ต่อไป 

  

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) 

  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับสว่นงาน 

 

 

1.1 ประวัติ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดต้ัง โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจดัประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถกูต้อง เพ่ือสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การดําเนินงานในระยะเริม่ต้นประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดต้ังโครงการ แต่กย็ังมีงานด้านศิลปวัฒนธรรมอีกเป็นจํานวนมากท่ียัง

ไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรกัษ์ เพราะประสบด้านงบประมาณและกําลังคนไม่เพียงพอ จึงทําให้ไม่สามารถ

ขยายขอบข่ายงานออกไปได้ในวงกว้าง ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดต้ังข้ึนตาม

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ “….ให้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปน็สถานศึกษาและวิจยั มีวัตถุประสงค์ในการศกึษา ส่งเสริมวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทาํการวิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม…..”  

ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก ได้มีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้มีการปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมาตรา 5 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็น

หน่วยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย และตามมาตรา 2 วรรคสอง รวมทั้งมติสภา

มหาวิทยาลัย ในคราวประชมุ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้มีประกาศการจัดต้ังส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยประกาศให้ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คือ “มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้

การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิด

ประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” โดยความนี้อาจกล่าวได้ว่า ขอบเขตและหน้าที่ของสํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม มิได้จํากดัอยู่แต่ในรั้วของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ควรมีบทบาทท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 

และระดบันานาชาติด้วย  
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วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังส่วนงาน 

1. เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้าง

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ และเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาสังคม 

2. เพื่อเป็นแหล่งแสวงหาแนวทางและวิธีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทัง้

ด้านวัตถุ ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งให้คําปรึกษาและแนะนําข้อมูล

เกี่ยวกับศิลปวฒันธรรม 

5. เพื่อเป็นแหล่งติดต่อขอทุนส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน

ระดับหน่วยงานและบุคคล 

 

1.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 

ปณิธาน (Resolution) 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของกิจกรรมทางด้าน

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความ

เป็นเลิศด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยความมุ่งม่ันและการสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ 

 (เน้นศิลปวัฒนธรรมล้านนา 60% ระดับอาเซียน/นานาชาติ 40%) 

พันธกิจ (Missions) 

1. ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็น

สมบัติของท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  

2. รวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้

ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

3. สร้างค่านิยมและยกระดับจิตสํานึก การตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ  

4. ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทาง

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ   

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเองเพื่อความ

ต่อเนื่องและยั่งยืนของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 



 3 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. เพื่อเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อน การทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 

2. เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการ

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมล้านนาเชิงอนุรักษ์และสืบสาน อันเป็นที่รู้จักและได้รับการ

ยอมรับ 

3. เพื่อเป็นผู้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อสร้างเครือข่ายการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ

ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

5. เพื่อการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง 

6. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความพอใจในการทํางาน 

อันเป็นประโยชน์สุขต่อส่วนรวม 

วัฒนธรรมองค์กร  “สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เติมชีวา คงคุณค่า

ความสง่างามแห่งมรดกวัฒนธรรมล้านนา” 

ค่านิยม (Values) 

C – Creativity คิดอย่างสร้างสรรค ์

P – Passion  รักอย่างลึกซ้ึง 

A – Affection  อยู่อย่างชื่นชอบ 

C – Classic  ดํารงตนอย่างเป็นแบบฉบับ   

 

   คิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) – ปฏิบัติงานด้วยความคิดในมุมมองแห่งความ

สร้างสรรค์ สนุทรยแห่งศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งของถิ่นและชาติ มีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก ไม่ให้ร้ายผู้อ่ืน ไม่

เอาความดีความชอบใส่ตน หรือให้ร้ายผู้อ่ืน 

   รักอย่างลึกซึ้ง (Passion) – รักในงานที่ตนทําอย่างลึกซึ้ง และมีความสุขกับงานที่ตนทํา

และรับผิดชอบ ตอบสนองในการบริการผูอื้่นและผู้ร่วมงาน คิดแต่จะทํางานที่ตนรักให้ดีลึกซึ้ง ไม่ใช่หางาน

อะไรดีที่ชอบมาทํา 

   อยู่อย่างชืน่ชอบ (Affection) – ปฏิบัติงานในองค์กรของตนเองด้วยความยินดี ชื่นชอบ 

ปกป้องและรักองค์กร รวมทั้งผู้ร่วมงานเสมือนครอบครัวเดียวกัน 

   ดํารงตนอย่างเป็นแบบฉบบั (Classic) – ประพฤติตนทั้งพฤติกรรมและมารยาทให้สมกับ

เป็นต้นแบบที่ดีของการดํารงตนในเรื่องศิลปะ และวัฒนธรรม ให้กับผู้อ่ืนเป็นแนวปฏิบัติตาม 
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1.3  โครงสร้างองค์กร 

ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก ได้มีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมาตรา 5 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานใน

กํากับของรัฐ ซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย และตามมาตรา 2 วรรคสอง รวมท้ังมติสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุม คร้ังที่ 6/2551 เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้มีประกาศการจัดต้ังส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยประกาศให้ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คือ “มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 

ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็น

ส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันที่ 

4 กรกฎาคม 2551 ได้จัดต้ังสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับ

ที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ได้แบ่งหน่วยงานภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น 4 หน่วยงาน 

ได้แก่   

(1)  สํานักงานสํานัก  

(2) ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

(3) ฝ่ายบริการวิชาการ  

(4) ฝ่ายพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  

และมี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การแบ่งงานในสํานักงานส่วนงานวิชาการและ

สํานักงานส่วนงานอื่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ได้แบ่งงานในสํานักงานสํานัก ออกเป็น 2 งาน ได้แก่  

(1) งานบริหารท่ัวไป  

(2) งานบริการและประกันคุณภาพ   

  

 ต่อจากน้ัน สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานในสํานัก

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยยุบรวมฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายพิพิธภัณฑ์

เรือนโบราณล้านนา เหลือเพียงฝ่ายเดียว คือ “ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” โดยคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบ.ม.) ในคราวประชุมคร้ังที่ 14/2554 เมื่อวันที ่ 7 กันยายน 2554 พิจารณาให้ความ

เห็นชอบการแบ่งหน่วยงานในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นดังน้ี:- 

(1)  สํานักงานสํานัก  

(2) ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
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 มหาวิทยาลัย ได้นําเสนอ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 10/2554 เมื่อวนัที่ 22 

ตุลาคม 2554 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายสํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมเป็น 2 หน่วยงาน คือ (1) สํานักงานสํานัก และ (2) ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามที่เสนอ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับ

ที่ 7) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2554   

 

 
 

 
แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรํ ่ ิ รม 
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1.4   โครงสร้างการบริหารงานภายใน (ปัจจุบัน) 

 

แผนผงัโครงสรา้งองคก์ร สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรมํ ่ ิ  
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1.5  ทําเนียบผู้บริหาร 

 

ทําเนียบผู้บริหารสูงสุดของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังน้ี:- 

1. อาจารย์ ดร.มรว.รุจยา อาภากร ผูอํ้านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (กรกฎาคม 2528 – 1 กรกฎาคม 2536) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต พุทธวงศ์ ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (2 กรกฎาคม 2536 – 6 กุมภาพันธ ์2537) 

3. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (7 กุมภาพันธ์ 2537 – 6 กุมภาพันธ์ 2545) 

4. รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (7 กุมภาพันธ์ 2545 - 6 กุมภาพันธ์ 2549) 

5. อาจารย์อํานวย กันทะอินทร์   ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (7 กุมภาพันธ์ 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2553) 

6. รองศาสตราจารย์ นพ.อํานาจ อยูสุ่ข รักษาการแทนผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (7 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 มีนาคม 2553) 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ ์ รักษาการแทนผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (1 เมษายน 2553 – 15 กรกฎาคม 2553) 

8. รองศาสตราจารย์ นพ.อํานาจ อยูสุ่ข รักษาการแทนผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (16 กรกฎาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553) 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (1 พฤศจิกายน 2553 – 9 พฤศจิกายน 2555)   

          10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (10 พฤศจิกายน 2555 – 15 พฤศจิกายน 2555)   

          11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (16 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน)   
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1.8  คณะผู้บริหารสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9  บุคลากร  (พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานส่วนงาน/ช่ัวคราว) 
 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีอัตรากําลังทั้งหมด จํานวน 16 อัตรา มีบุคคลครองตําแหน่ง 

จํานวน 16 อัตรา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน) จํานวน 13 อัตรา และพนักงานส่วนงาน (งบ

รายได้) จํานวน 3 อัตรา โดยจัดสรรอัตรากําลังตามโครงสร้างองค์กร ดังน้ี:- 
 

หน่วยงาน 
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผน่ดิน) 

(อัตรา) 

พนักงานส่วนงาน (เงินรายได้) 

(อัตรา) 

1. สํานักงานสํานัก 1  

    1.1  งานบริหารทั่วไป  5 3 

    1.2  งานบริการและประกันคณุภาพ      2 - 

2. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5 - 

รวม 13 3 

  

 

ผูช้วยศาสตราจารยม์าณพ มานะแซ่ ม 
รองผูอํ้านวยการสานักสงเสรมิศลปวฒันธรรมํ ่ ิ  

 

นางรจุริา คอทอง 
เลขานุการสานักสงเสรมิศลปวฒันธรรมํ ่ ิ  

ผูช้วยศาสตราจารยว์ลิาวัณย ์เศวตเศรนี่  
ผูอํ้านวยการสานักสงเสรมิศลปวัฒนธรรมํ ่ ิ  
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1.6  คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.7  คณะกรรมการบริหารประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูช้วยศาสตราจารยม์าณพ มานะแซม่  
รองผูอํ้านวยการสานักสงเสรมิศลปวฒันธรรมํ ่ ิ  

กรรมการ 

นายสน่ัน ธรรมธ ิ
รักษาการแทนหวัหนา้ฝ่ายสงเสรมิศลปวัฒนธรรม่ ิ  

กรรมการ

นางรจุริา คอทอง 
เลขานุการสานักสงเสรมิศลปวฒันธรรมํ ่ ิ  

เลขานุการ 

ผูช้วยศาสตราจารยว์ลิาวัณ่ ย ์เศวตเศรนี 
ผูอํ้านวยการสานักสงเสรมิศลปวัฒนธรรมํ ่ ิ  
ประธานกรรมการบรหิารประจําสานักฯํ

นายวถิ ีพานชิพันธ ์
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

นายจลุทัศน ์กติบิตุร 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

นายนคร พงษ์นอ้ย 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

นายรจุ จา่งตระกลู 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ

ผูช้วยศาสตราจารย ์นพ่ .ศภุชย เชอรัตนพงษ์ั ื้  
รองฝ่ายบรหิารท่ัวไปและทรัพยากรบคุคล และงานสภามหาวทิยาลยั 

ประธานคณะกรรมการอํานวยการประจําสานักฯํ  

ผูช้วยศาสตราจารยว์ลิาวัณย ์เศวตเศรนี่  
ผูอํ้านวยการสานักสงเํ ่ สรมิศลปวัฒนธรรมิ  

กรรมการ และเลขานุการ 

ผูช้วยศาสตราจารยม์าณพ มานะแซม่  
รองผูอํ้านวยการสานักสงเสรมิศลปวัฒนธรรมํ ่ ิ  

ผูช้วยเลขานุการ่  

นายอมรพันธุ ์นมิานันท ์
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
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งานบริหารทั่วไป สํานักงานสํานัก 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการและประกันคุณภาพ สํานักงานสํานัก 

 

 

 

 
 

 

 

นายอนุชา ศรอีรณุ 
พนักงานปฏบิตังิาน 

นางรพพีรรณ ศรทีะ 
พนักงานปฏบิตังิาน 

รักษาการแทนหัวหนา้งานบรหิารท่ัวไป 

นายพชิย แสงบญุั  
นักวชิาการคอมพวิเตอร ์

นางสาววนดิา เชอคําฟูื้  
พนักงานปฏบิตังิาน 

นางสาวชนาภา คําวงค ์
พนักงานปฏบิตังิาน 

นายพร สขุกระจา่ง 
พนักงานบรกิารท่ัวไป 

นายปัญญา แกว้คํา 
พนักงานบรกิารท่ัวไป 

นายสนอง คําบญุป๋ัน 
พนักงานบรกิารท่ัวไป 

นายสนตทั์ศน ์เพ็ญจันทร์ั  
พนักงานปฏบิตังิาน 

รักษาการแทนหวัหนา้งานบรกิารและประกนัคณุภาพ 

นางสาววาสนา มาวงค ์
พนักงานปฏบิตังิาน 
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ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 

 

    
นายศภุฤกษ์ กลุส ุ
นักชางศลป์่ ิ  

นายตอ่พงษ์ เสมอใจ 
นักชางศลป์่ ิ  

นางสาวฐาปนยี ์เครอืระยา 
พนักงานปฏบิตังิาน 

นางสาวชตุมิา พรหมาวัฒน ์
พนักงานปฏบิตังาน 

 
 

1.10  อาคาร และสถานที่ 
 

 
 

1. อาคารสํานักงาน   

เป็นอาคารรูปทรงแบบโคโลเนียล (Colonial) หรือทรงอาณานิคม เดิมเคยเป็นบ้านของ นายอาเธอร์ 

ไลออนแนล คิวริเปอล ์ (Arther Lionel Queripel) สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2465 มีหม่องตันเป็นสถาปนิก และ

ผูรั้บเหมาก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2506 บ้านหลังนี้ถูกเวนคืนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ทํา

การของสถาบันวจัิยสังคม และเมื่อสถาบันวิจัยสังคมย้ายไปยังอาคารสํานักงานแห่งใหม ่อาคารหลังนี้ได้ถูกกําหนดให้

เป็นที่ทําการ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา  

นายสน่ัน ธรรมธ ิ
พนักงานปฏบิตังิาน 

รักษาการแทนหัวหนา้ฝ่ายสงเสรมิศลปวัฒนธรรม่ ิ  
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2. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา 

และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) เพื่อเป็นแหล่งศึกษา

ค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงใน

ปัจจุบันมีเรือนโบราณ จํานวน 8 หลัง และยุ้งข้าว จํานวน 3 หลัง บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ของ

การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ ดังน้ี:- 

1. เพื่อเป็นแหล่งในการศกึษาเกีย่วกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของล้านนา  

2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเท่ียว ได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของวัตถุทาง

วัฒนธรรม ซ่ึงเป็นมรดกของชาติ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ดํารงอยู่ 

3. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
4. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
5. เพื่อเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 

  
1. เรอืนไทลือ้ (หมอ่นตดุ) 
พ.ศ.2460–2536 (94 ปี) 

2. เรอืนกาแล (อุย๊ผัด) 
พ.ศ.2460–2537 (94 ปี) 

3. เรอืนพืน้บา้นลา้นนา (อุย๊แกว้) 
พ.ศ.2488–2540 (อาย ุ66 ปี) 

   

  
4. เรอืนกาแล (พญาวงศ)์  

พ.ศ.2440–2541 (อาย ุ114 ปี) 
5. เรอืนชาวเวยีงเชยงใหม ่ี (พญาปงลงักา)  

พ.ศ.2439–2547 (อาย ุ115 ปี) 
6. เรอืนทรงปัน้หยา (อนุสารสนุทร) 
พ.ศ.2467–2547 (อาย ุ87 ปี) 

   

  
7. เรอืนทรงอาณานคิม (Colonial Style) (ลงุควิ) 

พ.ศ.2465–2537  (อาย ุ89 ปี) 
8. เรอืนพืน้ถิน่แมแ่ตง 

พ.ศ.2460–2551 (อาย ุ94 ปี) 
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ยุง้ขา้วเรอืนกาแล (เลาหวฒัน)์  
พ.ศ.2440–2542 (อาย ุ114 ปี) 

ยุง้ขา้วสารภ ี
พ.ศ.2450–2551 (อาย ุ104 ปี) 

ยุง้ขา้วเปลอืย 
พ.ศ. 2552  

 

ในบริเวณพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มี จุดบริการข้อมูล (Information Point)  

ซ่ึงใช้เป็นจุดลงทะเบียน และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา ในเบื้องต้นให้แก่ผู้มาเยี่ยม

ชม พิพิธภัณฑ์ฯ นอกจากนี้ ยังมีการจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมซื้อเป็น

ของฝาก/ของที่ระลึก อันเป็นการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์อีกทางหนึ่งด้วย 
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นอกจากนี้ ยังมี จุดบริการเครื่องดื่ม (Refreshment Point) เพื่อเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ 

และบริการนํ้าดื่ม เครื่องดื่ม และของว่างต่างๆ เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ มีพ้ืนที่พักผ่อน พูดคุยสนทนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในระหว่างการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ 

  

  

 

อาคารสํานักงาน สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
อาคารสานักงานปัจจบุนั เรอืนรปูทรงอาณานคิม ํ (Colonial Style) หรอื “เรอืนลงุควิ” 
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สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคาร

สํานักงานสํานักฯ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวงเงิน 10,000,000 บาท เป็นลักษณะอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กแบบสองช้ัน รูปทรงล้านนาร่วมสมัย อาคารหลังนี้จะถูกใช้เป็นอาคารสํานักงานปฏิบัติการด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ที่จะเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่ชุมชน อาทิ การจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดแสดง

นิทรรศการต่างๆ โดยมีกําหนดระยะเวลาการก่อสร้าง 300 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน 

ในเดือนสิงหาคม 2556 ทั้งน้ี ได้มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสํานักงาน สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ใน

วันที่ 18 ตุลาคม 2555 โดย ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักด์ิ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธีฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะ สถาบัน สํานัก และหน่วยงานต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ ในครั้งน้ีด้วย สําหรับอาคารสํานักงานปัจจุบัน คืออาคาร

รูปทรงอาณานิคม (Colonial Style) หรือ “เรือนลุงคิว” ซ่ึงเป็นอาคารอิทธิพลตะวันตก จะถกูปรับปรุงซ่อมแซม 

และพัฒนากลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) 

เพื่อการอนุรักษ์เรือนโบราณและสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม

ล้านนาในช่วงยุคอิทธิพลตะวันตกในล้านนา ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต่อไป   
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งบบุคลากร
50%

งบดําเนนิงาน
11%

งบลงทุน
1%

งบอุดหนุน
38%

5,799,200
5,897,600

6,086,500

6,672,800 6,696,200

5,200,000

5,400,000

5,600,000

5,800,000

6,000,000

6,200,000

6,400,000

6,600,000

6,800,000

จํานวน (บาท)

ปีงบ 2552 ปีงบ 2553 ปีงบ 2554 ปีงบ 2555 ปีงบ 2556

งบประมาณแผ่นดนิ

ส่วนที่ 2 

การเงิน และงบประมาณ 

 
 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย มีงบประมาณในการ

ดําเนินการ จํานวน 3 แหล่ง ได้แก่ (1) งบประมาณแผ่นดิน (2) งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน และ (3) 
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%)  
 
2.1  งบประมาณแผ่นดิน 
 

ปีงบประมาณ 
หมวดงบประมาณ 

 2552  2553 2554 2555 2556 

งบบุคลากร      

     เงินเดือน 2,820,900 2,853,400 3,002,100 3,340,000 3,875,900 

งบดําเนินงาน      

     ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 448,800 489,200 534,400 782,800 820,300 

     ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000 50,000 50,000 - 

งบลงทุน      

     ค่าครุภัณฑ์ 174,500 - - - - 

งบอุดหนุน      

     อุดหนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2,300,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,000,000 

     อุดหนุนอื่นๆ 5,000 5,000 - - - 

รวมเงิน 5,799,200 5,897,600 6,086,500 6,672,800 6,696,200 
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153,300
128,300

184,600

393,300

300,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

จํานวน (บาท)

ปีงบ 2552 ปีงบ 2553 ปีงบ 2554 ปีงบ 2555 ปีงบ 2556

งบประมาณเงนิรายได้

งบบุคลากร
6%

งบดําเนนิงาน
89%

งบลงทุน
5%

งบอุดหนุน
0%

2.2  งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน 
 

ปีงบประมาณ 
หมวดงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 

งบบุคลากร      

     เงินเดือน   - - 64,600 - - 

งบดําเนินงาน      

     ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 123,300 76,000 80,000 302,300 270,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 30,000 52,300 40,000 35,000 30,000 

งบลงทุน      

     ค่าครุภัณฑ์ - - - 56,000 - 

งบอุดหนุน      

     อุดหนุนเฉพาะกิจ - - - - - 

รวมเงิน 153,300 128,300 184,600 393,300 300,000 
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745,000

954,900
837,000

594,500 592,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

จํานวน (บาท)

ปีงบ 2552 ปีงบ 2553 ปีงบ 2554 ปีงบ 2555 ปีงบ 2556

งบประมาณเงนิรายไดม้หาวิทยาลยั (10%)

งบบุคลากร
63%

งบดําเนนิงาน
31%

งบลงทุน
4%

งบอุดหนุน
2%

2.3  งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) (สนับสนุนส่วนงานท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอ) 

ปีงบประมาณ 
หมวดงบประมาณ 

2552 2553  2554 2555 2556 

งบบุคลากร      

     เงินเดือน  - - 64,600 - - 

     ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน/ช่ัวคราว 235,000 255,900 255,900 267,000 275,400 

     สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน 65,000 80,000 76,800 77,500 66,600 

งบดําเนินงาน      

     ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 10,000 10,000 409,700 130,000 130,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

งบลงทุน      

     ค่าซ่อมแซมเรือนทรงป้ันหยา (อนุสารสุนทร)    60,000 60,000 

งบอุดหนุน      

     อุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการพัฒนาบุคลากร) - - - 30,000 30,000 

รวมเงิน 745,000 954,900 837,000 594,500 592,000 
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2.4  งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (อุดหนุนเฉพาะกิจ) (ต้ังจ่ายไว้ที่ กองกลาง)  

ปีงบประมาณ 
หมวดงบประมาณ 

2552 2553  2554 2555 2556 

งบอุดหนุน      

อุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการส่งเสริมพุทธศาสนา 

ประเพณีไทยและท้องถิ่น) 

     

1. โครงการประเพณีลอยกระทง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 95,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

3. โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 

4. โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 40,000 40,000 40,000 20,000 20,000 

5. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพุทธศาสนา - 46,000 60,000 60,000 60,000 

6. โครงการหล่อสมโภชและถวายเทียนในวัน
เข้าพรรษา 

- 23,000 20,000 20,000 20,000 

7. โครงการปฏิบัติธรรมในวันพ่อและวันแม่
แห่งชาต ิ

- 100,000 100,000 100,000 100,000 

8. โครงการทําบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 40,000 40,000 100,000 - - 

รวมเงิน 405,000 579,000 670,000 550,000 550,000 

 
 

405,000
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670,000

550,000 550,000
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จํานวน (บาท)

ปีงบ 2552 ปีงบ 2553 ปีงบ 2554 ปีงบ 2555 ปีงบ 2556

งบประมาณเงนิรายไดม้หาวิทยาลยั (อุดหนุนเฉพาะกจิ-กองกลาง) 
งานสง่เสรมิพระพุทธศาสนา ประเพณีไทยและท้องถิน่)
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174,500
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งบครุภณัฑ์

2.5  งบครุภัณฑ์ 

 

ปีงบประมาณ 
งบครุภัณฑ์ 

2552 2553 2554 2555 2556 

1. งบประมาณแผ่นดิน 174,500 - - - - 

2. งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน - - - 56,000 - 

3. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) - - - - - 

รวม 174,500 - - 56,000 - 

 

 

 

 

 

 

 

2.6  สรุปงบประมาณ   

ปีงบประมาณ 
หมวดงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 

งบประมาณแผ่นดิน 5,799,200 5,897,600 6,086,500 6,672,800 6,696,200 

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) 745,000 954,900 837,000 594,500 592,000 

งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน 153,300 128,300 184,600 393,300 300,000 

รวม 6,697,500 6,980,800 7,108,100 7,660,600 7,588,200 

งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (กองกลาง) 405,000 579,000 670,000 530,000 550,000 

รวมทั้งหมด 7,102,500 7,559,800 7,778,100 8,190,600 8,138,200 

 

 



 22 

งบบุคลากร
50%

งบดําเนนิงาน
15%

งบลงทุน
1%

งบอุดหนุน
34%
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สรุปงบประมาณทัง้หมด

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

การประกันคุณภาพการดําเนินงาน 

 
3.1  การประกันคุณภาพการดําเนินงาน 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เริ่มดําเนินงานการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน 

มาต้ังแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปีการศึกษา 2554 และได้รับการตรวจสอบระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตาม

องค์ประกอบคณุภาพท้ัง 5 ด้าน คือ  

องค์ประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  

องค์ประกอบท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ  

องค์ประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ   

องค์ประกอบท่ี 9 :  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา  
 

สําหรับองค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

และองค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย ได้รับการยกเว้นและไม่ได้รับการตรวจสอบ    

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการ

ดําเนินงานภายใน รวม 8 ครั้ง ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงพัฒนาข้ึน

เพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ สถาบัน สํานัก เรียกว่า 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) ซ่ึงผลการตรวจสอบและประเมินระบบการ

ประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน มีดังน้ี:- 

- ปกีารศึกษา 2544  ไม่ผ่าน 

- ปกีารศึกษา 2545 ผ่าน 

- ปกีารศึกษา 2546  70.10 

- ปกีารศึกษา 2547  74.40 

- ปกีารศึกษา 2548  80.00 

- ปกีารศึกษา 2549  80.90 

- ปกีารศึกษา 2550  83.10 

- ปกีารศึกษา 2551 84.40 

- ปกีารศึกษา 2552 ยกเว้นการตรวจสอบและประเมินฯ 

- ปกีารศึกษา 2553 3.00  (ร้อยละ 60.00) 

- ปกีารศึกษา 2554 4.22  (ร้อยละ 84.40) 
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รอ้ยละ

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2553 2554 ปีการศกึษา

สรุปผลตรวจสอบและประเมนิระบบการประกนัคุณภาพการดําเนนิงาน
ภายในสํานกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่

 
 

3.2  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมิน 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสัยทศัน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เทียบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจ

เทียบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และเป้าหมายของประเทศชาติ 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนการดําเนินงาน เทียบกับ

ปรัชญา วิสัยทศัน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องของดัชนีประเมินคุณภาพ (ที่บ่งช้ีด้าน

ปัจจัยนําเข้า-กระบวนการ-ผลผลิต) ในแต่ละองค์ประกอบ เทียบกับปรชัญา วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ ว่ามีการดําเนินงานได้

ครบถ้วนสมบูรณ์ เม่ือเทียบกับเป้าหมายที่สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต้ังไว้ 

5. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ เทียบกับ

เกณฑ์ที่สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต้ังไว้ 

6. เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง และข้อเสนอแนะของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

3.3  ผลตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน 

ประจําปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

ปีการศึกษา 2554  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ จํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 
1.  ผศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์ แป้นแก้ว  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม     กรรมการภายนอก 
3. อ.ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ กรรมการ 
4. อ.นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล กรรมการ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยได้ตรวจสอบตามรายการองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา

ทั้ง 5 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ 

มีความเห็นว่าในปีการศึกษา 2554 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพครบ

ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้รวมจํานวน 8 ตัวบ่งช้ี และเมื่อได้พิจารณา

สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้มีมติร่วมกันว่า สํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ได้คะแนนเท่ากับ 4.22 คะแนน คือมีระดับการดําเนินงานของส่วนงานได้คุณภาพใน 

“ระดับด”ี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี:- 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน / 

ผลลัพธ์ 

บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 

ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ     

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 1-8 ดําเนินงานข้อ 

1,2,4,5,6,7,8 

 4.00 

องค์ประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 1-6 ดําเนินงานข้อ 

1,2,3,4,5,6 

 5.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง 

ศิลปวัฒนธรรม 

- ดําเนินงานข้อ 

1,2,3,4,5 

- 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริการ และการจัดการ    

7.1  ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการบริหารประจําส่วน

งาน และผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน  

ข้อ 1-7 ดําเนินงานข้อ 

1,2,3,4,5,6 

 4.00 

7.2  การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันการเรียนรู้ (KM) ข้อ 1-5 ดําเนินงานข้อ 

1,2,3,4,5 

 5.00 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

(CMU-MIS) 

ข้อ 1-5 ดําเนินงานข้อ  

1,2,3,4,5 

 5.00 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 1-6 ดําเนนิงานขอ้ 1,2,6  3.00 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงิน และงบประมาณ      

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 1-7 ดําเนินงานข้อ 

3,4,5,6,7 

 3.00 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ    

9.1  ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

ข้อ 1-8 ดําเนินการข้อ 

1,2,3,4,6,7,8 

 3 

คะแนนรวม 5 องค์ประกอบ เท่ากับระดับ 4.22 (ด)ี 4.22 
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3.4  การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยงานบริการและประกนัคุณภาพ สํานักงานสํานัก ได้นํา

คณะบุคลากรของส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไปศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ณ สํานักบริการ

วิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 4 เมษายน 2555 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้าง

ประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของส่วนงานด้านการประกันคณุภาพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของ

ส่วนงานต่อไป 
 

  
  

  

  



 28 

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยังได้เข้าร่วม

ประชุมอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award, TQA) ประจําปี 2555 ในรอบระยะเวลา 1 ป ี(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) ดังน้ี:- 

 

ลําดับ วันที่ หัวข้อ Module 
ผู้เข้าร่วมอบรม 

(คน) 

5 14 กุมภาพันธ์ 2555 MODULE 12 : Work System / Management Concept 5 คน 

6 19 มีนาคม 2555 MODULE 13 : Work Process / Sub Process 5 คน 

7 4 พฤษภาคม 2555 MODULE 14 : Process Step : Service Blueprint (As is) 5 คน 

8 16 กรกฎาคม 2555 MODULE 15 : Process SIPOC Model (1-2) 5 คน 

9 24 สิงหาคม 2555 MODULE 16 : Process Key Factor 5 คน 

10 3 กันยายน 2555 MODULE 17 : Process SIPOC Model (3:kpi) 5 คน 

 
 
รายชื่อคณะผู้บริหารและบุคลากรที่ได้เข้าร่วมประชุมอบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality Award, TQA) มีดังน้ี:- 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 2. นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 3.  นายอนุชา ศรีอรุณ รักษาการแทนเลขานุการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 4.  นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ รักษาการแทนหัวหน้างานบริการและประกนัคุณภาพ 
 5. นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา ผู้แทนฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 4 

ผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 

4.1  ด้านการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา   

1. โครงการทําบญุตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําป ี2554 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การอบรมวิปสัสนากรรมฐาน ครั้งที ่17   

3. โครงการอุปสมบทเพื่อถวายเปน็พระราชกศุล เน่ืองในโอกาสมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา (5 ธันวาคม 2554) 

4. ร่วมงานทําบญุถวายกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําป ี2554 

5. โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลเนื่องในโอกาสมหามงคลท่ีสมเดจ็พระ

นางเจ้าสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555) 

6. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา เน่ืองในวันมาฆบูชา  ประจําป ี2555 

7. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา เน่ืองในวันวิสาขบูชา ประจําป ี2555 

8. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา เน่ืองในวันอาสาฬหบชูา ประจําป ี2555 

9. โครงการหล่อ สมโภช และถวายเทียนเน่ืองในวันเข้าพรรษา ประจําป ี2555 

10. งานทําบุญประจําป ีและงานเล้ียงส่งท้ายปเีก่า-ต้อนรับปใีหม่ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประจําป ี2555 

11. งานทําบุญเน่ืองในคล้ายวันสถาปนาส่วนงาน ประจําป ี2555 

12. ร่วมงานทําบญุเมืองเชียงใหม่ ประจําป ี2555 

13. ร่วมงานทําบญุทอดผ้าป่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาํป ี2555 
 

 

4.2  ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

1. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําป ี2554 

2. การจัดทํา “ซุ้มประตูป่า” เน่ืองในประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําป ี2554 

3. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (ปใีหม่เมือง) ประจําป ี2555 

4. โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ ครัง้ที่ 6 ประจําป ี2555 

5. โครงการเทศกาลกาดชา กาแฟ : ชิมขนม ชมงานศิลป์   

6. โครงการนาฏคีตาบนลานพฤกษา (การจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "นาฏคีตาล้านนา" และการแสดง

ดนตรีและนาฏลักษณ์ล้านนาบนลานพฤกษา) 

7. โครงการทรรศนวันทา ไหว้ยอสาผ้าพระบฏ 

8. โครงการจัดงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนล้านนา  (ฟ้อนผี) 

9. โครงการอบรมวาดภาพสีนํ้า : เฮือนโบราณ (จาํนวน 2 รุ่น) 

10. โครงการประกวดภาพถ่าย "วิถีล้านนากับเฮือนโบราณ" 
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11. โครงการพิพิธภณัฑ์เฮือนโบราณ : วิถีล้านนากับสถาปัตยกรรม 

12. กิจกรรมการมอบรางวัล "ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา" ประจําป ี2554 

13. กิจกรรมการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม (ภาคเหนือ-ภาคใต้) โดยเป็นกิจกรรมความร่วมมือ

ระหว่างสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึงได้นําศิลปะการแสดง “โนรา” ซ่ึงเป็น

องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของทางภาคใต้ท่ีกําลังจะสูญหายไป 

14. ร่วมงานประเพณีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวโุสมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เน่ืองใน

ประเพณีสงกรานต์ ประจาํป ี2555   

15. งานประเพณีดําหัวผู้อาวุโสสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เน่ืองในประเพณีสงกรานต์ ประจําป ี

2555 

16. โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมเรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) 

17. ป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็พระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล 

ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา (12 สิงหาคม 2555) 

 

4.3  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

1. โครงการอบรมความรู้เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการท่องเท่ียว 

2. โครงการสัมมนาวิชาการ เรือ่ง "เหลียวหลัง แลหน้า ล้านนาพุทธศิลป์" 

3. การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ประโยชน์จากคมัภีร์โบราณล้านนา” ภายใต้โครงการฐานข้อมูล

ไมโครฟล์ิมคัมภีร์โบราณล้านนา (Database and Microfilm) 

4. การจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง "ปญัญาแห่งล้านนา ต้นความรู้สูก่ารสร้างสรรค์สังคม" และจัดบูธ

แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานวันวิชาการ มช. ครั้งที ่7 ประจําป ี2554 

5. โครงการฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาคดีแบบออนไลน์   

6. โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

6.1  การจัดบรรยาย เรื่อง “ลอยกระทงอย่าหลงทาง” 

6.2  ปฏิทินล้านนา (หนังสือปใีหม่เมือง) 

6.3  รายการวิทยุ “มรดกล้านนา” สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 

6.4  คอลัมน์ลานคํา, มรดกล้านนา และถ้อยคาํสํานวนล้านนา ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 

6.5  วารสารร่มพยอม ปีที ่13 ฉบับที่ 2  

6.6 วารสารร่มพยอม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 

7. โครงการจัดทําหนังสือชุดล้านนาคดีและวรรณกรรมล้านนาเพ่ือเยาวชน (หนังสือโคลงศาลาใจ) 

8. โครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับชุมชน งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (เรื่อง หางดงถิ่นหัตถกรรม) 

9. โครงการจัดพิมพ์ประชาสัมพันธ์หนังสือภาพและประวัติเรือนโบราณ พิพิธภณัฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 84 พรรษา (5 ธันวาคม 2554) (หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา) 
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10. โครงการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณในบริบทของศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา (หนังสือเรือนโบราณกบัวิถีชีวิต) 

 

4.4  ผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม 

1. หนังสือโคลงศาลาใจ 

2. หนังสือพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา 

3. หนังสือหางดงถิน่หัตถกรรม 

4. หนังสือเรือนโบราณกับวิถีชีวิต 

5. วารสารร่มพยอม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 

6. วารสารร่มพยอม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 

7. ปฏิทินล้านนา (หนังสือปใีหม่เมือง) 

8. ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (รายเดือน) 

9. คอลัมน์ลานคํา, มรดกล้านนา, ถ้อยคําสํานวนล้านนา ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน 

10. ฐานข้อมูลไมโครฟล์ิมคัมภีร์โบราณล้านนา (Database and Microfilm) บนเว็บไซต์ของส่วนงาน 

11. ฐานข้อมูล “สาระน่ารู้ล้านนา” บนเว็บไซต์ของส่วนงาน 

12. การพัฒนาอักษรล้านนาสําหรบัระบบคอมพิวเตอร์ LN-Tilok  

 

4.5  ด้านความร่วมมอืกับองค์กร/สถาบันในต่างประเทศ 

1. การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ให้แก่กองประกวดนางงามเบลเยียม 

2. การจัดแสดงละครหุ่น ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในงานสุดสัปดาห์ไทยในนิทรรศการ

การทูตของไทยในรัชสมัยจกัรพรรดินโปเลียนท่ี 3 ณ พระราชวังโฟงแตนโบล์ กรุงโฟงแตนโบล์ 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

3. การจัดแสดงละครหุ่น ดนตรี และศิลปวัฒนธรรม ในงานเล้ียงรับรองเพ่ือเฉลิมฉลองวันกองทัพ

ไทย ณ ห้องรบัรองขององค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรฐัฝรั่งเศส 

4. โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้แก่มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ประเทศญ่ีปุน่ 

5. การจัดฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์หุ่นล้านนา (Lanna Puppet Making Workshop) 

ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัย Vermont ประเทศสหรฐัอเมริกา 
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4.6   ด้านพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) 
 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) 

จากงบประมาณเงินรายได้ ในวงเงิน 60,000 บาท และโครงการพิพิธภัณฑ์เฮอืนโบราณ : วิถีล้านนากับสถาปัตยกรรม 

จากงบประมาณแผ่นดิน ในวงเงิน 500,000 บาท  เพ่ือปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งน้ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน

วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพ้ืนถิน่ และวิถีชีวิตล้านนา และสร้างประโยชน์ทางการศึกษา

ให้กับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเท่ียว ประชาชน รวมทั้งคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชม 

ศึกษาดูงาน และใช้พ้ืนท่ีจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  

 

ประเภท จํานวน (คน) 

1. คณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 827 

2. หน่วยงานภายนอกขอใช้สถานที่จดักิจกรรม 3,258 

3. โครงการ/กิจกรรมของสํานักฯ  5,630 

4. ประชาชน และนักท่องเที่ยว 3,300 

รวม 13,015 
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4.7  ด้านการพัฒนาส่วนงานและบุคลากร    
 

    สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาส่วนงาน และ

ศักยภาพของบคุลากร ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้าน

ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี:-   

1. โครงการศึกษาดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม และสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย

ด้านวัฒนธรรม ณ จังหวัดเชียงราย 

2. โครงการอบรมความรู้ เรื่อง “เรือนโบราณกับวิถีชีวิตล้านนา” 

3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษด้านศิลปวัฒนธรรม ให้แก่บุคลากรในส่วนงาน 

 

สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (การเข้าร่วมประชุม อบรม 

สัมมนา และศึกษาดูงาน) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง จํานวน (คร้ัง) 

1 นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสํานัก 6 

2 นายอนุชา ศรีอรุณ รักษาการแทนเลขานุการสํานัก 10 

3 นายสน่ัน ธรรมธิ พนักงานปฏิบัติงาน 1 

4 นางรพีพรรณ ศรีทะ พนักงานปฏิบัติงาน 8 

5 น.ส.เสาวณีย์ คําวงค์ นักการเงินและบัญชี 3 

6 น.ส.วนิดา เชื้อคําฟู พนักงานปฏิบัติงาน 4 

7 นายพิชัย แสงบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 

8 นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ พนักงานปฏิบัติงาน 20 

9 นายศุภฤกษ์ กุลสุ นักช่างศิลป์  3 

10 น.ส.วาสนา มาวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน 7 

11 นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา พนักงานปฏิบัติงาน 15 

12 นายต่อพงษ์ เสมอใจ นักช่างศิลป์ 3 

13 นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ พนักงานปฏิบัติงาน 3 

14 นายพร สุขกระจ่าง พนักงานบริการท่ัวไป - 

15 นายปัญญา แก้วคํา พนักงานบริการท่ัวไป - 

16 นายสนอง คําบุญปัน๋ พนักงานบริการท่ัวไป 1 
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4.8  ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ประมวลภาพกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

  
  

  
 

โครงการทําบญุตกับาตรเทโวโรหณะ ประจําปี 2554 
13 ตลุาคม 2554 

ณ ถนนสายวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ี  

 

          
  

  
 

โครงการพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรม : การอบรมวปิสัสนากรรมฐาน คร ัง้ที ่17  
23 – 30 ตลุาคม 2554 

ณ สถาบนัพโิมกขม์ขุ อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยงใหม่ี   
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โครงการอปุสมบทเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล เนือ่งในโอกาสมหามงคลที ่
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทรงมพีระชนมพรรษา 84 พรรษา (5 ธนัวาคม 2554)  

2 – 8 ธนัวาคม 2554 
ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่และวดัเจ็ดยอด วดัฝายหนิ วดัอโุมงค ์และวดัรํา่เปิง จงัหวดัเชยงใหม่ี ี  

 
 

  
  

  
 

งานทําบญุทอดกฐนิพระราชทาน ประจําปี 2554 
21 ตลุาคม 2554 

ณ วดัฝายหนิ มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ี  
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โครงการบวชเนกขมัมจารณีิ เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลเนือ่งในโอกาสมหามงคลที ่
สมเด็จพระนางเจา้สรกิติ ิฯ์ พระบรมราชนนีาถทรงมพีระชนมพรรษา ิ ิ 80 พรรษา (12 สงหาคม ิ 2555) 

11 – 13 สงหาคม ิ 2555 
ณ สถานปฏบิตัธิรรมนานาชาต ิมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชยงใหม่ี   

บา้นศรวีงัธาร ตาํบลป่าไผ ่อําเภอสนทราย จงัหวดัเชยงใหม่ั ี  

 

  
  

  
โครงการสงเสรมิวนัสาคญัทางศาสนา ่ ํ เนือ่งในวนัมาฆบชูา 

7 มนีาคม 2555 
 ณ ถนนสายวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ี  
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โครงการสงเสรมิวนัสาคญัทางศาสนา่ ํ  เนือ่งในวนัวสิาขบชูา  
4 มถินุายน 2555 

 ณ ถนนสายวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ี  

 

 

  
  

  
 

โครงการสงเสรมิวนัสาคญัทางศาสนา่ ํ  เนือ่งในวนัอาสาฬหบชูา 
2 สงหาคม ิ 2555 

 ณ ถนนสายวฒันธรรม และวดัฝายหนิ มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ี  
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โครงการหลอ่เทยีน และสมโภชเทยีนในวนัเขา้พรรษา ประจําปี 2555 
 25 กรกฎาคม 2555 

 ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่ี  

 
 

  
  

  
 

งานทําบญุเมอืงเชยงใหม่ี  
14 มถินุายน 2555 

ณ หนว่ยพธิปีระตสูวนดอก อําเภอเมอืง มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ี  
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งานทําบญุประจําปี 2554 
28 ธนัวาคม 2554 

 ณ อาคารสานกังาน สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชํ ํ ่ ิ ยีงใหม ่ 

 

 

  
 

งานทําบญุวนัคลา้ยวนัสถาปนาสานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม ประจําปี ํ ่ ิ 2554 
2 กรกฎาคม 2555 

ณ อาคารสานกังาน สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ํ ํ ่ ิ ี  
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งานทําบญุทอดผา้ป่า มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ี  
10 สงหาคม ิ 2555 

ณ วดัฝายหนิ มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ี  
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ด้านการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

  
  

  
 

โครงการสงเสรมิประเพณีลอยกระทง ่ (ยีเ่ป็ง) ประจําปี 2554 
 11 พฤศจกิายน 2554 

ณ เทศบาลนครเชยงใหม ่อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยงใหม่ี ี  
 
 
 

  
  

  
 

โครงการสงเสรมิประเพณีสงกรานต ์่ (ปีใหมเ่มอืง) ประจําปี 2555 
13 เมษายน 2555 

ณ เทศบาลนครเชยงใหม ่อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยงใหม่ี ี  
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โครงการเทศกาลกาดชา กาแฟ : ชมขนม ชมงานศลป์ ิ ิ  
23 – 24 ธนัวาคม 2554 

ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่ํ ่ ิ ี  
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โครงการลานสรวง ขว่งศลป์ คร ัง้ที ่ิ 6 
13 – 16 กมุภาพนัธ ์2555 

ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่ํ ่ ิ ี  
 

 

  
  

  
 

การจดัเสวนา เร ือ่ง “นาฏคตีาลา้นนา” ภายใตโ้ครงการนาฏคตีา บนลานพฤกษา 
10 กมุภาพนัธ ์2555 

ณ โรงแรมฮอลเิดย ์การเ์ดน้ท ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยงใี หม ่
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การแสดงดนตรแีละนาฏลกัษณ์ลา้นนาบนลานพฤกษา ภายใตโ้ครงการนาฏคตีา บนลานพฤกษา 
10 กมุภาพนัธ ์2555 

ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่ํ ่ ิ ี  

 

 

  
  

  
 

โครงการทรรศนวนัทา ไหวย้อสาผา้พระบฏ 
 30 มถินุายน – 1 กรกฎาคม 2555 

ณ สานกัสงเสํ ่ รมิศลปวฒันธรรม และหอนทิรรศการศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่ิ ิ ี  
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โครงการจดังานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนลา้นนา 
26 เมษายน 2555 

ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่ํ ่ ิ ี  
สนบัสนนุโดย การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) 

 

 

 
 

  

  
 

โครงการอบรมวาดภาพสนํา้ ี : เฮอนโบราณ ื (จํานวน 2 รุน่) 
2 – 24 มถินุายน 2555  

ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่ํ ่ ิ ี  
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โครงการประกวดภาพถา่ย “วถิลีา้นนากบัเฮอนโบราณื ” 
 21 กนัยายน 2555 

ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่ํ ่ ิ ี  

 
 

  
  

  
 

การมอบรางวลัภูมแิผน่ดนิ ป่ินลา้นนา ประจําปี 2554 
27 เมษายน 2555  

ณ ลานรม่สก มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่ั ี  
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รว่มงานประเพณีดาํหวัอดตีอธกิารบด ีอธกิารบด ีและผูอ้าวโุสมหาวทิยาลยัเชยงใหม่ี  
27 เมษายน 2555  

ณ ลานรม่สก มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่ั ี  

 
 

  
  

  
 

งานประเพณีดาํหวัผูอ้าวโุสสานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรมํ ่ ิ  
23 เมษายน 2555  

ณ อาคารสานกังาน สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ํ ํ ่ ิ ี  
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กจิกรรมการแลกเปลีย่นศลปวฒันธรรม ิ (ภาคเหนอื-ภาคใต)้ 
รว่มกบั คณะศลปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสิ งขลา   

25 – 26 เมษายน 2555 
ณ พพิธิภณัฑเ์รอืนโบราณลา้นนา มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่ี  

 

 

  
 

การจดัทํา “ซุมประตปู่า้ ” ในเนือ่งประเพณีลอยกระทง (ยีเ่ป็ง) ประจําปี 2554 
ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่ํ ่ ิ ี  
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ป้ายเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจา้สรกิติ ิ์ิ ฯ พระบรมราชนนีาถิ  
เนือ่งในวโรกาสทรงมพีระชนมพรรษา 80 พรรษา (12 สงหาคม ิ 2555) 

เดอืนสงหาคม ิ 2555 
ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ํ ่ ิ ี  
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ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันในต่างประเทศ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

  
  

  
 

การจดัแสดงละครหุน่ ดนตร ีและศลปวฒันธรรม ใหแ้กค่ณะกองประกวดนางงามเบลเยยีม ิ  
21 พฤศจกิายน 2554 

ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ํ ่ ิ ี  
 

 

  
  

  
 

โครงการศลปวฒันธรรมศกษาิ ึ  ใหแ้กค่ณะนกัศกษาจากมหาวทิยาลยัเกยีวโต เซกะ ประเทศญีปุ่่ นึ  
12 – 26 กมุภาพนัธ ์2555 

ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ํ ่ ิ ี  
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กจิกรรมการแสดงละครหุน่ ดนตร ีและศลปวฒันธรรมไทย ในงานสดุสปดาหไ์ทยในนทิรรศการทตูของไทยในรชัสมยัของิ ั

จกัรพรรดนิโปเลยีนที ่3 
21 – 22 มกราคม 2555  

ณ พระราชวงัโฟงแตนโบล ์กรงุโฟงแตนโบล ์สาธารณรฐัฝร ัง่เศส 
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กจิกรรมการละครหุน่ ดนตร ีและศลปวฒันธรรมไทย ในงานเลยีงรบัรองเพือ่เฉลมิฉลองว ัิ ้ นกองทพัไทย 

24 มกราคม 2555  
ณ หอ้งรบัรององคก์ารยเูนสโก กรงุปารสี สาธารณรฐัฝร ัง่เศส  

 
 
 
 

  
  

  
 

การจดัฝึกอบรมเชงปฏบิตักิารการประดษิฐห์ุน่ลา้นนา ิ (Lanna Puppet Making Workshop) 
ใหก้บัคณาจารยม์หาวทิยาลยั Vermont ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

30 มถินุายน 2555 
ณ สานกัสํ ง่เสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ิ ี  
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ภาพกิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

  
  

  
 

การจดับรรยาย เร ือ่ง “ลอยกระทงอยา่หลงทาง”   
ภายใตโ้ครงการเผยแพรข่อ้มลูศลปวฒันธรรมลา้นนาิ  

4 พฤศจกิายน 2554 
ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ํ ่ ิ ี  

 

 

  
  

  
 

การจดัสมมนาวชิาการ เร ือ่ง ั “ปญัญาแหง่ลา้นนา ตน้ความรูสู้การสรา้งสรรคส์งคม่ ั ” 
และบธูแสดงผลงานดา้นศลปวฒันธรรม ในงานวนัวชิาการ มหาวทิยาลยัเชยงใหม ่คร ัง้ที ่ิ ี 7 ประจําปี 2554 

24 – 25 พฤศจกิายน 2554 
ณ หอประชุม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ี  
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โครงการสมมนา เร ื่ั อง “ประโยชนจ์ากคมัภรีโ์บราณลา้นนา” 
31 มนีาคม 2555 

ณ โรงแรมเชยงใหมฮ่ลล ์อําเภอเมอืง จงัหวดัเชยงใหม่ี ีิ  

 

 

  
  

  
 

โครงการอบรมความรูป้ระวตัศิาสตร ์ศลปะ และวฒันธรรมทอ้งถิน่เพือ่การทอ่งเทีย่วิ  
4 สงหาคม ิ – 2 กนัยายน 2555 

ณ สานกับรกิารวชิาการ และสถาบนัภาษา ํ มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ี  
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โครงการสมมนาวชิาการ เร ือ่ง ั “เหลยีวหลงั แลหนา้ ลา้นนาพทุธศลป์ิ ” 
7 กนัยายน 2555 

ณ โรงละคร หอนทิรรศการศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ิ ี  
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ผลงาน ช้ินงาน ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

  
 

หนงัสอพพิธิภณัฑเ์รอืนโบราณลา้นนาื  
 
 

 
หนงัสอเรอืนลา้นนากบัวถิชีวติื ี  

  
 

วารสารรม่พยอม ปีที ่13 ฉบบัที ่2 
 

วารสารรม่พยอม ปีที ่14 ฉบบัที ่1 
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หนงัสอโคลงศาลาใจื  

 
 
 

หนงัสอหางดงถิน่หตัถกรรมื  

  
ปฏทินิลา้นนา (หนงัสอปีใหมเ่มอืงื ) 

  
  

 



 58 

 

   
 
 

  

   
   

ปฏทินิกจิกรรมศลปวฒันธรรม ิ  
ประจําเดอืนตลุาคม 2554 – มนีาคม 2555 
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คอลมันม์รดกลา้นนา คอลมันล์านคาํ คอลมันถ์อ้ยคาํสานวนลา้นนาํ  
 

การเผยแพรข่อ้มลูศลปวฒันธรรมผา่นสอหนงัสอพมิพ์ิ ื่ ื  
หนงัสอพมิพไ์ทยนวิสรายวนัื ์  

ในระหวา่งเดอืนตลุาคม 2554 – กนัยายน 2555 
 
 
 

  

  
 

การพฒันาอกัษรลา้นนา LN-TILOK ในระบบคอมพวิเตอร ์
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ฐานขอ้มลูไมโครฟิลม์คมัภรีโ์บราณลา้นนา (Database and Microfilm) 
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โครงการพิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณ : วิถีล้านนากับสถาปัตยกรรม 

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 

จุดบริการข้อมูล (Information Point) 
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จุดบริการเครื่องดื่ม (Refreshment Point) 

  
  

  
 

การปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มเรือนโบราณ 
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การปรับปรุงภูมิทัศน ์
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การปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
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ภาพกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

  
  

  
 

โครงการศกษาดงูานทางดา้นศลปวฒันธรรม และสรา้งความรว่มมอืกบัเครอืขา่ยดา้นวฒันธรรมึ ิ  
16 – 17 มนีาคม 2555 

ณ ไรแ่มฟ้่าหลวง ม.แมฟ้่าหลวง และพพิธิภณัฑห์อฝ่ินสามเหลีย่มทองคาํ จ.เชยงรายี  

  

  
 

  
 

โครงการอบความรูใ้หแ้กบ่คุลากร เร ือ่ง “เรอืนโบราณกบัวถิชีวติลา้นนาี ” 
21 กนัยายน 2555 

ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ํ ่ ิ ี  



 

 

67 

  
 

โครงการอบรมภาษาองักฤษดา้นศลปวฒันธรรม ใหแ้กบ่คุลากรในสวนงานิ ่  
 5 เมษายน – 28 กนัยายน 2555 

ณ สานกัสงเสรมิศลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยงใหม่ํ ่ ิ ี  
 



ส่วนที่ 5 

ผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ระยะ 5 ป ี (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทํากลยุทธ์ ตัว

บ่งช้ี และค่าเป้าหมาย โดยเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 

(พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมีผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ดังน้ี:- 

 

เป้าหมาย 
สูง/ต่ํา กว่าค่า

เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ 

พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

70   102  1   

1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการ

องค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ 

ความสามารถในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทํานุ

บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น

ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

 5  29  1   

1.3 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี ด้าน 8  -      1 

1.4 จํานวนผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมในการ

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทํานุบํารุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย

ท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สร้าง

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการ

ด้านนี้ 

ผลงาน/

ชิ้นงาน 

10  13  1     

1.5 จํานวนผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เฮือน

โบราณล้านนา 

คน 10,000  13,015  1     

1.6 ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์

เฮือนโบราณล้านนา 

ร้อยละ 80.00  86.70  1     

1.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยน โครงการ/ 2 6  1     
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เป้าหมาย 
สูง/ต่ํา กว่าค่า

เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา 

ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ชาติ และ

นานาชาติ 

กิจกรรม 

1.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงาน/องค์กรท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

บาท 200,000  524,976  1     

1.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Lanna Village – 

Living Museum 

โครงการ/

กิจกรรม 

1  15  1     

1.10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

โครงการ/

กิจกรรม 

3   3    1   

ยุทธศาสตร์ที ่2 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความคิดเห็นในด้าน

ล้านนาคดีกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1  4  1     

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ 

3.1 จํานวนฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา

ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ 

ฐานข้อมูล 1  2  1     

3.2 จํานวนฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา ฐานข้อมูล 1  1    1   

3.3 จํานวนของ Expert ใน DOE – (Directory of 

Expertise) 

คน 20  31  1     

ยุทธศาสตร์ที ่4 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึกและจิตวิญญาณด้านศิลปวฒันธรรม 

4.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา ดูงาน กับ

ส่วนงาน 

คน 500  975  1     

4.2 จํานวนนักศึกษาที่ฝึกงานกับส่วนงาน คน 4  5  1     

4.3 จํานวนครั้งท่ีบุคลากรเป็นกรรมการ 

คณะทํางาน ที่ปรึกษา ให้แก่คณะต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย   

ครั้ง 30  47  1     

4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณี

และวัฒนธรรมล้านนาสําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัย 

โครงการ/

กิจกรรม 

  2   18  1     

4.5 จํานวนหลักสูตรที่สํานักฯ มีส่วนร่วมในการ หลักสูตร   1  1   1  



 70 

เป้าหมาย 
สูง/ต่ํา กว่าค่า

เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา 

พัฒนาหลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที ่5 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ 

5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

ร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ 

โครงการ/

กิจกรรม 

2  5  1     

ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนําไปสู่การสร้าง

รายได้ สําหรับการพึ่งพาตนเองในอนาคต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการ/

กิจกรรม 

        

2  

        

3  

1     

6.2 ระดับความสําเร็จของการพฒันาส่วนงานสู่

สถาบันแห่งการเรียนรู ้(KM) 

ระดับ  5  5  1     

6.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง

ของส่วนงาน 

ระดับ  5   3      1 

6.4 จํานวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการ

พ้ืนที่และทรัพยากรของส่วนงาน 

บาท 400,000 146,306     1 

6.5 จํานวนเงินรายได้จากการรับจัดกิจกรรมเพือ่

หารายได้ (Event Organizer) 

บาท 20,000 74,868 1     

6.6 จํานวนเงินบริจาคเพื่อบํารุงเรือนโบราณ

ล้านนา 

บาท 100,000 156,650 1     

6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากรต่อการ

ทํางาน 

ร้อยละ 80 75.02     1 

6.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา

บุคลากร 

บาท 50,000 61,750 1     

6.9 จํานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ

ให้แก่บุคลากร 

กิจกรรม 3 6 1     

6.10 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 100 1     

6.11 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)  ร้อยละ 100 13.33     1 

6.12 การจัดทํารายละเอียดภาระงาน (Job 

Description) 

ร้อยละ 100 100   1   
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เป้าหมาย 
สูง/ต่ํา กว่าค่า

เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา 

รวม 21 5 6 

 
 

 

สรุป   

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2555 - 

2559) สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 

30 กันยายน 2555) โดยมีบ่งตัวชี้ จํานวน 32 ตัวบ่งชี้ และมีผลการปฏิบัติงานตามค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ ดังน้ี:- 

1.  ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการดําเนินงาน "สูง" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 21 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ท่ี 

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 6.5, 

6.8, 6.9 และ 6.10 

2.  ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการดําเนินงาน "เท่ากัน" กับค่าเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้

ที่ 1.10, 3.2, 4.5, 6.2 และ 6.12 

3.   ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการดําเนินงาน "ต่ํา" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ท่ี 

1.3, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7 และ 6.11 

 



ส่วนที่ 6 

ผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน 

 

ผลการปฏิบติังานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

เปรียบเทียบเป้าหมายกับผล 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย ผล 

สูง-ต่ํา

กว่า

เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

1.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของส่วนงาน 

คะแนน 5 4.22 ตํ่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังศูนย์ล้านนาคดีศึกษา ระดับ 5 1,2,3,4,5 เท่ากัน 

4.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และ

ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย

ท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

69 111 สูง 

4.3 จํานวนผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมในการต่อยอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และ

กลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สร้างมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ของวงวิชาการด้านนี้ 

ผลงาน/

ชิ้นงาน 

11 13 สูง 

4.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลด้าน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา 

และชาติพันธุ์เพื่อการเรียนรู้ online 

ระดับ 5 1,2,3,4,5 เท่ากัน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของ

ส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถรองรับการ

ตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง 

ระดับ 5 1,2,3,4,5 เท่ากัน 

6.9 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนา

ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางาน

ต่อบุคลากรสายปฏิบัติการท้ังหมด 

ร้อยละ 80 87.5 สูง 
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คะแนนผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ยุทธศาสตร์ / ตัวช้ีวัด นํ้าหนัก 
คะแนน 

ที่ได ้

คะแนน 

ถ่วง

นํ้าหนัก 

1.4 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน

ของส่วนงาน 

10.00 4.0000 0.4000 

4.1 ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังศูนย์ล้านนาคดีศึกษา 20.00 5.0000 1.0000 

4.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรกัษ์ พัฒนาพัฒนา และทาํนุบํารุง

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ ์

20.00 5.0000 1.0000 

4.3 จํานวนผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่น

ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สร้างมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของวง

วิชาการด้านน้ี 

20.00 5.0000 1.0000 

4.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําฐานข้อมูลด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและชาติพันธ์ุเพื่อการ

เรียนรู ้online  

20.00 5.0000 1.0000 

6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ 

CMU-MIS ให้สามารถรองรบัการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่าง

ถูกต้อง  

5.00 4.0000 0.2000 

6.9 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพฒันาให้มีความรู ้

ความสามารถ และทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด 

5.00 5.0000 0.2500 

รวม 100.00  4.8500 

 

สรุป   

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) 

โดยมีผลการปฏิบัติงานตามค่าเป้าหมายตัวบ่งช้ี จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี:- 

1.  ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการดําเนินงาน "สูง" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 

4.2, 4.3 และ 6.9  

2.  ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการดําเนินงาน "เท่ากัน" กับค่าเป้าหมาย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้

ที่ 4.1, 4.4 และ 6.2 

3.   ตัวบ่งชี้ท่ีมีผลการดําเนินงาน "ต่ํา" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3 
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