
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

(ปรับปรุง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563)



วิสัยทัศน์ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา 
เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างย่ังยืน



พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง 
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา 
เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 (ตำมพันธกิจ)
บริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม 
เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม

ยุทธศำสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) 
ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
กลำงแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ล้ำนนำ เพื่อสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงยั่งยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) 
บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลัก
ธรรมำภบิำล ตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



เชงิรุก

ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำกลำงแจ้ง 
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อ
สร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงยั่งยืน

เป้ำประสงค์ 1.1 

สร้ำงกำรรับรู้ Visibility ต่อ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

เป้ำประสงค์ 1.2 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 (เชิงรุก)

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)
ปรับใหม่ 2564-2565

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์
Strategic Goals

ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
กลำงแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อสร้ำงสรรค์สังคม
อย่ำงยั่งยืน



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน วงเงิน หัวหน้ำโครงกำร
1.1.1 โครงการปรับปรุงนิทรรศการเครื่องมือเครื่องใช้บนเรือนไทลื้อ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 5,000 สุขธรรม
1.1.2 โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิต วัฒนธรรม และเรือนโบราณ อ าเภอบ้านธิ จังหวัด

ล าพูน
13 พ.ย. 64 6,500 ฐาปนยี์

1.1.3 กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และผ้าของกลุ่มปะกาเกอะญอบ้านป่าแป๋ 
อ าเภอบ้านโฮง่ จังหวัดล าพูน (ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรส านักฯ ปีงบ 
2564 ในวงเงิน 46,000 บาท)

29 พ.ย. 64 - ฐาปนยี์-วนิดา

เป้ำประสงค์ 1.1 ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำกลำงแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงยั่งยืน 

ภำรกิจประจ ำ (3 โครงกำร/กิจกรรม)



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน วงเงิน หัวหน้ำโครงกำร
1.1.1 ทุนรางวัลโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in 

Chiang Mai (AFCP2019) ระยะที่ 2
1 ก.ย. 63 – 31 ส.ค. 64 2,555,000 ผอ.-ชุติมา

1.1.2 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิต “ผ้ำและเทศกำลชำติพันธุ”์ (งบ 
ย.3 ล้านนาสร้างสรรค์) 

พ.ย. 64 690,000 ชุติมา

1.1.3 โครงการพัฒนาเรือนล้านนาอาณานิคม (เรือนคิวรีเปอล์) เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมล้านนายุคโคโลเนียบในเชียงใหม่ ผ่านนิทรรศการสื่อนวัตกรรม
สร้างสรรค์ (โครงการต่อเนื่อง) (งบ ย.3 ล้านนาสร้างสรรค์) 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 758,000 ชุติมา

1.1.4 โครงการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เสมือนจริง (Virtual Tour: 
CMU Lanna Traditional House Museum) (งบ ย.3 ล้านนาสร้างสรรค์) 

พ.ย. 63 – ธ.ค. 64 980,000 นนทกานต์

1.1.5 กิจกรรม “สล่าแคมป์ - Artisans Camp” ภายใต้โครงการ AFCP TBA 120,000 ผอ.-ชุติมา
1.1.6 กิจกรรม “สล่าทอล์ก 2 – Seminar 2” ภายใต้โครงการ AFCP TBA 60,000 ผอ.-ชุติมา
1.1.7 งาน Chiang Mai Crafts Fair 2020 ครั้งที่ 4 (ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม มช.) 2-8 ธ.ค. 63 - ฐาปนยี-์ชุติมา

ภำรกิจขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/ค ำรับรองฯ (8 โครงกำร/กิจกรรม)



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน วงเงิน หัวหน้ำโครงกำร
1.2.1 โครงการเปิดบ้านป๋าคิว (Soft Opening) ห้องนิทรรศการ@เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล)์ จ. 21 ธ.ค. 63 39,500 ชุติมา
1.2.2 การเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Thailand Museum Awards 2021 ส.ค. – ก.ย. 64 5,000 วาสนา
1.2.3 กิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ (คลิปสั้น) ต.ค. 63 – ก.ย. 64 - วาสนา
1.2.4 กิจกรรมขยายฐานการรับรู้โดยแลกเปลี่ยนลิงค์เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 - วาสนา
1.2.5 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต.ค. 63 – ก.ย. 64 4,000 วาสนา

1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบเจาะกลุ่มลูกค้า (สถาบันการศึกษา ชาวต่างชาติ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแหล่งเรียนรู้เพื่อบรรจุในโปรแกรมการอบรมเครือข่าย
1.2.6 โครงการนุ่งห่มผ้าไทในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (ให้เช่าชุดเครื่องแต่งกายล้านนา และการ

ถ่ายภาพนิรมิตสตูดิโอ)
ม.ค. – ก.ย. 64 - ปรียาลักษณ์

1.2.7 โครงการนิรมิตภาพย้อนอดีตในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (จ าหน่ายแพ็คเก็จบริการ) ม.ค. – ก.ย. 64 3,400 ปรียาลักษณ์
1.2.8 กิจกรรมฝึกปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (จัดให้สถานศึกษาและธุรกิจโรงแรม) ต.ค. 63 – ก.ย. 64 - ปรียาลักษณ์
1.2.9 โครงการจิบชายามบ่ายสไตล์ล้านนาร่วมสมัย (จ าหน่ายแพ็คเก็จบริการ) 14 ก.พ. 63 54,000 ปรียาลักษณ์

เป้ำประสงค์ 1.2 สร้ำงกำรรับรู้ Visibility ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

ภำรกิจขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/ค ำรับรองฯ (9 โครงกำร/กิจกรรม)



ตามพนัธกจิ

บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้แก่
ชุมชนและสังคม เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่
ส่วนรวม

เป้ำประสงค์ 2.1 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 (ตำมพันธกิจ) 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์
Strategic Goals

บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่
ชุมชนและสังคม เพื่อสร้ำงประโยชน์
แก่ส่วนรวม

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)
ปรับใหม่ 2564-2565



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน วงเงิน หัวหน้ำโครงกำร
2.1.1 การเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ต.ค. 63 – ก.ย. 64 - -
2.1.2 โครงการท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจ าปี 2563 2 ต.ค. 63 40,000 สุขธรรม
2.1.3 โครงการกฐิน มช. ประจ าปี 2563 17 ต.ค. 63 2,000 ฐาปนยี์
2.1.4 โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 26 ประจ าปี 2563 18-25 ต.ค. 63 50,000 ปัทมา
2.1.5 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2563 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 63 530,000 สุขธรรม
2.1.6 โครงการท าบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ มช. ประจ าปี 2564 1 ม.ค. 64 20,000 สุขธรรม
2.1.7 โครงการจัดท าแผ่นพับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (รายไตรมาส) (ร่วมกับ บ.บุญรอดฯ) ม.ค. 64 36,000 วาสนา
2.1.8 พิธีท าบุญส านักฯ เนื่องในวันข้ึนปีใหม่ ประจ าปี 2564 7 ม.ค. 64 14,700 ปัทมา
2.1.9 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางศาสนา สุขธรรม

- วันมาฆบูชา 26 ก.พ. 64
- วันวิสาขบูชา 26 พ.ค. 64
- วันอาสาฬหบูชา 24 ก.ค. 64

2.1.10 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2564 13 เม.ย. 64 241,600 สุขธรรม

เป้ำประสงค์ 2.1 บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม

ภำรกิจประจ ำ (21 โครงกำร/กิจกรรม)



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน วงเงิน หัวหน้ำโครงกำร
2.1.11 ปฏิทินมื้อจันวันดี 13 เม.ย. 64 - สุขธรรม
2.1.12 งานด าหัวคณะกรรมการอ านวยการฯ ประจ าปี 2564 23 เม.ย. 64 10,000 ปัทมา
2.1.13 งานด าหัวอดีตอธิการบดีฯ ประจ าปี 2564 30 เม.ย. 64 6,000 ฐาปนยี์
2.1.14 โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มช. ประจ าปี 2563 30 เม.ย. 64 120,000 ต่อพงษ์
2.1.15 งานท าบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 มิ.ย. 64 2,000 ฐาปนยี์
2.1.16 การจัดท าป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบรมวาศานุวงศ์ (3 ป้าย) 3,600 วาสนา

- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี ใน ร.10 3 มิ.ย. 64
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 ก.ค. 64
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน

ปีหลวง (วันแม่แห่งชาต)ิ
12 ส.ค. 64

2.1.17 โครงการท าบุญวันสถาปนาส านักฯ ประจ าปี 2564 2 ก.ค. 64 12,000 ปัทมา
2.1.18 โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา ประจ าปี 2564 ก.ค. 64 25,000 สุขธรรม
2.1.19 โครงการฝึกปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ TBA 50,000 ปัทมา
2.1.20 งานพระมหาสมณสมโภช สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 2 ส.ค. 64 100,000 ปัทมา
2.1.21 โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา 
10-13 ส.ค. 64 50,000 ปัทมา



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน วงเงิน หัวหน้ำโครงกำร
2.1.1 โครงการอบรมการจัดดอกไม้ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ (บุษบา

บานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา)
21 พ.ย. 63 - ฐาปนยี์

2.1.2 โครงการอบรมระยะสั้นวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล (งบ ย.3 ล้านนาสร้างสรรค์) 500,000 ต่อพงษ์
1) ขนมพื้นบ้านล้านนา (ข้าวแคบ-ข้าวแต๋น) 27-28 ก.พ. 64
2) อาหารตามประเพณี (ห่อนึ่ง-ไส้อั่ว) 27-28 มี.ค. 64
3) อาหารเนื่องในโอกาสส าคัญ (ฮังเล-ลาบ) 24-25 เม.ย. 64
4) อาหารตามฤดูกาล (เห็ดถอบ-ผักพ่อค้าตีเมีย) 29-30 พ.ค. 64
5) อาหารเป็นยา (ขี้เหล็ก-ฝักเพกา) 26-27 มิ.ย. 64
6) อาหารแปรรูป (จิ๊นส้ม-น้ าปู)๋ 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 64

2.1.3 โครงการสอนอักษรธรรมล้านนา (ขั้นพื้นฐาน 2) ผ่านสื่อออนไลน์ (งบ ย.3 ล้านนา
สร้างสรรค์) 

ม.ค. – มี.ค. 64 24,000 สุขธรรม

2.1.4 โครงการ Getting to know Thai culture through learning Thai dancing (4 regions) 
online (บูรณาการร่วมกับสถาบันภาษา มช.)

ม.ค. – ก.ย. 64 72,800 วาสนา

2.1.5 โครงการการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 23 (ฉบับที่ 1 – 2) ต.ค. 63 – ก.ย. 64 120,000 ฐาปนยี์
2.1.6 โครงการจัดท าและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (เรือนโบราณลุ่มแม่น้ า

ปิง)
ต.ค. 63 – ก.ย. 63 480,000 ผอ.-ฐาปนยี์

ภำรกิจขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/ค ำรับรองฯ (6 โครงกำร/กิจกรรม)



สนบัสนุน

บริหำรงำนและจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่
อย่ำงจ ำกัดให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
และแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

เป้ำประสงค์ 3.1 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) 

เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์
Strategic Goals

บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลักธรรมำภิ
บำล ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)
ปรับใหม่ 2564-2565



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน วงเงิน หัวหน้ำโครงกำร
3.1.1 โครงการศึกษาดูงานด้าน EdPEx คณะแพทยศาสตร์ มช. 15 ม.ค. 64 - สันต์ทัศน์
3.1.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา (เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์)) ต.ค. 63 – ก.ย. 64 150,000 ชุติมา
3.1.3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนฉุกเฉิน 8 ก.พ. 64 10,000 ปัทมา
3.1.4 โครงการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีงบ 2564 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 3,700 ปัทมา
3.1.5 โครงการ Happy CPAC: องค์กรแห่งความสุข ต.ค. 63 – ก.ย. 64 36,000 ชนาภา
3.1.6 โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2563 7 ม.ค. 64 6,000 วนิดา
3.1.7 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ด้านพลังงานและขยะ) ต.ค. 63 – ก.ย. 64 - กิตติพันธ์
3.1.8 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ส านักฯ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 25,000 กิตติพันธ์

เป้ำประสงค์ 3.1 บริหำรงำนและจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักธรรมำภิบำลและแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

ภำรกิจประจ ำ (7 โครงกำร/กิจกรรม)



ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน วงเงิน หัวหน้ำโครงกำร
1 โครงการพัฒนาองค์กรส านักฯ ประจ าปี 2564 ศ. 29 ม.ค. 64 46,000 วนิดา

ภำรกิจขับเคลื่อนยุทธศำสตร์/ค ำรับรองฯ (1 โครงกำร/กิจกรรม)



จบการน า เสนอ

T h a n k  y o u


