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แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2562 - 2565)  

 

ปณิธาน (Resolution) 
 
 ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและ
เจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์
แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
 มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ตามหลักแห่งเสรีภาพทาง
วิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์เผยแพร่ และการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถ
ครองตนครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสานึกต่อสังคม 

 ปณิธานสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสงค์ท่ีจะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของกิจกรรมทางด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน   

 วิสัยทัศน์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
 พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ว ิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื ่อสังคมที่
สร้างสรรคแ์ละยั่งยืน  
 CMU Lanna Traditional House Open-Air Museum aims to be a learning resource of Lanna's 
cultural way of life for a sustainable and creative society. 
 

พันธกิจ (Missions) 
พันธกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
2. ทำการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม 
3. บริการทางวิชาการแก่สังคม 
4. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจสำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม : 
1. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
2. บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม  
3. บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน 

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

ค่านิยม (Values) และวฒันธรรมองค์กร  

ค่านิยม “CPAC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วัฒนธรรมองค์กร : ประพฤติตนตามค่านิยม “CPAC” 



 3 

วิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

S-1 มีพิพิธภัณฑเ์รือนโบราณล้านนา สนิทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตสร้างบรรยากาศล้านนาสร้างสรรค์ในรั้ว มช. มพีื้นที่ท่ีมีอากาศ
ปลอดโปร่ง ถ่ายเท (ยกเว้นในสถานการณม์ลภาวะอากาศ ค่า PM2.5) 

S-2 ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม บุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับภาวะโควิด-19 

S-3 มีเครือข่ายศลิปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน องค์กรและชุมชนท้ังในระดับท้องถิ่น ชาติ 
และนานาชาติ มคีวามพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในสภาวการณ์ฉุกเฉนิ 

S-4 มีการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

S-5 สำนักฯ ไม่มีการเรยีนการสอนและนักศึกษา รวมทั้งสถานท่ีทำงานเหมาะสมกับจำนวน
บุคลากร ทำใหส้ภาพแวดล้อมไม่แออัด สามารถควบคุมการเว้นระยะห่างทางสังคมได้
ง่าย 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

W-1 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จงึมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
W-2 บุคลากรสำนักฯ ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศระดับสูง 
W-3 บุคลากรในฝ่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก

ของสำนักฯ มีจำนวนน้อยเทียบกับภารกิจของสำนักฯ 

โอกาส
(Opportunities) 

O-1 สามารถจัดทำแผนยุทธศาสตรส์อดรับกับแผนพัฒนาการศึกษา มช. ระยะที่ 12 (พ.ศ. 
2562 – 2565) ย.3 (เชิงรุก) : ล้านนาสร้างสรรค์  

O-2 สามารถขยายขอบข่ายงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

O-3   สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ให้ขยายขอบเขตในวงกว้างมากยิ่งข้ึน 

อุปสรรค 
(Threat) 

T-1 ปัจจุบันการพัฒนาและการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้คนสนใจการ
เรียนรูผ้่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าการเรยีนรู้ในห้องเรียนหรือสถานท่ีจริง 

T-2 การตัดงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบดำเนินงาน ของภาครัฐบาล ทำให้สำนักฯ ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเหมือนเดิม/เกือบเท่าเดิม
  

T-3 การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคระบาดร้ายแรงอ่ืนๆ เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ
ของสำนักฯ อาทิเช่น 
     - จำนวนผู้รับบริการจากพิพิธภัณฑล์ดน้อยลง ท้ังการเข้าเยีย่มชม การศึกษาดูงาน 
และการเช่าสถานท่ี  
     - การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ตามปกติในห้องประชุมไมส่ามารถทำได้ และ
จำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ 
     - การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานตามปกติไม่สามารถทำได้ในช่วงที่มีการ
ระบาดของไวรัส COVID-19  
     - รายได้จากการให้บริการของส่วนงานลดลง เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ค่าจำหน่าย
สินค้า ค่าเช่าพ้ืนท่ี และค่าลงทะเบยีนประชุม/อบรม/สมัมนาทางวิชาการ 

T-4 โลกปัจจุบันมีภาวะภัยที่เกดิจากธรรมชาติบ่อยครั้ง เช่น ภัยแล้ง พายุลมแรง และค่าฝุ่น 
PM2.5 ส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารพิพิธภัณฑเ์รือนโบราณล้านนา 

T-5 บริษัทไมร่ับประกันความเสียหายของเรือนไม้โบราณจากวินาศภยั (เช่น อัคคีภัย วาตภัย 
ฯลฯ) เนื่องจากประเมินค่าไม่ได ้
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วิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Contexts) 
 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Challenge) 

SC-1 มีหลายส่วนงานที่ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม และนำเสนอ
โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณทำให้สัดส่วนในการ
ได้รับการจัดสรรงบฯมีแนวโน้มลดลง ผลักดันให้เกิดการสร้างงาน
เชิงบูรณาการ 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Advantages) 

SA-1 มีพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาอายุกว่า 100 ปี สินทรัพย์อัน
ทรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมล้านนา ในบริเวณพ้ืนที่ประมาณ 9 
ไร่ 

SA-2 ความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดีของ มช. 
โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Opportunity) 
SO-1 ย.3 ล้านนาสร้างสรรค์ ของ มช. ทำให้เสนองบประมาณดำเนินงาน

ด้านล้านนาสร้างสรรค์ได้ตรงเป้าประสงค์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันกิจ) บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565)  
กับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2562 - 2565)   

 

01 01 02 02 03 03 

CMU The Center for 
Promotion of Arts 

and Culture 

CMU The Center for 
Promotion of Arts 

and Culture 

CMU The Center for 
Promotion of Arts and 

Culture 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่ ตามแผนพัฒนา
การศึกษา มช. ระยะที่ 12  

(พ.ศ.2562–2565) 

ยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ระยะ 4 ปี  
(พ.ศ.2562–2565) 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่ ตามแผนพัฒนา
การศึกษา มช. ระยะที่ 12  

(พ.ศ.2562–2565) 

ยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ระยะ 4 ปี  
(พ.ศ.2562–2565) 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่ ตามแผนพัฒนา
การศึกษา มช. ระยะที่ 12  

(พ.ศ.2562–2565) 

ยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ระยะ 4 ปี  
(พ.ศ.2562–2565) 

ย.3 (เชิงรุก) :  
ล้านนาสร้างสรรค ์
เป็นผู้นำในการพัฒนาองค์
ความรู้ล้านนาและการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือสร้างจิต
วิญญาณประจำถิ่น 

ย.1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ล้านนา เพ่ือสังคมที่
สร้างสรรค์และยั่งยืน  

ย.6 (พันธกิจ) : บริการ
วิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่
สังคม  
พันธกิจที่ 4 
ทำนุบำรุงและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ย.2 (ตามพันธกิจ) : 
บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน
และสังคม เพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ย.7 : แสวงหารายได้เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
ย.8 : บริหารจัดการเชิงบูรณา
การ 

ย.3 (สนับสนุน) : บริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นหลัก 
ธรรมาภิบาล ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือความยั่งยืน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) :  
ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวติ วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน 

 
เป้าประสงค์ที่ 1.1 ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1.1.1 จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑเ์รือนโบราณล้านนา มช. คน 9,000 

 

 

 

 

10,000 12,000  13,000 ฝ่ายส่งเสรมิฯ ชุติมา 

1.1.2 ร้อยละความรู/้ประโยชน์ที่กลุม่ศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรูด้้านวิถี
ชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

ร้อยละ 80 

 

 

 

80 80 80 ฝ่ายส่งเสรมิฯ ชุติมา 
ฐาปนีย ์

1.1.3 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับ
เครือข่ายดา้นศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละ 80 80 80 80 ฝ่ายส่งเสรมิฯ 
 
 

งานบริการฯ 

ฐาปนีย ์
ชุติมา 

ปรียาลักษณ ์
วาสนา 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1.1.4 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนนิงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณลา้นนา
จากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ 

บาท - 3,000,000 3,500,000 4,000,000 ฝ่ายส่งเสรมิฯ 
 
 

งานบริการฯ 

ฐาปนีย ์
ชุติมา 

ปรียาลักษณ ์
วาสนา 

 

กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าประสงค์ 1.1 

กลยุทธ ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม  

ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 
พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้าน
วัฒนธรรมลา้นนาให้คง 
อัตลักษณ์อยา่งมีคุณคา่
และโดดเด่น 

แผนพัฒนาพิพิธภัณฑเ์รือน
โบราณล้านนา มช. ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้าน
วัฒนธรรมลา้นนา 

   1) โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วถิี
ชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เยือนผญา" 
(1.1, 1.3) 
   2) โครงการจัดงานเสวนา "รูล้ิ้ม 
ชิมรส" อาหารแอฟริกันอเมริกัน
และลา้นนา (1.1, 1.3) 
   3) โครงการ Water Festival 
2019 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ครั้งท่ี 
5 (1.1, 1.3)  
   4) การจัดฝึกปฏิบัติ 
(Workshop)  
งานหัตถกรรมล้านนาตามความ
ต้องการของสถาบันการศึกษา/ 
หน่วยงาน/ชุมชน/เครือข่าย 
ชาวต่างชาติ 

   1) โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
การเรยีนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ล้านนา (แอ่วเฮือน เยือนผญา) 
(1.1, 1.3) 
   2) โครงการ Conservation of 
Traditional Lanna 
Architecture in Chiang Mai 
(AFCP) ระยะที่ 1 (1.1, 1.3) 
       กิจกรรมการศึกษาเยีย่มชม 
การซ่อมแซมเรือน 
       กิจกรรมการบรรยาย “สลา่
ทอล์ก”   
   3) การจัดฝึกปฏิบัติ 
(Workshop) งานหัตถกรรม
ล้านนาตามความ 
ต้องการของสถาบันการศึกษา/ 

   1) โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
การเรยีนรู้วิถีชีวิต “ผ้าในวิถีชาติ
พันธุ์” (ชุติมา) (1.1, 1.3) 
   2) โครงการ Conservation of 
Traditional Lanna 
Architecture in Chiang Mai 
(AFCP) ระยะที่ 2 (1.1, 1.3) 
       กิจกรรมการศึกษาเยีย่มชม 
การซ่อมแซมเรือน 
       กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “งานเชิงช่าง สล่า
ล้านนา” 
   3) โครงการปรับปรุงนิทรรศการ
เครื่องมือเครื่องใช้บนเรือนไทลื้อ 
(1.1) (สุขธรรม) 
 

   1) โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
การเรยีนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ล้านนา (แอ่วเฮือน เยือนผญา) : 
วัฒนธรรมการแต่งกายลา้นนาและ
นานาชาติ (ชุติมา) (1.1, 1.3) 
   2) การจัดฝึกปฏิบัติ 
(Workshop) งานหัตถกรรม
ล้านนาตามความต้องการของ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/
ชุมชน/เครือข่าย/ชาวต่างชาติ 
(ปรียาลักษณ์) (1.1) 
   3) โครงการจัดแสดงนิทรรศการ 
“มองเรือนผ่านเลนส์ 2022” 
(ปรียาลักษณ์) 
   4) พิธีทำบุญสืบชะตาเรือน
โบราณล้านนา (สุขธรรม) 
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กลยุทธ ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม  

ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 
   5) กิจกรรมศลิปวัฒนธรรมให้กบั
นักศึกษาจาก The National 
University of Malaysia ประเทศ
มาเลเซีย   
   6) การจดับรรยายใหค้วามรูแ้ก่
นักศึกษา Nanyang University  
 

หน่วยงาน/ชุมชน/เครือข่าย 
ชาวต่างชาติ (ปรียาลักษณ์)  
   4) จดักิจกรรมอบรมการปัน้ดิน ทำ
โคม วาดภาพบนพดั และทำขนม
ล้านนาสำหรบันักศกึษาชาวญี่ปุน่
(Momoyama Gakuin University)  
   5) โครงการ “เปิดเรือนฝาไหล”
(ฐาปนีย์) 
       พิธีทำบุญเรือนฝาไหล 
       จัดแสดงนิทรรศการผลงาน
ภาพถ่ายทายาทเรือนฝาไหล 
       เสวนาเล่าขานตำนานเรือน
ฝาไหล 

   4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) งานหัตถกรรม
ล้านนาตามความต้องการของ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/
ชุมชน/เครือข่ายชาวต่างชาติ 
(ปรียาลักษณ์) (1.1) 
   5) โครงการ “เปิดบ้านป๋าคิว”
(ฐาปนีย์) 
       พิธีเปิดนิทรรศการสื่อ  
นวัตกรรมฯ 
       กิจกรรมเสวนากับทายาท
เรือน 

แผนพัฒนาฐานข้อมูลองค์
ความรู้พิพิธภณัฑ์เรือน
โบราณล้านนาระบบดิจิทัล 

    1) จัดทำฐานข้อมูลการซ่อมแซม
เรือนโบราณล้านนา ในโครงการ 
Conservation of Traditional 
Lanna Architecture in Chiang 
Mai (AFCP) ระยะที่ 1  
   2) การเผยแพร่ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน ์
(องค์ประกอบและความเช่ือ
เกี่ยวกับของเรือนล้านนา) (สนั่น, 
ต่อพงษ์) 
   3) การเผยแพร่ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ผ่านสื่อ

   1) จัดทำฐานข้อมูลการซ่อมแซม
เรือนโบราณล้านนา ในโครงการ 
Conservation of Traditional 
Lanna Architecture in Chiang 
Mai (AFCP) ระยะที่ 2  
   2) โครงการ Lanna Virtual 
Museum 360 (พิพิธภัณฑ์โบราณ
ล้านนาเสมือนจริงออนไลน์)  
(นนทกานต)์  
   3) การเผยแพร่ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(YouTube) (ต่อพงษ์) 

   1) โครงการจัดทำหนังสือการต์นู
ล้านนา ตอน “อาหารล้านนา” 
(สุขธรรม) 
   2) การเผยแพร่ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์ 
(YouTube) (ต่อพงษ์) 
   3) การเผยแพร่ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาผ่านสื่อ
ออนไลน์ (Facebook page, 
เว็บไซตส์ำนักฯ) (ปรยีาลักษณ์) 
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กลยุทธ ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม  

ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 
ออนไลน์ (Facebook page, 
Website) (ปรียาลักษณ์) 

   4) การเผยแพร่ข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาผ่านสื่อ
ออนไลน์ (Facebook page, 
เว็บไซตส์ำนักฯ) (ปรยีาลักษณ์) 
   5) โครงการจัดทำสารานุกรม
องค์ประกอบของเรือนพื้นถิ่น
ล้านนาแบบออนไลน์ (ฐานข้อมูล
บนเว็บไซต์พิพิธภณัฑฯ์) (ฐาปนีย์-
ชุติมา) 

แผนสร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายพิพิธภณัฑ์และ
เครือข่ายศลิปวัฒนธรรมใน
ระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ 

     1) โครงการสร้างฐานเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม ่(แม่ข่าย ศมส.)   

   1) โครงการดนตรีในพิพิธภณัฑ์ 
“Lanna Live Music” (Work 
shop และแสดงดนตรี) (ต่อพงษ์) 
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เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างการรับรู้ Visibility ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

1.2.1 ร้อยละการการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวติ 
วัฒนธรรมลา้นนา เพื่อสังคมทีส่ร้างสรรค์และยั่งยืน  
 

ร้อยละ - 80 85 85 ฝ่ายส่งเสรมิฯ 
งานบริการ 

ปรียาลักษณ ์
วาสนา 

1.2.2 ร้อยละของประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรอืน
โบราณล้านนา มช. 

ร้อยละ 80 85 90 90 งานบริการฯ วาสนา 

1.2.3 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑเ์รือนโบราณลา้นนา มช. คน 1,000 5,000 6,000 7,000 งานบริการฯ 
งานบริหารฯ 
ฝ่ายส่งเสรมิฯ 

วาสนา 
นนทกานต์ 

ปรียาลักษณ ์
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าประสงค์ 1.2 

กลยุทธ ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 
ประชาสมัพันธ์พิพิธภัณฑ์
เชิงรุก 

แผนประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์เชิงรุก 

   1) การจัดทำป้ายพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา (ป้ายทาง
หลวง)  
   2) การจัดทำป้ายโครงเหล็ก
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
   3) การประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนาผ่าน ขส.มช.  

   1) เสนอช่ือรับรางวัล Thailand 
Museum Award ประจำปี 2563  
   2) กิจกรรมสร้างการรับรูผ้่าน
การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างชาติ (คลิปสั้น) 
   3) กิจกรรมขยายฐานการรับรู้
โดยแลกเปลีย่นลิงค์เว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

   1) เสนอช่ือเข้ารับรางวัล 
Thailand Museum Awards 
2021 (วาสนา) 
   2) การเสนอช่ือเข้ารับรางวัลการ
อนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิก
สยาม (ฐาปนีย,์ ชุตมิา) 
   3) กิจกรรมสร้างการรับรูผ้่าน
การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างชาติ (คลิปสั้น) (วาสนา) 
   4) กิจกรรมขยายฐานการรับรู้
โดยแลกเปลีย่นลิงค์เว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (วาสนา)  

   1) เสนอช่ือเข้ารับรางวัล 
Thailand Museum Award 
2022 (วาสนา) 
   2) เสนอช่ือเพื่อเข้ารับรางวัล
มรดกทางภมูิปัญญาด้านวัฒนธรรม
ของกระทรวงวัฒนธรรม (ฐาปนีย,์ 
ชุติมา) 
   3) กิจกรรมสร้างการรับรูผ้่าน
การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างชาติ (คลิปสั้น) (วาสนา) 
   4) กิจกรรมขยายฐานการรับรู้
โดยแลกเปลีย่นลิงค์เว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (วาสนา) 

การสร้าง Branding -    1) โครงการประชาสัมพันธเ์พื่อ
สร้างภาพลักษณ์พิพิธภณัฑ์เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา 
   2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แบบเจาะกลุ่มลูกค้า 
(สถาบันการศึกษา ชาวต่างชาติ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน)  

   1) โครงการประชาสัมพันธเ์พื่อ
สร้างภาพลักษณ์พิพิธภณัฑ์เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา (วาสนา) 
   2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แบบเจาะกลุ่มลูกค้า: 
สถาบันการศึกษา ชาวต่างชาติ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(ปรียาลักษณ์-วาสนา) 

   1) โครงการประชาสัมพันธเ์พื่อ
สร้างภาพลักษณ์พิพิธภณัฑ์เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา (วาสนา) 
   2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แบบเจาะกลุ่มลูกค้า: 
สถาบันการศึกษา ชาวต่างชาติ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
(ปรียาลักษณ์-วาสนา) 
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กลยุทธ ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 
   3) ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมแหล่งเรยีนรู้เพื่อบรรจุใน
โปรแกรมการอบรมเครือข่าย 
   4) กิจกรรมนักศึกษาและ
อาคันตุกะแลกเปลีย่นของแต่ละ
คณะภายใน มช. 

   3) ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมแหล่งเรยีนรู้เพื่อบรรจุใน
โปรแกรมการอบรมเครือข่าย 

พัฒนาการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ของสำนักฯ 
และพิพิธภณัฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. 

แผนการสำรวจด้านการรับรู้
ภาพลักษณ์ของพิพิธภณัฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. 

-    1) การรวบรวมข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้าจากการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ (ปรียาลักษณ์) 

   1) การรวบรวมข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้าจากการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ (ปรียาลักษณ์) 

   1) การรวบรวมข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์พฤติกรรมและความ
ต้องการของลูกค้าจากการเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์ (ปรียาลักษณ์) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พันธกจิ) :  
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 

เป้าประสงค์ที่ 2.1 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

2.1.1 จำนวนหลักสตูรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม  หลักสตูร 6 9 12 15 
 

ฝ่ายส่งเสรมิฯ ต่อพงษ ์
ปรียาลักษณ ์

2.1.2 จำนวนครั้งท่ีจัดหลักสตูรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม ครั้ง 6 9 12 15 ฝ่ายส่งเสรมิฯ ต่อพงษ ์
ปรียาลักษณ ์

2.1.3 จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสตูรระยะสั้นด้านศลิปวัฒนธรรม คน 150 200 250 300 ฝ่ายส่งเสรมิฯ ต่อพงษ ์
ปรียาลักษณ ์

2.1.4 ร้อยละของผูร้ับบริการวิชาการทีส่ามารถนำความรูไ้ปใช้ประโยชนต์อ่ได้ ร้อยละ 80 80 85 85 ฝ่ายส่งเสรมิฯ ต่อพงษ ์
ฐาปนีย ์

2.1.5 ร้อยละการของการนำความรู้จากการบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้
ประโยชน/์สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม 

ร้อยละ 80 80 80 80 ฝ่ายส่งเสรมิฯ ฐาปนีย ์
สุขธรรม 
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าประสงค์ 2.1 

กลยุทธ ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 
ให้บริการวิชาการด้าน
อบรมหลักสูตรระยะสั้น
ด้านภูมิปญัญาศลิปะ และ
วัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและ
สังคม 

แผนการจดัอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นด้านภูมิปญัญา
ล้านนา วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม 
 

   1) โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีล้านนา (3 ครั้ง) ดังนี ้
       การอบรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการกิน (อาหารล้านนา) 
ในฤดูหนาว 
       การอบรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการกิน (อาหารล้านนา) 
ในฤดูร้อน 
       การอบรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการกิน (อาหารล้านนา) 
ในฤดูฝน 

   1) โครงการฝึกอบรมระยะสั้น
ด้านหัตถศลิป์และวัฒนธรรม
ล้านนาสร้างสรรค์ (9 หลักสูตร) 
ดังนี ้
       เจิงมือเปล่า 
       อาหารล้านนา (แกง) 
       อาหารล้านนา (ป้ิง-แอ็บ-
หลาม) 
       อาหารล้านนา (ตำ-ยำ-ส้า) 
       การจักสานใบตาล 
       การวาดภาพสีน้ำภมูิทัศน์ 
และเรือนโบราณล้านนา 
       ทำของที่ระลึกจากการเย็บ
ผ้าด้วยมือ 
       การสานสาด 
       การทำเทียนในพิธีกรรม 
   2) โครงการอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น “อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น”  

   1) โครงการอบรมระยะสั้น
วัฒนธรรมอาหารล้านนาสูส่ากล 
(12 หลักสูตร) (ต่อพงษ์,ปรียา
ลักษณ์) ดังนี ้
       อาหารเป็นยา (2 ชนิด) 
       อาหารตามประเพณี (2 
ชนิด) 
       อาหารตามฤดูกาล (2 ชนิด) 
       อาหารเนื่องในโอกาสสำคญั 
(2 ชนิด) 
       อาหารแปรรูป (2 ชนิด) 
       อาหารหวาน (2 ชนิด) 
   2) โครงการสอนอักษรธรรม
ล้านนาผ่านสื่อออนไลน์ (สุขธรรม) 

   1) โครงการฝึกอบรมระยะสั้น
วัฒนธรรมอาหารชาติพันธ์ุ (12 
หลักสตูร) (ต่อพงษ์,ปรียาลักษณ์) 
ดังนี ้
       อาหารไทยวนล้านนา (2 
ชนิด) 
       อาหารไทลื้อ (2 ชนิด) 
       อาหารไทใหญ่ (2 ชนิด) 
       อาหารไทยอง (2 ชนิด) 
       อาหารไทเขิน (2 ชนิด) 
       อาหารปกาเกอะญอ (2 
ชนิด) 

ให้บริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน/
สังคม 

แผนงานด้านองค์ความรู้ตาม
ความต้องการของชุมชน(สื่อ
สิ่งพิมพ์ วารสาร การจดั
บรรยายของสำนัก) 

   1) โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง 
"เจ้าแผ่นดินนอนแร : งานศพเจ้า
ไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบ
สองปันนา" (ร่วมกับคณะ
สังคมศาสตร์ มช.) 

   1) โครงการจัดทำประวตัิวัดแซ่
ช้าง ตำบลแช่ช้าง อำเภอสัน
กำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
   2) โครงการจัดพิมพ์วารสารร่ม
พยอม ปีท่ี 22 (ฐาปนีย)์ 

   1) โครงการจัดพิมพ์วารสารร่ม
พยอม ปีท่ี 23 (ฐาปนีย)์ 
   2) โครงการจัดทำหนังสือ 
“พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณลา้นนา 
มช.” (ฐาปนีย์) 

   1) โครงการจัดพิมพ์วารสารร่ม
พยอมปีที่ 24 (ฐาปนีย)์ 
   2) โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน (ฐาปนีย)์ 
    3) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภณัฑ์ชุมชนด้วยเศรษฐกิจ
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กลยุทธ ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 
   2) โครงการฝึกอบรมการวิจัย
มานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดี
ศึกษา 
   3) โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เรื่อง "แต่งหย้องผ้างามตามจารตี" 
   4) โครงการอบรมความรู้
สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา 

   3) โครงการวิจัยการสำรวจและ
รวบรวมองค์ความรู้จากสล่าล้านนา
ในการบูรณะเรือนโบราณล้านนา 
เพื่อการจัดทำฐานข้อมลูแหล่ง
ศึกษาการอนุรักษ์เรือนฯ ของ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
สำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม มช. 
(ทุนวิจัยสถาบัน มช.) (ฐาปนีย์) 

    3) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภณัฑ์ชุมชนด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ปีงบ 2564 (น้ำถุ้ง ข้าว
แคบ) 
 

สร้างสรรค์ ปีงบ 2565 (3 
ผลิตภณัฑ์ และ 3 ผู้ประกอบการ) 

การรับเชิญเป็นวิทยากร/ที่
ปรึกษา ให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก 

การเป็นวิทยากรให้แกห่น่วยงาน/
สถาบันการศึกษา 

การเป็นวิทยากรให้แกห่น่วยงาน/
สถาบันการศึกษา 

การเป็นวิทยากรให้แกห่น่วยงาน/
สถาบันการศึกษา 

การเป็นวิทยากรให้แกห่น่วยงาน/
สถาบันการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนนุ) :  
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลกัธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 3.1 บริหารงานและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 

3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx200)  

Band 2 2 3 3 งานบริการฯ สันต์ทัศน ์

3.1.2 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ระดับ 
คะแนน 

80 85 90 90 งานบริหารฯ ปัทมา 

3.1.3 ร้อยละของบุคลากรสำนักฯ ท่ีมีความพึงพอใจและความสุขในโครงการ 
Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข 

ร้อยละ 80 85 90 90 งานบริหารฯ ชนาภา 
วนิดา 

3.1.4 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรพัย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
และรายได้แหล่งอื่นๆ 

บาท 1,100,000 1,250,000 1,400,000 1,550,000 งานบริหารฯ ชนาภา 

3.1.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 5 5 5 5 งานบริหารฯ กิตติพันธ ์
3.1.6 ร้อยละความสำเรจ็ของการดำเนินงานโครงการ/กจิกรรมปรับปรุงหรอื

พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในส่วนงาน  
ร้อยละ - 80 85 90 งานบริหารฯ กิตติพันธ ์
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าประสงค์ 3.1 

กลยุทธ ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 
พัฒนาส่วนงานตามเกณฑ์ 
CMU-EdPEx 2562-2565 
(ยุทธวิธีการบริหารและ
พัฒนางาน) 

แผนประกันคุณภาพตาม
เกณฑ์ CMU-EdPEx 

   1) การศึกษาดูงาน EdPEx คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร  

   1) โครงการศึกษาดูงานด้าน 
CMU-EdPEx ของหน่วยงานท่ีมี 
Best Practice หรือได้รางวัล TQC 
ปีงบ 2563  

   1) โครงการศึกษาดูงานด้าน 
CMU-EdPEx ของหน่วยงานท่ีมี 
Best Practice หรือได้รางวัล TQC 
ปีงบ 2564  

   1) โครงการศึกษาดูงานด้าน 
CMU-EdPEx ของหน่วยงานท่ีมี 
Best Practice หรือได้รางวัล TQC 
ปีงบ 2565 

แผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

   1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เรือนโบราณล้านนา (ชุติมา) 
   2) กิจกรรมบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายในสำนักฯ (ปัทมา) 

   1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เรือนโบราณล้านนา (ชุติมา) 
   2) กิจกรรมบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายในสำนักฯ (ปัทมา) 

   1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เรือนโบราณล้านนา (สุขธรรม) 

   1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เรือนโบราณล้านนา (สุขธรรม) 

แผนจัดการความรู้ (KM)    1) กิจกรรมการจัดการความรู้ 
(KM) ปีงบ 2562 (ปัทมา)  

   1) กิจกรรมการจัดการความรู้ 
(KM) ปีงบ 2563 (ปัทมา)  

   1) กิจกรรมการจัดการความรู้ 
(KM) ปีงบ 2564 (ปัทมา) 
 

   1) กิจกรรมการจัดการความรู้ 
(KM) ปีงบ 2565 (ปัทมา) 

แผนพัฒนาบุคลากรและการ
สร้างองค์กรแห่งความสุข 

   1) โครงการพัฒนาบุคลากร ปี
งบ 2562  
   2) โครงการ Happy CPAC: 
องค์กรแห่งความสุข ปีงบ 2562  
   3) โครงการมอบรางวัลบุคลากร
ดีเด่น ประจำปี 2561  

   1) โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบ 
2563  
   2) โครงการ Happy CPAC: 
องค์กรแห่งความสุข ปีงบ 2563 
   3) โครงการมอบรางวัลบุคลากร
ดีเด่น ประจำปี 2562  

   1) โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักฯ ปีงบ 2564 (วนิดา) 
   2) โครงการ Happy CPAC: 
องค์กรแห่งความสุข ปีงบ 2564  
   3) โครงการมอบรางวัลบุคลากร
ดีเด่น ประจำปี 2563 (วนิดา)  
   4) โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักงานสำนัก ณ ม.แม่ฟ้าหลวง 
   5) โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและเรือนโบราณ  
อ.บ้านธิ จ.ลำพูน (ฐาปนีย์) 
 

   1) โครงการพัฒนาบุคลากร
สำนักฯ ปีงบ 2565 (วนิดา) 
   2) โครงการ Happy CPAC: 
องค์กรแห่งความสุข ปีงบ 2565  
   3) โครงการมอบรางวัลบุคลากร
ดีเด่น ประจำปี 2564 (วนิดา) 
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กลยุทธ ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 ปีงบ 2565 
สร้างรายได้จากทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

แผนการสร้างรายได้ของ
สำนักฯ 

   1) จัดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา 
   2) จัดเก็บค่าเช่าสถานท่ี
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
และห้องประชุม 
   3) จำหน่ายหนังสือพิพิธภัณฑ์
เรือโบราณล้านนา มช. และ
หนังสือศิลปวัฒนธรรม  
   4) โครงการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนต่างๆ 
   5) การจัดเก็บค่าลงทะเบยีน
ฝึกอบรมหลักสตูรต่างๆ 
   6) เงินบริจาค 
   7) จำหน่ายของที่ระลึก 

   1) จัดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา 
   2) จัดเก็บค่าเช่าสถานท่ี
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
และห้องประชุม 
   3) จำหน่ายหนังสือพิพิธภัณฑ์
เรือโบราณล้านนา มช. และ
หนังสือศิลปวัฒนธรรม 
   4) โครงการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนต่างๆ 
   5) การจัดเก็บค่าลงทะเบยีน
ฝึกอบรมหลักสตูรต่างๆ 
   6) เงินบริจาค 
   7) จำหน่ายของที่ระลึก 
   8) กิจกรรมแต่งหย้องชุดล้านนา
เสรมิคุณค่าการเดินเยีย่มชม
พิพิธภัณฑ์ฯ (ปรยีาลักษณ์) 

   1) จัดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา  
   2) จัดเก็บค่าเช่าสถานท่ี
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
และห้องประชุม 
   3) จำหน่ายหนังสือพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. และ
หนังสือศิลปวัฒนธรรม 
   4) โครงการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนต่างๆ 
   5) การจัดเก็บค่าลงทะเบยีน
ฝึกอบรมหลักสตูรต่างๆ 
   6) เงินบริจาค 
   7) จำหน่ายของที่ระลึก 

   1) จัดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา 
   2) จัดเก็บค่าเช่าสถานท่ี
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
และห้องประชุม 
   3) จำหน่ายหนังสือพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. และ
หนังสือศิลปวัฒนธรรม 
   4) โครงการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนต่างๆ 
   5) การจัดเก็บค่าลงทะเบยีน
ฝึกอบรมหลักสตูรต่างๆ 
   6) เงินบริจาค 
   7) จำหน่ายของที่ระลึก 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ภายในสำนักฯ 

แผนการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม
และพลังงานของสำนักฯ 

   1) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: 
ด้านพลังงานและขยะ (กิตติพันธุ์)  
       หลุมปุ๋ยหมัก 
       กิจกรรมประหยดัพลังงาน 
   2) โครงการร่มเย็นมาร์เกต็ 
(Zero Waste Activity Market) 

   1) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: 
ด้านพลังงานและขยะ (กิตติพันธุ์)  
       หลุมปุ๋ยหมัก 
       กิจกรรมประหยดั 
   2) โครงการพัฒนาและ
บำรุงรักษาภูมิทัศนฯ์ (กิตติพันธ์) 
       สวนข้างเฮือนล้านนา 
       สวนดอกไม้      

   1) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: 
ด้านพลังงานและขยะ (กิตติพันธุ์)  
       หลุมปุ๋ยหมัก 
       กิจกรรมประหยดัพลังงาน 
   2) โครงการพัฒนาและ
บำรุงรักษาภูมิทัศนฯ์ (กิตติพันธ์) 
       สวนข้างเฮือนล้านนา 
       สวนดอกไม้ 

   1) โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: 
ด้านพลังงานและขยะ (กิตติพันธุ์)                
       หลุมปุ๋ยหมัก 
       กิจกรรมประหยดัพลังงาน 
   2) โครงการพัฒนาและ
บำรุงรักษาภูมิทัศนฯ์ (กิตติพันธ์) 
       สวนข้างเฮือนล้านนา 
       สวนดอกไม้      
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ภาคผนวก ก.  
สรุปการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี  

(พ.ศ. 2562 – 2565) 

ลำดับ ประเด็น เดิม ปรับปรุง/ทบทวน หมายเหตุ 
1 วิสัยทัศน์ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

กลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาช้ัน
นำในระดับชาต ิ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
กลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาช้ัน
นำสู่นานาชาต ิ

 มติที่ประชุมจัดทำ SAR-
EdPEx ครั้งท่ี 1/2562 ในวันที่ 
10 ก.ค. 62  
 มติที่ประชุม คกก.บริหารฯ 
ครั้งท่ี 7/2562 ในวันท่ี 18 
ก.ค. 62 

เป้าประสงค ์ 1.1 พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนาอันดับ 1 ของชาติ และ
สร้างรากฐานล้านนา
สร้างสรรค์อยา่งมีอัตลักษณ์
และเกดิความยั่งยืน 

1.1 พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนาสู่ความเป็นนานาชาติ 
และสร้างรากฐานล้านนา
สร้างสรรค์อยา่งมีอัตลักษณ์
และเกดิความยั่งยืน 

2 ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : 
ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ให้เป็นแหล่ง
เรียนรูด้้านรากฐานวิถีชีวิต
วัฒนธรรมสูล่้านนาสร้างสรรค์ 
และส่งเสรมิอัตลักษณล์้านนา
เพื่อสร้างบรรยากาศล้านนาใน
รั้ว มช. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : 
ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนาใหเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้ช้ันนำสู่ล้านนา
สร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัต
ลักษณล์้านนาเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศ
ล้านนาร่วมสมยัในรั้ว มช. 

มติที่ประชุม คกก.อำนวยการ
สำนักฯ ครั้งท่ี 3/2562 ใน
วันท่ี 24 มิ.ย. 62 

3 ตัวช้ีวัด 1.3 ร้อยละผลสมัฤทธ์ิในการ
จัดการความร่วมมือกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย
ระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ 

1.3 ร้อยละผลสมัฤทธ์ิในการ
จัดการความร่วมมือกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายใน
ระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ 

มติที่ประชุม คกก.บริหารสำนัก
ฯ ครั้งท่ี 7/2562 ในวันท่ี 18 
ก.ค. 62 

1.7 อันดับความนิยมของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. จาก 
Trip Advisor 

1.7 ผลสัมฤทธ์ิของการได้รับ
การสนับสนุนและการยอมรับ
จากนานาชาต ิ
หน่วยนับ: คำอธิบาย/ช้ีแจง 
ค่าเป้าหมาย: - 
   หมายเหตุ: ผลการ
ดำเนินงาน ใช้การอธิบาย/
ช้ีแจงผลการดำเนินงานท่ี
แสดงผลสมัฤทธ์ิของการไดร้ับ
การสนับสนุนและการยอมรับ
จากนานานาชาติ อาทิ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ในระดับนานาชาติ การได้รับ
การยอมรับ/ยกย่อง/ชมเชย 
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ลำดับ ประเด็น เดิม ปรับปรุง/ทบทวน หมายเหตุ 
ในระดับนานาชาตจิาก
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 
รวมทั้งการถูกเผยแพร่/ตีพิมพ์
ข้อมูลในระดับนานาชาติ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4 ตัวช้ีวัด 1.6 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
สำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
มช. 

ปรับค่าเป้าหมายปีงบ 2562 
เท่ากับ 0 เนื่องจากยังไม่มีการ
พัฒนาระบบนับจำนวนผู้เข้า
ชมเว็บไซต์พิพิธภณัฑ์ สาเหตุ
จากนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ลาออก 

มติที่ประชุมผู้บรหิารในการ
จัดทำ SAR-EdPEx ครั้งท่ี 
2/2562 ในวันท่ี 29 ส.ค. 62 
 

5 วัฒนธรรม คงคุณค่าความสง่างามแห่ง
มรดกทางวัฒนธรรมล้านนา 

ประพฤติและปฏิบตัิตนตาม
ค่านิยม “CPAC” คือ 
Creativity-คิดอย่าง
สร้างสรรค์ Passion-รักในงาน
อย่างลึกซึ้ง Affection-อยู่
อย่างช่ืนชอบ และ Classic 
ดำรงตนเป็นแบบฉบับ 

มติที่ประชุม คกก.ประกัน
คุณภาพสำนักฯ ครั้งท่ี 
1/2563 ในวันท่ี 11 ก.พ. 63 

6 ตัวช้ีวัด ยกเลิกตัวช้ีวัด 1.7 ผลสัมฤทธ์ิ
ของการได้รับการสนบัสนุน
และการยอมรับจากนานาชาต ิ

กำหนดตัวช้ีวัดใหม่ จำนวน 2 
ตัว ดังนี ้
   - ตัวช้ีวัด 1.4  จำนวน
เงินทุนสนับสนุนการ
ดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนาจากแหล่งทุน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
   - ตัวช้ีวัด 1.5  ร้อยละการ
ยอมรับของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติด้านการเป็นแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนา 
   - เรียงลำดับตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ใหม่ 

มติทีป่ระชุม คกก.บริหาร
ประจำสำนักฯ ครั้งท่ี 2/2563
ในวันท่ี 25 ก.พ. 63 

เป้าประสงค ์ เป้าประสงค์ 2.2 ทำนุบำรุง
ศาสนา ส่งเสรมิและสืบสาน
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

ยกเลิก เป้าประสงค์ที่ 2.2 
ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมและ
สืบสานประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากเป็น
ภารกิจประจำ (Routine 
Work) ตามพันธกิจสำนักฯ อยู่
แล้ว 
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ลำดับ ประเด็น เดิม ปรับปรุง/ทบทวน หมายเหตุ 
กลยุทธ์ กลยุทธ์ 2.2 ทำนุบำรุงและ

ส่งเสริมศาสนา ประเพณี และ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

ยกเลิก กลยุทธ์ 2.2 ทำนุบำรุง
และส่งเสรมิศาสนา ประเพณี 
และศลิปวัฒนธรรมล้านนา 
เปลี่ยนเป็น กลยุทธ์ 2.2 
บริการวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม  

แผนงาน แผนงาน 2.3 แผนงานด้าน
ศาสนา ส่งเสรมิ ฟ้ืนฟู 
สนับสนุนประเพณี พิธีกรรม 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ยกเลิก แผนงาน 2.3  
แผนงานด้านศาสนา ส่งเสรมิ 
ฟื้นฟู สนับสนุนประเพณี 
พิธีกรรม ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เปลี่ยนเป็น 
แผนงานบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน/
สังคม ซึ่งเป็นข้อเดียวกับกล
ยุทธ์ 2.1 ไปด้วยกัน 

ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิ
ของการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมศาสนา ศลิปะ และ
วัฒนธรรม 

ยกเลิก ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละ
ผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
เปลี่ยนเป็น ตัวช้ีวัดที่ 2.5 ร้อย
ละการของการนำความรูจ้าก
การบริการวิชาการของสำนักฯ 
ไปใช้ประโยชน/์สืบสาน 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
ชุมชน/สังคม 

ตัวช้ีวัด  เพิ่ม 3.6 จำนวนโครงการ/
กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนา
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ภายในสำนักฯ 

7 วิสัยทัศน์ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
กลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาช้ัน
นำสู่นานาชาต ิ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
กลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา สู่
นานาชาติ 

มติทีป่ระชุม คกก.บริหาร
สำนักฯ ครั้งท่ี 8/2563 
ในวันท่ี 25 ส.ค. 63 

8 วิสัยทัศน์ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
กลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาช้ัน
นำสู่นานาชาต ิ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
กลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อ
สร้างสรรคส์ังคมอย่างยั่งยืน 

ประชุมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์สำนักฯ เมื่อวันท่ี 3 
พ.ย. 63 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ย.1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำสู่
ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่ง
ส่งเสริมอัตลักษณล์้านนาเพื่อ

ย.1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
กลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อ
สร้างสรรคส์ังคมอย่างยั่งยืน 
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ลำดับ ประเด็น เดิม ปรับปรุง/ทบทวน หมายเหตุ 
สร้างสภาพแวดล้อมหรือ
บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยใน
รั้ว มช. 
ย.2 (ตามพันธกิจ) : บริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 
และทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสรมิ 
สืบสานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 

ย.2 (ตามพันธกิจ) : บริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่
ชุมชนและสังคม เพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

8 วิสัยทัศน์ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
กลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อ
สร้างสรรคส์ังคมอย่างยั่งยืน 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
กลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อ
สังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน 

   - ทีป่ระชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สำนักฯ เมื่อวันท่ี 
12 ม.ค. 64 
   - ที่ประชุม คกก.บริหาร
สำนักฯ ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อ
วันท่ี 25 ม.ค. 64) 

 
 


