
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สถิติข้อมูลการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1) 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 ตามที่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้
ดำเนินงานตามพันธกิจหลักของส่วนงาน ดังนี้ 
 1) ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสร้างอัตลักษณ์ล้านนาร่วมสมัย และสากล 
 2) สร้างองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ บนฐานวัฒนธรรมล้านนาและการสร้างสรรค์แก่
สังคมและชุมชน 
 3) ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง และการยอมรับย่านล้านนาสร้างสรรค์ 
 4) สร้างคุณค่า มูลค่าเพ่ิม ให้กับอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ือความยั่งยืน 
 ดังนั้น การดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงมุ่งเน้นการทำนุบำรุงและส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยสร้างอัตลักษณ์ล้านนาร่วมสมัยและสากล การให้บริการวิชาการแก่
สังคมและชุมชน สร้างองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัย บนฐานวัฒนธรรมล้านนาและการสร้างสรรค์ การเป็น
ศูนย์กลางด้านล้านนาสร้างสรรค์ และสร้างคุณค่า/มูลค่าเพิ่มให้กับอัตลักษณ์ล้านนาอย่าง ยั่งยืน และจะมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งได้รับบริการจากสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งการ
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และนิทรรศการ การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา การเข้าศึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจัดการและด้านศิลปวัฒนธรรม การเข้าพ้ืนที่และอาคารสถานที่ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ของสำนักฯ ที่
ได้ให้บริการตลอดทั้งปี ซ่ึงมีสถิติการให้บริการของสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1) ดังรายงาน
ต่อไปนี้ สรุปได้ดังนี้ 

ลำดับ ประเภท จำนวน  
(คน) 

1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 

1,088 

2 จำนวนผู้รับบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 1,975 
3 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 1,982 
4 จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1,446 

รวม 6,491 
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จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1) 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
ผู้รับบริการ 

(คน) 
รูปแบบ 

ไตรมาส 1     

1 โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 16-23 ต.ค. 65 สถาบันพิโมกข์มุก อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

26 Public 

2 กิจกรรม Lanna Crafts Workshop “ยี่เป็ง
รำลึก” 

7-8 พ.ย. 65 สำนักส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม มช. 

45 Public 

3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักฯ ปีงบ 2566  19-21 ธ.ค. 65 กรุงเทพฯ และ จ.
สมุทรปราการ 

17 In-house 

4 โครงการทำบญุตักบาตรเทโวโรหณะ 11 ต.ค. 65 ถนนสายวัฒนธรรม มช. 1,000 Public 

รวม 1,088  
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จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1) 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
ผู้รับบริการ 

(คน) 

ไตรมาส 1   1,975 

1 การจัดพิมพแ์ละเผยแพร่วารสารรม่พยอม ปีที่ 24  ธ.ค. 65 สมาชิกวารสารร่มพยอม และ
ประชาชนท่ัวไป 

1,200 

2 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผ้าและเทศกาลชาติพันธ์ุ” ต.ค. - ธ.ค. 65 CMU MOOC 125 

3 ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “อักษรธรรมล้านนา” ต.ค. ธ.ค. 65 CMU MOOC 650 

รวม 1,975 
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สถิติผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม มช. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1) 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ลำดับ ประเภท 
ผู้รับบริการ (คน) 

รวม 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1 นักท่องเที่ยว 1,484     

2 เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 397     

3 ผู้สูงอาย ุ 50     

4 อายุต่ำกว่า 10 ป ี 51     

5 คนพิการ -     

6 นักบวชทุกศาสนา -     

รวม 1,982     
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สถิติผู้เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1) 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ลำดับ รายชื่อกลุ่มศกึษาดูงาน ระยะเวลา หัวข้อศึกษาดูงาน 
ผู้รับบริการ 

(คน) 

ไตรมาส 1   1,446 

1 คณะวิจติรศลิป์ มช. 3 ต.ค. 65 วาดภาพสเก็ตซ ์ 38 

2 โรงเรียนนานาชาติ Unity Concord 3 ต.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมหัตถกรรมลา้นนา
ประดิษฐ์โคมกระบอก 

77 

3 โรงเรียนนานาชาติ Unity Concord 4 ต.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมหัตถกรรมลา้นนา
ประดิษฐ์โคมกระบอก 

66 

4 โรงเรียนนานาชาติ Unity Concord 5 ต.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมหัตถกรรมลา้นนา
ประดิษฐ์โคมกระบอก 

80 

5 โรงเรียนนานาชาติ Unity Concord 6 ต.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมหัตถกรรมลา้นนา
ประดิษฐ์โคมกระบอก 

68 

6 โรงเรียนนานาชาติ Unity Concord 7 ต.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมหัตถกรรมลา้นนา
ประดิษฐ์ว่าว 

68 

7 โรงเรียนนานาชาติ Unity Concord 10 ต.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมหัตถกรรมลา้นนา
ประดิษฐ์ว่าว 

58 

8 โรงเรียนนานาชาติ Unity Concord 11 ต.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมหัตถกรรมลา้นนา
ประดิษฐ์โคมลา้นนา 

67 

9 โรงเรียนนานาชาติ Unity Concord 12 ต.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมหัตถกรรมลา้นนา
ประดิษฐ์โคมลา้นนา 

112 

10 สถาบันภาษา มช. 29 ต.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมหัตถกรรมลา้นนาการ
ประดฺษฐ์ตุงไส้หม ู

7 

11 โรงเรียนรุ่งอรณุ 7 พ.ย. 65 วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาในอดีต 17 

12 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 11 พ.ย. 65 วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาในอดีตและ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ 

20 

13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

16 พ.ย. 65 สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ 96 

14 Mr.Robert F. Godec (มร.โรเบิรต์ เอฟ. โก
เดค) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ

9 พ.ย. 65 เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา 
สำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้ง

20 
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ลำดับ รายชื่อกลุ่มศกึษาดูงาน ระยะเวลา หัวข้อศึกษาดูงาน 
ผู้รับบริการ 

(คน) 
ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณลิสา เอ. บูเจนนาส 
กงสุลใหญส่หรัฐอเมริกา เชียงใหม ่

เยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภณัฑ์ฯ 
และทำกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

15 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื เพื่อสร้าง
ชุมชนแห่งความสุข องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

7 ธ.ค. 65 วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาในอดีตและ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ 

27 

16 คณะสังคมศาสตร์ มช. 7 ธ.ค. 65 วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาในอดีตและ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ 

25 

17 โรงเรียนสาธิต ระดับช้ันอนุบาล 8 ธ.ค. 65 วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาในอดีตและ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมการ
ประดิษฐ์โคมกระบอก 

125 

18 มหาวิทยาลยัศิลปากร 11 ธ.ค. 65 วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาในอดีตและ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ 

30 

19 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 13 ธ.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมการ
ประดิษฐ์โคมกระบอก 

322 

20 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 13 ธ.ค. 65 วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาในอดีตและ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ 

24 

21 สถาบันภาษา มช. 15 ธ.ค. 65 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมการ
ตัดตุงไส้หม ู

22 

22 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. 16 ธ.ค. 65 วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาในอดีตและ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ 

74 

23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 23 ธ.ค. 65 สำรวจสถานท่ีจัดกิจกรรม CMA33 
Field Trip and Leadership 
Workshop 

3 

ไตรมาสที่ 2  129 

24 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 7 ม.ค. 66 วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาในอดีตและ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ 

82 

25 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชาติพันธ์ุ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะ 

21 ม.ค. 66 ศึกษาดูงานด้านชาติพันธ์ุในล้านนา 30 

26 มหาวิทยาลยัศิลปากร 24 ก.พ. 66 ศึกษาดูงานด้านงานศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

17 
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ลำดับ รายชื่อกลุ่มศกึษาดูงาน ระยะเวลา หัวข้อศึกษาดูงาน 
ผู้รับบริการ 

(คน) 
รวม 1,575 

 


