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คำนำ 
 
 เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารของข้าพเจ้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการประเมินผลการ  
ปฏบิัติงาน ครั้งที่ ๒ ในช่วงการบริหารงานตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  
๑ ปี ๖ เดือนหลังเมื่อครบ ๓ ปี ของการบริหารงาน เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานเป็นสำคัญ ตามแผนการบริหารงานที ่ได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่๔/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญใน
รายงานประกอบด้วยหัวข้อหลักที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดกรอบการรายงาน ดังนี ้
  ๑. สรุปแนวคดิในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper) 
  ๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รอบ ๑ ปี ๖ เดือนหลัง (ครบ ๓ ปี)  
 ๓. ผลการดำเนินงานโดยรวมที่โดดเด่นและผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินผลที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในรอบ ๑ ปี ๖ เดือนแรกที่ผ่านมา  
 ๔. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา 

ดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็น
อย่างสูงที่ได้กรุณาให้ความเมตตาและความไว้วางใจดิฉัน ในการปฏิบัติงานบริหารตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภายใต้วาระการบริหารงานมหาวิทยาลัยของท่านอธิการบดีในวาระที่๒ ซึ่งจะ
ครบบริบูรณใ์นวันที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการ
ประเมินผลการดำเนินงานฯ ที่ได้กรุณามอบคำชื่นชมและกำลังใจรวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในการ
บริหารงานที่ผ่านมา  

ขอขอบพระคุณประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เอกชัย มหาเอก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ อาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร และอาจารย์นคร 
พงษ์น้อย ที่ไดก้รุณาให้คำแนะนำและสนับสนุนการบริหารงานส่วนงานเป็นอย่างดียิง่ 

ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทุกคนในสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่มีไมตรีจิต ให้
ความร่วมมือร่วมใจปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานในการขับเคลื ่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ย ุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสร ิมศิลปวัฒนธรรมเพื ่อตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยความรักสามัคคีและความภูมิใจในองค์กรของพวกเราด้วยกันอย่างงดงามเสมอมา 

 
 

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรน ี
        ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



 

1 
 

 

๑. สรุปแนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper) 
ตามที่ข ้าพเจ ้าได ้เสนอแผนการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ในคราวประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ ต่อแผนงานการนำเสนอรวมทั้งได้รับทราบสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยที ่ได้กรุณาให้ไว้แล้วนั ้น  กอปรกับได้รับรายงานการประเมินผลการ
บริหารงานของข้าพเจ้าในรอบ ๑ ปี ๖ เดือนแรก ครั้งที่ ๑ ในช่วง ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ ซึ่งได้รับผลประเมินในระดับด-ีดีมาก เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

บัดนี้ในฐานะหัวหน้าส่วนงาน เมื่อครบรอบ ๓ ปี (๑ ปี ๖ เดือนหลัง) สำหรับการประเมินฯ จึงได้จัด 
เขียนรายงานสรุปแนวคิดในการบริหารส่วนงานในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารตามนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงานโดยเน้นการยึดโยงสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะ ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ ๑๒ (ฉบับปรับปรุง) และในฐานะหัวหน้าส่วนงาน ได้ดำเนินงานจัดประชุมและ
ปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน และนำแจ้งในคณะกรรมการบริหารของสำนักฯ เพื่อปรับวิสัยทัศน์ และตัวชี้วัด 
ให้สอดรับกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน (สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนเพื่อให้ดำเนินงาน
เป็นไปตามความประสงค์และบรรลุเป้าหมาย บัดนี้ได้ดำเนินการถึงรอบการรายผลการดำเนินงานครบ ๓ ปี
ของการบริหารงาน เพื่อได้ผลลัพธ์บังเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารอย่างไรนั้น ข้าพเจ้าได้ดำเนินการกำหนด
นโยบายเพื ่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ ้นของการบริหารตาม
รายละเอียดได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์: 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์
และยั่งยืน (ปรับปรุงปลายปี ๒๕๖๓) 

พันธกิจ : 
1. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
2. บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม  
3. บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
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โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์และมีทิศทางการดำเนินงานพอสรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที1่ ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วถิีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา 
เพื่อสังคมทีส่รา้งสรรค์อยา่งยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการที่มุ่งเนน้หลกัธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความ
ยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

ทิศทางการดำเนนิงาน 
 สำนักฯได้ทบทวนวิสัยทัศน์ของสำนักฯ เพื่อให้ตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยฉบับที่  

12 ที ่มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนและปรับปรุงในปลายปี  ช่วงเดือนกันยายนปี ๒๕๖๓ ที ่ผ่านมานั้น 
โดยเฉพาะการที่มีการนำแนวคิด Sustainable  Development Goals หรือ SDGs มาใช้เป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย และการพัฒนาส่วนงาน เพื่อมาเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้กับการ
ดำเนินงานให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเป็นสุข ตามที่องค์การสหประชาชาติ (UN) 
ได้ริเริ่มไว้ให้ทั่วโลก 

สำนักส่งเสริมฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีพันธกิจในด้านทำนุบำรุงศาสนา 
ส่งเสริม สืบสาน ประเพณี รวมทั้งการให้บริการวิชาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ล้านนา) 
ดังกล่าวแล้วนั้น 

 ข้าพเจ้าในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสำนักฯ จึงได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
สำนักฯ โดยมุ่งเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ให้ไปในแนวทิศทางที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ ตามตั้งเป้าหมายในแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  โดยการพยายามมีส่วนที่จะสามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ที่สำนักฯ มีนั้น ไป
ดำเนินงานโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน 2 ปี (พ.ศ. 2564 - 2565) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
สำนักฯ เชิงรุก ด้านล้านนาสร้างสรรค์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมกันเพื่อให้สังคม ชุมชนรอบข้างเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนต่อไป  

สิ่งที่ดีอย่างหนึ่ง คือ สำนักฯ มี พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (แถบลุ่มแม่น้ำปิง) ซึ่งมีอายุกว่าร้อยปี 
อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ในบทบาทของผู้นำองค์กร จึงได้วางกลยุทธ์ เป้าหมาย เพื่อที่
ผู้บริหารทั้งระดับต้นและระดับกลางรวมทั้งบุคลากร สามารถวางแผนการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม
ร่วมกันได้ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทิศทางสำหรบักลยุทธ์ ที่จะขับเคลื่อนฯ ด้วยกันมี ๓ ประการ  
- รักษา สืบสาน พัฒนาสร้างสรรค ์ 
- ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมลา้นนา 
- ความร่วมมือและบูรณาการ  
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1- รักษา สืบสาน พัฒนาสร้างสรรค์  
สำนักฯมพีิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ ในความดูแล เราประสงค์ให้ เป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตมีสีสันของชุมชนที่

มาร่วมบูรณาการการดำเนินงาน ซึ่งมีทั้งชุมชนชาติพันธุ์ในล้านนา ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรด้านศิลปวัฒนธรรม 
กับกลุ่มเป้าหมายที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ส่วนมากจาก สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19) ตลอดจน นักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างชาติ ประชาชนผู้สนใจ
หลากหลายวัยและอาชีพ เพื่อให้มีกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านตัวเรือน
โบราณเหล่านี้ ในเรื่องขององค์ความรูด้้านวิถีชีวิต การกิน การอยู่อาศัย โดยเน้นทั้งการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน 
และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (ของใหม่ก็เอาของเก่าก็บ่ละ) ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปต่อยอดและนำไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2- ภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการเปน็แหล่งเรียนรู้วถิีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา 
เราเป็นส่วนงานที่ให้บริการเผยแพร่องค์ความรู้ บริการวิชาการ ทั้งนี้ ทางสำนักฯ พยายามรักษาคุณค่า

แบบ  เก่า ประเพณีวัฒนธรรม ที่เคยมีมาแต่เดิม และพยายามสืบสานให้คงอยู่ และในขณะเดียวกัน ส่งเสรมิ 
สนับสนุนการคิดพัฒนาสร้างสรรคป์รับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย แบบใหม่ด้วยไปพร้อมๆ กันได้ โดยกิจกรรมที่
มุ่งเน้น คือ ปัจจัยสี่ ด้านสถาปัตยกรรม (ทีอ่ยู่อาศัย) อาหารการกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม พืชผักสมุนไพรเพื่อใช้
เป็นยา รวมทั้งงานศิลปะ หัตถกรรม ประดิษฐ์ออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ในวิถีชีวิต ตลอดจนด้านภาษา พิธีกรรม 
ความเชื่อ ผ่านวัฒนธรรมการแสดง ทั้งดนตรีและฟ้อนรำ โดยการจัด การอบรมเชิงปฏบิัติการ (workshop) 
และ หลักสูตรระยะสั้น (short course) แบบปฏิบัติการเรียน onsite และสู่ online เพื่อ เข้าถึงกลุ่มผู้เรียนในวง
กว้างและสามารถเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิตได้ ต้องการขยายผลการอนุรักษ์และพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นไปสู่นานาชาติ (ภูมิภาคอาเซียน) เพื่อการรับรู้ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางต่อไป 

นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้สภาพแวดล้อม บรรยากาศ มีความร่มรื่นสีเขียว มีความ
ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและใส่ใจต่อการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพอเพียงเพื่อความอยู่รอด
และยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการและจัดการตามนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามกฎหมายและเกณฑ์สำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติ ปรับปรุงระบบการจัดการให้มีความต่อเนื่อง 
และเป็นไปตามมาตรฐาน และให้ได้การรับรองในระดับดีเยี่ยม (ทอง) ต่อเนื่องเป็นระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖) รวมทั้งการดำเนินการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อการรับรองในการรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA (Safety and Health Administration จาก
กระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา โดยการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ฯ โดย
พิพิธภัณฑ์เรือนฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและมาตรฐานการให้บริการที่มี
คุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 และเป็นการยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย 
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3- ความร่วมมือ การบูรณาการ พันธมิตรเครอืข่ายศิลปวัฒนธรรม 
สำนักฯ ประสงค์เน้นการบูรณาการกับเครือข่ายในสถาบันการศึกษาภายใน มช. ด้วยกัน และต่าง

สถาบัน รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ชุมชน วัด และโรงเรียนระดับท้องถิ่นให้ได้มามีส่วนช่วยกันขับเคลื่อนฯ งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ในท้องถิ่นของเรา เห็นคุณค่าของความร่วมมือและประโยชน์ที่ได้ต่อชุมชนและต่อบุคคล และ
ประสงค์การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อร่วมสนับสนุนองค์ความรู้และจิตสำนึก “รักษ์เรือนโบราณล้านนา” โดย
การนำแนวทางด้านการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เป็นตัวอย่าง ให้แก่พื้นที่ชุมชน ด้าน
การอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ภายในชุมชนอำเภอสันป่าตอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเห็นคุณค่าของ
เรือนเก่าของบรรพบุรุษ - โครงการรักษ์บ้านเก่า สามารถปรับประยุกต์ให้คงอยู่ในพื้นที่ของชุมชน เป็น
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณมีชีวิตในชุมชน และต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 สรุปความตั้งใจทำให้สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา มช. จะต้องบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์สำนักฯได้ตั้งกันไว้ ดังนี้: 

1.  สำนักฯ ต้องสร้างความโดดเด่นในการทำให้พิพิธภัณฑม์ีชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนา โดยมีการสร้างความเช่ือมโยงเครือข่ายกับชุมชนในท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับ
ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ และการได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่น ด้าน
สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม Museum Thailand Awards เป็นเวลาสามปีซ้อน 

2.  สร้าง Visibility การรับรู้ หากกล่าวถึงจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ต้องนึกถึงและอยากมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แห่งนี้  ทั้งนี้ในช่วงต้องรับมือกับภาวะและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ได้ปรับพัฒนาการใช้เผยแพร่องค์ความรู้ สกัดองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการ
ที่ให้เข้าถึงง่าย สนุกและน่าสนใจ ผ่านเทคนิคและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบสื่อดิจิทัล 
ผ่านเว็บไซต์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เฟสบุ๊คเพจ เฟสบุ๊คไลฟ์ ของช่องทางพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. และช่องทาง YouTube ที่สำนักฯ ดำเนินการเองเพื่อใช้เป็นสื่อการเผยแพร่
และการประชาสัมพันธ ์

3. การสร้างสภาพแวดล้อม พืชพรรณสวนตามบ้านเรือนของชาวล้านนาในพื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ให้
งดงามและน่าสนใจในการเข้ามาเรียนรูข้องผู้เที่ยวชม รวมทั้งต้นไม้ใหญ่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์ฯ 

4.  สร้างการเรียนรูโ้ดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นห้องเรียนรู้ การจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศ
ทุกวัยตลอดชีวิต เพื่อตอบยุทธศาสตร์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์เชิงรุกล้านนา
สร้างสรรค์ของ มช. โดยใช้หัวข้อที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิฉบับที ่๑๒ ดำเนินการปรับพัฒนาจัดทำเป็นหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์โดยใช้
นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์มาช่วยให้เกิดความน่าสนใจ ในแนวคิด concept  

              “reimage relearn reinvent” – เปลี่ยนรูป เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต 
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5.  การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กร  โดยใช้เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU EdPEx) เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความยั่งยืนทำให้องค์กรแห่งความสุข 

6. การจัดการให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการรับรองด้านการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยในการ
บริการ ตามเกณฑ์ฯ และการจัดการสำนักงานสีเขียว Green Office ในการตระหนักรู ้การ
ประหยัดพลังงานและใส่ใจต่อการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม  ตามมาตรฐานและเกณฑ์จากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
สำหรับวิธีการ แนวทาง และเป้าหมายเพื่อให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารอย่างไรนั้น ข้าพเจ้า

ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายเพื่อแนวทางการดำเนนิงานและเป้าหมายที่ต้องการผลกัดันให้เกิดขึ้นของการ
บริหาร ช่วงระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) มีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ : 

นโยบาย แนวทาง เป้าหมาย 
๑. ทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ส่วนงาน - ทบทวนยุทธศาสตร์สำนักฯ ให้ยึดโยง

กับยุทธศาสตร์ของ มช. และชาติ 
- ทำแผนงาน กลยุทธ์ เชื่อมโยงสู่

เป้าหมาย  
- กำหนดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายผลลัพธ์ 

และระบุ KPI owner เพื่อการ
ติดตามได้ชัดเจน 

- ริเริ่มงานโครงการใหม่  

- แผนยุทธศาสตร์ที่ไปในทิศทาง
เดียวกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ด้านล้านนาสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์
ที3่ เชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

- ค่าเป้าหมายที่เป็น outcome-
based มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

๒. กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ 

- สร้างแผนงานโครงการที่สอดคล้องใน
ทุกยุทธศาสตร์ให้มุ่งสู่ความเป็นชั้น
นำด้านแหล่งเรียนรู้ ต่อยอด สร้าง
คุณค่าและจิตวิญญาณโดยใช้
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณลา้นนาเป็น 
เครื่องมือถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสู่
นานาชาติ   

- เน้นประเด็นรากฐานมรดกวัฒนธรรม
ล้านนาสู่ล้านนาสร้างสรรค์ 

- องค์ความรู้สะสมต่อยอดจนเป็น
Brand พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.  

- แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าและความ
เข้าใจด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา 
นำความรู้ไปต่อยอดได้ สร้างจิต
วิญญาณล้านนาให้ลูกหลานสืบไป  

๓. พัฒนาการบริหารจัดการ - สร้างระบบการบริหารการจัดการ 
โดยใช้เครื่องมือ CMU-EdPEx ใน
การเชื่อมโยงนโยบายแต่ละข้อกับ
ระบบงานทั้งในส่วนของ Core 
Function และ Support Function 
ที่มีทั้งงบประมาณ ระบบการจัดซื้อ

- มีแผนงานและงบประมาณสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และนโยบาย 

- มีระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงาน มี
การบูรณาการดำเนินงานบน
Platform เดียวกันของส่วนงาน
ชัดเจน 
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นโยบาย แนวทาง เป้าหมาย 
จัดจ้าง ระบบการจัดการความรู้ การ
บริหารความเสี่ยง การใช้ทรัพยากร
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

๔. การบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ล้านนา โดยให้สอดคล้องกับ 
SDGs11 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ล้านนา
สร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ และการบูรณาการกับ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 - ปรับบทบาทองค์กรในการจัดองค์ 
ความรู้และให้ดำเนินงานเพื่อเป็น 
ศูนย์แห่งความเข้าใจเห็นและสร้าง 
คุณค่าวัฒนธรรมล้านนา เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน 

- ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับกลยุทธ์ของ
ล้านนาสร้างสรรค์ ในด้าน 1) เป็น
ศูนย์กลาง 2) Visibility and 
Recognition 3) ต่อยอดความรู้ 
สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่า 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และ 4) 
สภาพแวดล้อมที่ดีงดงาม และการ
ประหยัดพลังงานและรักษ์โลก 

- เกิดผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ตรงกับ
ยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ มช. 
ทั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดเป็น 
outcome-based 

- เกิดการรับรู้และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติเพื่อไปสู่นานาชาติ  

๕. พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนาให้มีชีวิต และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ล้านนาที่โดดเด่น เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และ
ยั่งยืน (ตามทีก่ำหนดในวิสัยทัศน์) 

- สร้างกระบวนการจัดองค์ความรูท้ี่มี
ชีวิตให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี     
อัตลักษณ์ล้านนา ที่มีเสน่ห์ 

- จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผ่าน
MOOCH และ LE 

- พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่
ผ่านระบบดิจิทัล 

- สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม 

- สร้างแผนการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสื่อสารสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
เผยแพร่ทั้งในระบบสื่อ onsite to 
online  

- สร้างแผนการสำรวจการสื่อสาร การ
รับรู้จักองค์กร 

- สร้าง branding ของพิพิธภัณฑ์เรือน 

 

๖. สร้างนวัตกรรมเพิ่มคุณค่าและ
มูลค่าให้ผลงาน นิทรรศการ การ
บริการพิพิธภัณฑ์ 

- สร้างกระบวนการสื่อสาร  
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เพื่อ
เพิ่มคุณค่า ใช้เทคโนโลยีสื่อสารและ

- การรับรู้และการยอมรับ (Visibility 
and Recognition) ให้กับพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. 
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นโยบาย แนวทาง เป้าหมาย 
สารสนเทศ เพื่อการจัดการและ 
บริการ สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. 

- กลไกการส่งมอบบริการยุค
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

- ระบบการติดตามจำนวนการเข้าใช้
และประโยชน์ไปต่อยอด 

 

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารที่นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรอบ ๑ ปี ๖ 
เดือนหลัง (ครบ ๓ ปี) 
 

วิสัยทัศน์ :  
 พิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เปน็แหล่งเรียนรูว้ิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่
สร้างสรรค์และยั่งยืน 

พันธกิจ : 
1. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนา ประเพณีและศลิปวัฒนธรรมล้านนา 
2. บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม  
3. บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

ผลการปฏิบตัิงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564   

 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

ร้อยละ 
ความสำเร็จ 

แผน ผล 
ร้อยละ 

ความสำเร็จ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมทีส่ร้างสรรคแ์ละยั่งยืน 
1. 1 จำนวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา มช. 
คน 10,000 13,711 100 12,000 4,201 35.01 ผลกระทบจาก

สถานการณ์โควิด-19 
1. 2 จำนวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา มช. แบบออนไลน์  
คน - - - 10,000 20,800 100 ปรับตัวชี้วัดเพื่อ

รองรับสถานการณ์ 
โควิด-19 

1. 3 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้า
ชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณลา้นนา มช. 

ร้อยละ 80 90.98 100 80 91.50 100  

1.4 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 

ร้อยละ 80 100 100 80 96 100  

1.5 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

บาท 3,000,000 3,788,800 100 3,500,000 1,545,665 44.16 ผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

ร้อยละ 
ความสำเร็จ 

แผน ผล 
ร้อยละ 

ความสำเร็จ 
1.6 ร้อยละการการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็น

แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่
สร้างสรรค์และยั่งยืน  

ร้อยละ 80 92 100 90 93.77 100  

1.7 ร้อยละของประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 
ต่อพิพิธภัณฑเ์รือนโบราณล้านนา มช. 

ร้อยละ 85 85.67 100 90 90.09 100  

1.8 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
มช. 

คน 5,000 5,008 100 6,000 7,847 100  
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 

หมายเหตุ 
แผน ผล 

ร้อยละ 
ความสำเร็จ 

แผน ผล 
ร้อยละ 

ความสำเร็จ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พันธกิจ) : บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 
2.1 จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/Course 

online/Webinar/กระบวนวิชาเรียนร่วม  
(ตัวชี้วัดคำรับรองและนับสะสมปีงบ 2563-2565) 

หลักสูตร 9 24 100 15 10 66.67 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ SO3: 

ล้านนาสร้างสรรค์ ใน
เดือนกันยายน 2564 

2.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม หรือผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ที่ได้รับมาตรฐาน  
(ตัวชี้วัดคำรับรองและนับสะสมปีงบ 2563-2565) 

ชิ้นงาน 1 1 100 2 2 100  

2.3 จำนวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ท่ีมีทักษะเพิ่มขึ้น
ตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่  
(ตัวชี้วัดคำรับรองและนับสะสมปีงบ 2563-2565) 

คน 1 1 100 2 1 50 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ SO3: 

ล้านนาสร้างสรรค์ ใน
เดือนกันยายน 2564 

2.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ต่อได้ 

ร้อยละ 80 96.57 100 85 97.39 100  
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
 ปีงบ 2563  ปีงบ 2564 

หมายเหต ุ 
แผน  ผล 

ร้อยละ 
ความสำเร็จ 

 แผน ผล  
ร้อยละ  

ความสำเร็จ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา

เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)  
แบนด ์  2 ยกเว้นการ

ตรวจ
ประเมิน 

50  3 2 66.67 จากรายงานการ
ตรวจประเมินฯ  

เมื่อวันที่  
9 ธันวาคม 2564 

3.2 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA) 

ร้อยละ  85  100 100  90  95  100  

3.3 ร้อยละของบุคลากรสำนักฯ ที่มีความพึงพอใจและ
ความสุขในโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่ง
ความสุข 

ร้อยละ  85  95.57 100  90 92.92  100  

3.4 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก และรายได้แหล่งอื่นๆ 

บาท  1,250,000  4,357,345 100  1,400,000 1,745,662 100  

3.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ -5 10.62 - -5 -10.48 100  

3.6 ร้อยละของปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 
เทียบกับปีที่ผ่าน (ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green 
Office)) 

ร้อยละ - - - -3 -3.85 100 เพิ่มตัวชี้วัดใหม่  
ปีงบ 2564 
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๓. ผลการดำเนินงานโดยรวมที่โดดเด่นและผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินผลที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในรอบ ๑ ปี ๖ เดือน
แรกที่ผ่านมา  

- ความโดดเด่นในการปรับรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จาก 

Onsite สู ่ Online  ภายใต้แนวคิด เปลี ่ยนรูป เปลี ่ยนรู ้ เปลี ่ยนชีว ิต (Reimage Relearn 

Reinvent)  

- การถอดองค์ความรู้สถาปัตยกรรม เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ (Online) หลังสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพจ AFCP 2019 

        → https://www.facebook.com/afcpcmu 

- การสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผ่าน

รูปแบบออนไลน์เฟสบุคเพจ https://www.facebook.com/CMULHM 

- การสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผ่าน

รูปแบบออนไลน์ YouTube→ https://bit.ly/3g0cBRO  

- การสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาผ่านสื่อออนไลน์ 

- การถอดองค์ความรู้ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม เผยแพร่ผ่านระบบ Online หลังสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- รวบรวมองค์ความรู้จากการฝึกอบรมระยะสั้นจาก onsite สู่ online 

- พัฒนารูปแบบการสื่อความหมายภายในพิพิธภัณฑ์ฯ สู่ Platform Online 

- การประยุกต์ใช้ สื ่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี  มานำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ “Digital 

Projection Mapping” ณ เรือนล้านนาอาณานิคม (เรือนคิวริเปอล์)  

- พ ัฒนาร ูปแบบการสรางประสบการณ ์  ผ ่ าน  Virtual Museum 360 ° →https://art-

culture.cmu.ac.th/360/ 

- ประยุกต์รูปแบบการนำชมจาก onsite สู่ online 

- การบูรณาการงานบริการวิชาการกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

- การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีรูปแบบ

การเรียนการสอนในรูปแบบการสาธิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 

o กิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย ในกิจกรรม "รักษ์หุ่นกระบอก" 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บูรณาการความร่วมมือจัด

กิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต

https://www.facebook.com/afcpcmu
https://bit.ly/3g0cBRO
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) ในกิจกรรม "รักษ์หุ่น

กระบอก"  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

o การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วาดภาพศิลปะเด็กในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ สำหรับ

โรงเรียนสาธิต มช.  

o รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการ การเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมของ 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี 

การศึกษา 2563 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดู

ภาคผนวก) 

- บูรณาการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สล่าสร้างสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา การบรรยาย 

เรื่อง "เรือนไม้ : ภูมิปัญญาเชิงช่างไม้" และอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปัญญาเชิงช่างไม้ใน

สถาปัตยกรรมเรือนล้านนา" ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- การดำเนินงานโครงการกิจกรรมบูรณาการจัดทำสื ่อการสอนภาษาต่างประเทศแบบ e-

Learning ผ่านส ื ่อละครห ุ ่นกระบอกและว ัฒนธรรมล ้านนา  ร ่วมก ับ สถาบ ันภาษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- บูรณาการกับเครือข่ายชุมชน 

- การบูรณาการกับเครือข่ายชุมชน (แบบออนไลน์) การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนไทลื้อ 

ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

- การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อร่วมสนับสนุนองค์ความรู้และจิตสำนึก “รักษ์เรือนโบราณ

ล้านนา” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับระดับชาติ  

- ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & 
Health: SHA and SHA Plus) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน
ความปลอดภัยด ้านส ุขอนาม ัย (Amazing Thailand Safety & Health: SHA and SHA Plus) โดย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
และตราส ัญล ักษณ์ Safe Travels โดย World Travel & Tourism Council ซ ึ ่ งเป ็นการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว  
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- การสร้างภาพลักษณ์ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ และเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 

1)  ได้รับรางวัลประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ เเละวัฒนธรรม ดีเด่นระดับประเทศ Museum 
Thailand Awards 2021 (ได้รับรางวัลเป็นปทีี่ 2) รางวัลดีเด่น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน และด้านการดุแลสุขอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
2564 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)  

2) ได้รับรางวัลระดับประเทศ Thailand Tourism Awards 13th  (รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564) - Kinnari Gold Awards 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards 13th 
(รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 โดยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตอกย้ำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสู่สากล ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็น “การท่องเที่ยวสีขาว” (สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีพิธีพระราชทานรางวัลฯ ในวันที่ 10 
ตุลาคม 2564 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

3) ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีเยี ่ยม (ทอง) 
ระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา 
ปัญหาการระบาดของโรคไวรัสโควิด ในปี 2563 ระลอกแรก เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 

และในช่วงปีพ.ศ.2564 เดือนมกราคม และต้นกุมภาพันธ์ 2564  และอีกระลอกในปี 2564 ที่สถานการณ์
ค่อนข้างหนัก ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงปัจจุบัน (สิงหาคม 2564) ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การอบรม
หลักสูตรฯ การได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการการจัดอบรมหลักสูตรด้านล้านนาสร้างสรรค์ ไม่
ตรงกับแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 และได้รับแจ้งการอนุมัติจัดสรรการดำเนินงาน จากงบล้านนา
สร้างสรรค์ปี 2564 เมือต้นเดือนกันยายน 2564 ทำให้แผนการดำเนินงานต้องเลื่อนการดำเนินงานในปี 
2565 ทำให้ผลงาน เป้าหมาย และค่าตัวช้ีวัดจะมีผลไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้ในปี 2564   

นอกจากนี้ การดำเนินงานตามพันธกิจด้านทำนุบำรุงศาสนา การจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ตามเทศกาล งาน ประเพณีของล้านนาได้รับผลกระทบ โดยมีทั้งเลื่อนการจัดหรือต้องยกเลิกตาม
สถานการณ์ฯ เป็นต้น  
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ภาคผนวก ก 1. 
แผนการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี  

(พ.ศ. 2562 - 2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 

 

วิสัยทัศน์ :  
 พิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่
สร้างสรรค์และยั่งยืน 
 

พันธกิจ : 
1. ทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
2. บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม  
3. บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ อความ

ยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม  
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม (Key Initiatives) 

ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน 
1.1 ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง 
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคม
ที่สร้างสรรค์และยั่งยืน 

พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้าน
วัฒนธรรมล้านนาให้คง อัต
ลักษณ์อย่างมีคุณค่าและโดด
เด่น 

แผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้าน
วัฒนธรรมล้านนา 

1.1.1  โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้
วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา (แอ่วเฮือน 
เยือนผญา)  

1.1.2  โครงการ Conservation of 
Traditional Lanna Architecture in 
Chiang Mai (AFCP) ระยะที่ 1  

 กิจกรรมการศึกษาเยี่ยมชม การ
ซ่อมแซมเรือน 

 กิจกรรมการบรรยาย “สล่า
ทอล์ก”   

1.1.3  การจัดฝึกปฏิบัติ (Workshop) งาน
หัตถกรรมล้านนาตามความต้องการ
ของสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/
ชุมชน/เครือข่าย/ชาวต่างชาติ   

1.1.4  จัดกิจกรรมอบรมการปั้นดิน ทำโคม 
วาดภาพบนพัด และทำขนมล้านนา
สำหรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่น 
(Momoyama Gakuin University)  

1.1.1  โครงการ Conservation of 
Traditional Lanna Architecture 
in Chiang Mai (AFCP) ระยะที่ 2  

 กิจกรรมการศึกษาเยี่ยมชม การ
ซ่อมแซมเรือน 

 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“งานเชิงช่าง สลา่ล้านนา” 

1.1.2  โครงการปรับปรุงนิทรรศการ
เครื่องมือเครื่องใช้บนเรือนไทลื้อ  

1.1.3  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) งานหัตถกรรมล้านนา
ตามความต้องการของ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงาน/ชุมชน/
เครือข่ายชาวต่างชาติ   

1.1.4  โครงการ “เปิดบ้านป๋าคิว” 

 พิธีเปิดนิทรรศการสื่อนวัตกรรมฯ 

 กิจกรรมเสวนากับทายาทเรือน 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม (Key Initiatives) 

ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 
1.1.5  โครงการเปิดเรือนฝาไหล   

 พิธีทำบุญเรือนฝาไหล 

 จัดแสดงนิทรรศการผลงาน
ภาพถ่ายทายาทเรือนฝาไหล 

 เสวนาเล่าขานตำนานเรือนฝา
ไหล 

1.1.2  แผนพัฒนาฐานข้อมูล
องค์ความรู้พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนาระบบดิจิทัล 

1.1.6  จัดทำฐานข้อมูลการซ่อมแซมเรือน
โบราณล้านนา ในโครงการ 
Conservation of Traditional 
Lanna Architecture in Chiang Mai 
(AFCP) ระยะที่ 1  

1.1.7  การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่าน
สื่อออนไลน์ (องค์ประกอบและความ
เชื่อเกี่ยวกับของเรือนล้านนา)   

1.1.8  การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา ผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook 
page, Website)   

1.1.5  จัดทำฐานข้อมูลการซ่อมแซมเรือน
โบราณล้านนา ในโครงการ 
Conservation of Traditional 
Lanna Architecture in Chiang 
Mai (AFCP) ระยะท่ี 2  

1.1.6  โครงการ Lanna Virtual Museum 
360  

1.1.7  การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่าน
สื่อออนไลน์ (YouTube)   

1.1.8  การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook 
page, เว็บไซต์สำนักฯ)   

1.1.9  โครงการจัดทำสารานุกรม
องค์ประกอบของเรือนพื้นถิ่นล้านนา
แบบออนไลน์ (ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์ฯ)   
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม (Key Initiatives) 

ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 
แผนสร้างความรว่มมือกับ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และ
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาต ิ

 1.1.10  โครงการสร้างฐานเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดเชยีงใหม่ 
(แม่ข่าย ศมส.)   

1.2 สร้างการรับรู้ Visibility 
ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช. 

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เชิง
รุก 

แผนประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์เชิงรุก 

1.2.1  เสนอชื่อรับรางวัล Thailand 
Museum Award 2020   

1.2.2  กิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านการ
สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างชาติ (คลิปสัน้) 

1.2.3  กิจกรรมขยายฐานการรับรู้โดย
แลกเปลี่ยนลิงค์เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

1.2.1  เสนอชื่อเข้ารับรางวัล Thailand 
Museum Awards 2021   

1.2.2  การเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Thailand 
Tourism Awards 2021   

1.2.3  กิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านการ
สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างชาติ (คลิปสัน้) 

การสร้าง Branding 1.2.4  โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

1.2.5  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบเจาะ
กลุ่มลูกค้า (สถาบันการศึกษา/
ชาวต่างชาติ/ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน)  

1.2.4  โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา   

1.2.5  การประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบเจาะ
กลุ่มลูกค้า: สถาบันการศึกษา 
ชาวต่างชาติ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน   
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม (Key Initiatives) 

ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 
1.2.6  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแหล่ง

เรียนรู้เพื่อบรรจุในโปรแกรมการอบรม
เครือข่าย 

1.2.7  กิจกรรมนักศึกษาและอาคันตุกะ
แลกเปลี่ยนของแต่ละคณะภายใน มช. 

1.2.6  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแหล่ง
เรียนรู้เพื่อบรรจุในโปรแกรมการ
อบรมเครือข่าย 

พัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์
ของสำนักฯ และพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. 

แผนการสำรวจด้านการรับรู้
ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. 

1.2.8  การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
จากการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

1.2.7  การรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
พฤติกรรมและความต้องการของ
ลูกค้าจากการเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์   
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม (Key Initiatives) 

ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (พันธกิจ) : บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 
2.1 บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
และสังคม เพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ให้บริการวิชาการด้านอบรม
หลักสูตรระยะสั้นด้านภูมิ
ปัญญาศิลปะ และวัฒนธรรม
ให้แก่ชุมชนและสังคม 

แผนการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นด้านภูมิปัญญา
ล้านนา วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม 
 

2.1.1  โครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้าน
หัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา
สร้างสรรค์ (9 หลักสูตร) ดังนี้ 

 เจิงมือเปล่า 

 อาหารล้านนา (แกง) 

 อาหารล้านนา (ปิ้ง-แอ็บ-หลาม) 

 อาหารล้านนา (ตำ-ยำ-ส้า) 

 การจักสานใบตาล 

 การวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และ
เรือนโบราณล้านนา 

 ทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วย
มือ 

 การสานสาด 

 การทำเทียนในพิธีกรรม 
2.1.2  โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

“อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น”  

2.1.1  โครงการอบรมระยะสั้นวัฒนธรรม
อาหารล้านนาสู่สากล (12 หลักสูตร) 
ดังนี้ 

 อาหารเป็นยา (2 ชนิด) 

 อาหารตามประเพณี (2 ชนิด) 

 อาหารตามฤดูกาล (2 ชนิด) 

 อาหารเนื่องในโอกาสสำคัญ (2 
ชนิด) 

 อาหารแปรรูป (2 ชนิด) 

 อาหารหวาน (2 ชนิด) 
2.1.2  โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาผ่าน

สื่อออนไลน์   

ให้บริการวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม 

แผนงานด้านองค์ความรู้ตาม
ความต้องการของชุมชน(สื่อ
สิ่งพิมพ ์วารสาร การจัด
บรรยายของสำนัก) 

2.1.3  โครงการจัดทำประวัติวัดแซ่ช้าง ตำบล
แช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

2.1.3  โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปี
ที่ 23  
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม (Key Initiatives) 

ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 
2.1.4  โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 

22  
2.1.5  โครงการวิจัยการสำรวจและรวบรวม

องค์ความรู้จากสล่าล้านนาในการ
บูรณะเรือนโบราณล้านนา เพ่ือการ
จัดทำฐานข้อมูลแหล่งศึกษาการ
อนุรักษ์เรือนฯ ของพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช. (ทุนวิจัยสถาบัน 
มช.)  

2.1.5  โครงการจัดทำหนังสือพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. (เรือนโบราณลุ่ม
แม่น้ำปิง)  

2.1.6  โครงการส่งเสริมอาชีพการปักผ้า
ริบบิ้น ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชียงใหม่   
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม (Key Initiatives) 

ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
3.1 บริหารงานและจัดการ
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาส่วนงานตามเกณฑ์ 
CMU-EdPEx 2562-2565 
(ยุทธวิธีการบริหารและ
พัฒนางาน) 

แผนประกันคุณภาพตาม
เกณฑ์ CMU-EdPEx 

3.1.1  โครงการศึกษาดูงานด้าน CMU-
EdPEx ของหน่วยงานที่มี Best 
Practice หรือได้รางวัล TQC ปีงบ 
2563  

3.1.1  โครงการศึกษาดูงานด้าน CMU-
EdPEx ของหน่วยงานที่มี Best 
Practice/TQC ปีงบ 2564  

แผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

3.1.2  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือน
โบราณล้านนา   

3.1.3  กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในสำนักฯ  

3.1.2  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือน
โบราณล้านนา  

3.1.3  โครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี 
2564  

แผนจัดการความรู้ (KM) 3.1.4  กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ปีงบ 
2563 

3.1.4  โครงการการจัดการความรู้ (KM) ปี
งบ 2564 

แผนพัฒนาบุคลากรและการ
สร้างองค์กรแห่งความสุข 

3.1.5  โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบ 2563  
3.1.6  โครงการ Happy CPAC: องค์กรแห่ง

ความสุข ปีงบ 2563  
3.1.7  โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น 

ประจำปี 2562  

3.1.5  โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักฯ ปีงบ 
2564  

3.1.6  โครงการ Happy CPAC: องค์กรแห่ง
ความสุข ปีงบ 2564   

3.1.7  โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น 
ประจำปี 2563  

3.1.8  โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน
สำนัก ณ ม.แม่ฟ้าหลวง 

3.1.9  โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและเรือนโบราณ อ.บ้านธิ 
จ.ลำพูน   
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม (Key Initiatives) 

ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 
สร้างรายได้จากทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจำกัดให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

แผนการสร้างรายได้ของ
สำนักฯ 

3.1.8  จัดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา 

3.1.9  จัดเก็บค่าเช่าสถานที่พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา และห้องประชุม 

3.1.10  จำหน่ายหนังสือพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. และหนังสือ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.1.11  โครงการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 
3.1.12  การจัดเก็บค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ 
3.1.13  เงินบริจาค 
3.1.14  จำหน่ายของที่ระลึก 
3.1.15  กจิกรรมแต่งหย้องชุดล้านนาเสริม

คุณค่าการเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ 

3.1.10  จัดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา  

3.1.11  จัดเก็บค่าเช่าสถานที่พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา และห้องประชุม 

3.1.12  จำหน่ายหนังสือพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. และหนังสือ
ศิลปวัฒนธรรม 

3.1.13  โครงการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ต่างๆ 

3.1.14  การจัดเก็บค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 

3.1.15  เงินบริจาค 
3.1.16  จำหน่ายของที่ระลึกฯ 

ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ภายในสำนักฯ 

แผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และพลังงานของสำนักฯ 

3.1.16  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: ด้าน
พลังงานและขยะ   

 หลุมปุ๋ยหมัก 

 กิจกรรมประหยัด 
3.1.17  โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ฯ 

 สวนข้างเฮือนล้านนา 

 สวนดอกไม้      

3.1.17  โครงการส่งเสริมการมุ่งสู่สำนักงานสี
เขียว (Green Office) ตามเกณฑ์
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม   

3.1.18  โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิ
ทัศน์สำนักฯ ประจำปี 2564   

3.1.19  กิจกรรม 5 ส. 
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ภาคผนวก ก 2. 
งบประมาณรายจ่ายประจำป ีและรายไดอ้ื่นๆ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  

ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาเชียงใหม ่
 

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี   
 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
2564 จาก 3 แหล่ง ได้แก่ 1) งบประมาณแผ่นดิน 2) งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน และ 3) งบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย (10%)   

ตารางที่ 1 : งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
แหล่งเงิน ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 

งบประมาณแผ่นดิน 7,996,017.00 7,650,508.00 6,510,000.00 6,571,300.00 

งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน 421,300.00 593,300.00 350,900.00 281,800.00 

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 2,825,800.00 5,699,255.90 3,776,084.00 4,020,345.69 

รวม 11,243,117.00 13,943,063.90 10,636,984.00 10,873,445.69 

 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภูมิที ่1 : งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที ่2 : เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2564 ดังนี ้

ตารางที่ 2 : สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564   
แหล่งเงิน ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 

วงเงิน 11,243,117 13,943,064 10,743,588 10,873,446 
จ่ายจริง 11,183,114 13,398,548 10,145,242 9,909,576 

คงเหลือ 60,003 544,516 598,346 963,870 

จ่ายจริงร้อยละ 99.47 96.09 94.43 91.14 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่3 : สรุปผลการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
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3. รายได้อื่นๆ (นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี)  
 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีรายได้อื่นๆ (นอกเหลือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ดังนี ้

 
ตารางที่ 3 : รายได้อื่นๆ (นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2564   

ลำดับ รายการ ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 
1 รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ 409,331.48 309,494.70 197,996.40 115,904.02 

1.1 ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา 

103,410.00 111,186.00 88,902.00 73,629.00 

1.2 ค่าเช่าสถานที ่ 272,979.00 189,801.00 107,505.00 34,585.87 
1.3 ค่าจำหน่ายหนังสือ 32,231.48 8,345.70 1,530.00 5,367.15 
1.4 ค่ารับฝากจำหน่ายสินค้า 711.00 162.00 59.40.00 2,322.00 
2 รายได้จากการสนับสนุนจาก

ภายนอก 
59,944.00 1,133,449.00 3,919,200.00 1,457,445.00 

2.1 เงินสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของ
สำนักฯ 

44,944.00 483,649.00 2,916,700.00 1,457,445.00 

2.2 เงินสนับสนุนสิ่งก่อสร้าง 15,000.00 450,000.00 900,000.00  
2.3 ค่าลงทะเบียนต่างๆ - 199,800.00 102,500.00  
3 รายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ 197,975.35 59,024.60 9,777.22 80,182.32 

3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,834.95 3,600.75 5,075.32 6,013.32 
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ด  27,378 180.00 - - 
3.3 อื่นๆ (ได้แก่ รายได้จากการจัด

ฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ) 
167,762.40 55,243.85 4,701.90 74,169.00 

รวม 667,250.83 1,501,968.30 4,126,973.62 1,653,531.34 
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แผนภูมิท่ี 4 : รายได้อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5 : เปรียบเทียบรายได้อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  
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ภาคผนวก ข 

รายงานผลการดำเนินงานการบูรณาการ การเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมของสำนักส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2563 

ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการประเมินฯ 

การวางแผนงาน 

 ในปีการศึกษา 2563 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่าย
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ และคณาจารย์ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการ
จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรการเรียนด้านศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

ครั้งที่ 2 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

 

การประชุมหารือครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ 16 มีนาคม 2563 

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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การประชุมหารือครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  
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หลังจากการจัดประชุมได้มีหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร โดยวางแผนจะเข้ามาเรียนรู ้ และฝึกปฏิบัติที่
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี ้

1. หลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล    ระยะเวลา 0.5 วัน 

2. หลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ระยะเวลา 1 วัน  

3. หลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (อาหารล้านนา)  ระยะเวลา 1 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้ง 

4. หลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ภาษาล้านนา)  ระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้ง 

5. หลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา (ดนตรีพ้ืนเมือง)     

- นักเรียน 15 คน    ระยะเวลา 1 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง 

- นักเรียน 30 คน    ระยะเวลา 1.45 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง 

 

การดำเนินงาน 

 เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 
ซึ่งจำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนไม่ให้เป็นอันตรายต่อการติดเชื้อโควิด -19 ของนักเรียน จึงมีการ
ปรับเลื่อนการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่เป็นวิชาปฏิบัติไปใช้ในภาคการศึกษาต่อไป ส่วน
หลักสูตรอื่นที่สามารถดำเนินการได ้ก็มีการหารือและปรับเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
3 ครั้ง คือ 

 
- กิจกรรมการศึกษาเรือนโบราณล้านนาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา  

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบเรือนโบราณล้านนา และวิถีชีวิต การอยู่อาศัย ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2564 เวลา 09.00 – 12.00 ณ พิพ ิธภัณฑ์เร ือนโบราณล้านนา สำนักส ่งเสร ิมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหาในการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แผ่นดิน อนุจะนำ 
รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบเรือนล้านนา และการอยู่
อาศัยบนเรือน โดยได้สัมผัสกับสถานที่จริงบนเรือน และนักเรียนได้รับชมนิทรรศการ ณ เรือนทรงอาณานิคม 
(คิวรีเปอล์) โดยสื่อ Projection mapping ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา 
ทั้งการแต่งกาย อาหาร และสถาปัตยกรรม 
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2. กิจกรรมการศึกษาเรือนโบราณล้านนาของนักเรียนในระดับชั้นอนบุาล  

     เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบเรือนโบราณล้านนา และวิถีชีวิต การอยู่อาศัย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหาในการเรียนรู้ บุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้บรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบเรือน ล้านนา วัสดุที่ใช้ในการสร้างเรือน การอยู่อาศัยภายในเรือน โดยนักเรียนได้
สัมผัสกับสถานที่จริงในเรือน ได้เรียนรู้วิธีการนอนในเรือน พื้นที่การทำอาหารในครัว และนักเรียน
ได้รับชมนิทรรศการ ณ เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) โดยสื่อ Projection mapping ที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น ได้ทำกิจกรรมวาดภาพเรือน โดย
ใช้หุ่นน้องอุ่นเฮือนเป็นสื่อในการสอนวาดภาพเรือนที่ใช้รูปทรงเรขาคณิตอย่างง่าย ให้นักเรียนได้เข้าใจ
รูปทรงพ้ืนฐาน และส่วนประกอบของเรือนโดยคร่าว 

กิจกรรมการศกึษาเรือนโบราณ
ล้านนาของนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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กิจกรรมการศกึษาเรือนโบราณล้านนาของนักเรียนในระดับช้ันอนุบาล วันที ่17 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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3. กิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ได้จัดโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความ
เป็นไทย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรม "รักษ์หุ่นกระบอก" โดยนักศึกษาวิชา
ศ ิลปะห ุ ่นเอเช ีย ประจำภาคการศ ึกษาท ี ่  2 ป ีการศ ึกษา 2563 ของน ัก ศึกษาคณะว ิจ ิตรศ ิลป์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู ้สอนในกระบวนวิชา ในวันที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

 

 

- กิจกรรม "รักษ์หุ่นกระบอก" โดยนักศึกษาวิชาศิลปะหุ่นเอเชีย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 

2563 ของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียน

สาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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สรุปผลจากการดำเนินงานการบูรณาการ ในปีการศึกษา 2563 

 
- จากการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา เสมือนเป็นการนำกิจกรรม

(บทเรียน) ที่ออกแบบไว้มาทดลองปฏิบัติจริง ทำให้ทราบถึงข้อจำกัด และการปรับปรุงพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ตามข้อสังเกตการณ์ ดังนี้ 

- การชมนิทรรศการ Projection mapping ณ เรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) ที่ใช้สื่อสมัยใหม่ใน

การให้ความรู ้เบื ้องต้นเกี ่ยวกับอาหารและเครื ่องแต่งกาย นักเรียนในระดับชั ้นอนุบาล และ

ประถมศึกษาที่เป็นเด็กเล็ก ให้ความสนใจ และตื่นตาตื่นใจกับสื่อที่แปลกใหม่ แต่ไม่ค่อยสนใจ

เนื้อหา เพราะระดับการรับรู้ยังยากเกินกว่าที่เด็กวัยนี้จะเข้าใจ จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการสอนแบบอื่น

เข้ามาเพิ่มเติมหลังจากชมนิทรรศการ Projection mapping เช่น การรับรู้จากของจริง ด้วยการ

สัมผัส การแสดงสาธิต และการใช้คำศัพท์ง่ายๆ เป็นต้น 

- การเยี่ยมชมเรือนโบราณล้านนา เด็กนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะได้ขึ้นเรือนโบราณ

ที่ไม่เคยรู้จัก ได้สำรวจพื้นที่ห้องต่างๆ เพราะส่วนใหญ่จะไม่คุ้นชินกับการอยู่อาศัยในเรือนไม้ 

รวมถึงได้เรียนรู้การเดิน และการนั่งบนเรือนไม้ที่แฝงมารยาทเรื่องการเดินในเรือนให้กับนักเรียนได้

เข้าใจ 

- การฝึกทักษะการฟัง และเรียนรู้การสาธิต การเชิดหุ่นอย่างงาย สร้างความเพลิดเพลิน เสริมทักษะ

การฟังและจินตนาการของเด็กเล็ก  

- หลักสูตรที่ร่างไว้สำหรับการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะนำไปใช้ใน

การเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะมีการนัดหมายประชุมของทั้งส่วนงานอีกครั้งหลังจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่คลี่คลาย โดยมีเนื้อหาในการสอน 

ดังนี้ 
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1. หลักสูตรนักเรยีนอนุบาล ระยะเวลา 0.5 วนั  
เนื้อหาการเรียนรู ้

ที ่ ระยะเวลา เนื้อหาการเรียนการสอน สาระความรู้ทีไ่ด้รับ 

1 9.00 น. - 10.00 น. ชมเรือนล้านนา หลองข้าว พืชผัก
สวนครัว  

1. รูปแบบเรือนล้านนา 

2. การอยู่อาศัยในเรือนล้านนา 

3. ภูมิทัศน์รอบเรือน 

2 10.00 น. -11.30 น. ข้าวในวัฒนธรรมล้านนา 1. วัฒนธรรมการกินข้าวเหนียวของชาว
ล้านนา เรียนรู้ลักษณะของหลองข้าว 

2. วิธีการตำข้าว ฝัดข้าว 

3. การทำข้าวหนุกงา อาหารทานเล่นของ
ชาวล้านนาในอดีต 

3 11.30 น. -12.00 น. สาธิตและให้ความรู้เรื่องหุ่น
กระบอกล้านนา 

1. ได้รับประสบการณ์ และรู้จักหุ่นกระบอก 
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2. หลักสูตรนักเรยีนประถมศึกษา ระยะเวลา 1 วัน  
เนื้อหาการเรียนรู ้

ที ่ ระยะเวลา เนื้อหาการเรียนการสอน สาระความรู้ทีไ่ด้รับ 

1 9.00 น. - 10.00 น. ชมเรือนล้านนา หลองข้าว พืชผัก
สวนครัว  

1. รูปแบบเรือนล้านนา 

2. การอยู่อาศัยในเรือนล้านนา 

3. ภูมิทัศน์รอบเรือน 

2 10.00 น.- 12.00 น. ข้าวในวัฒนธรรมล้านนา 1. วัฒนธรรมการกินข้าวเหนียวของชาว
ล้านนา เรียนรู้ลักษณะของหลองข้าว 

2. วิธีการตำข้าว ฝัดข้าว 

3. การทำข้าวหนุกงา อาหารทานเล่นของ
ชาวล้านนาในอดีต 

 12.00 น. -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

 13.00 น. -14.00 น. ผ้าฝ้าย 1. ลักษณะของผ้าฝ้าย 

2. กรรมวิธีการทำผ้าแบบโบราณ 

3. ฝึกปฏิบัติการอีดฝ้าย ปั่นฝ้าย 

 14.00 น. -15.00 น.  การแต่งกายชุดพื้นเมือง 1. ลักษณะของชุดพื้นเมือง 

2. สาธิตการแต่งกาย 

3. การใช้ผ้า 

 15.00 น. -15.30 น. การแสดงหุ่นกระบอกล้านนา 1. ความเพลิดเพลิน และแทรกจริยธรรมใน
เรื่องราวที่แสดงละครหุ่น 
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3. หลักสูตรนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา อาหารล้านนา (2 ครั้ง) 
เนื้อหาการเรียนรู ้

ที ่ ประเภท เนื้อหาการเรียนการสอน สาระความรู้ทีไ่ด้รับ 

1 อาหารคาว (จำนวน 5 
รอบ ต่อ 1 วัน) 

ลาบหมูคั่ว หรอื น้ำพริกตาแดง 
ผักนึ่ง 

(เลือก 1 รายการ) 

1. ตำหรับอาหาร เครื่องปรุงและวัตถุดิบ 

2. ผักประเภทต่างๆ ที่ใช้รับประทานกับ
อาหาร 

3. ขั้นตอน วิธีการทำอาหาร 

2 อาหารหวาน (จำนวน 5 
รอบ ต่อ 1 วัน) 

ข้าวต้มมัด หรือ ขนมต้ม 

(เลือก 1 รายการ) 

1. ตำหรับอาหาร เครื่องปรุงและวัตถุดิบ 

2. ขั้นตอน วิธีการทำขนม 

 
4. หลักสูตรนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา การประพันธ์ล้านนา (2 ครั้ง) 

เนื้อหาการเรียนรู ้

ที ่ ประเภท เนื้อหาการเรียนการสอน สาระความรู้ทีไ่ด้รับ 

1 ค่าว จ๊อย 

 

การประพันธ์ค่าว 

การประพันธ์จ๊อย 

1. การใช้งาน 

2. ฉันทลักษณ์ 

3. การใช้คำที่เหมาะสม 

4. สำนวนล้านนา 

2 อื่อกันโลง 

  

การประพันธ์อื่อกันโลง 1. โอกาสที่ใช้ในการอ่ือกะโลง 

2. ฉันทลักษณ์ 

3. การใช้คำที่เหมาะสม 

4. สำนวนล้านนา 
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5. หลักสูตรนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ดนตรีล้านนา (วงสะล้อ-ซึง) จำนวนนักเรยีน 15 คน (5 ครั้ง) 

 

ที่ ระยะเวลา เนื้อหาการเรียนการสอน สาระความรู้ทีไ่ด้รับ 

1 1 ชั่วโมง 1. บรรยายใหค้วามรู้เรื่องดนตรีล้านนา 

2. แนะนำ และสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องดนตรี
ล้านนา (วงสะล้อ-ซึง) สะล้อ ซึง ขลุ่ย กลองโป่ง
โป้ง ฉิ่ง ฉาบ 

1. เพื่อให้ทราบที่มา ประเภทของดนตรี
ล้านนา และวงดนตรีในล้านนา 

2. เพื่อให้นักเรยีนได้ทดลองเล่นดนตรี
พื้นเมืองล้านนา 

 1 ชั่วโมง 3. แบ่งนักเรียนตามประเภทเครื่องดนตรีที่เลือก 
และเรียนพื้นฐานการเล่นเครื่องดนตรีแต่ละชนิด 

สามารถทราบถึงพื้นฐานและเทคนิคการ
เล่นดนตรีพื้นเมืองแต่ละชนิด 

 1 ชั่วโมง 4. เรียนเพลงพื้นเมืองล่องแม่ปิง สามารถบรรเลงเพลงพื้นเมืองได้ 

 1 ชั่วโมง 5. เรียนเพลงสร้อยเวียงพิงค์ สามารถบรรเลงเพลงพื้นเมืองได้ 

 1 ชั่วโมง 6. เรียนเพลงปราสาทไหว สามารถบรรเลงเพลงพื้นเมืองได ้

      อุปกรณ์  ซึงใหญ่ ซึงกลาง ซึงเล็ก สะล้อเล็ก สะล้อกลาง สะล้อใหญ่ ขลุ่ย ฉิ่ง ฉาบ กลองโป่งโป้ง 

      สถานที่เรยีน  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     การวัดผล  
1. นักเรียนสามารถอ่านโน๊ตเพลงได้ 
2. นักเรียนสามารถบรรเลงวงดนตรีพ้ืนเมืองได้  
3. นักเรียนสามารถเล่นเพลงพ้ืนเมืองได้ จำนวน 3 เพลงเป็นอย่างน้อย 
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6. หลักสูตรนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ดนตรีล้านนา (วงสะล้อ-ซึง) จำนวนนักเรยีน 30 คน (5 ครั้ง) 

 

ที่ ระยะเวลา เนื้อหาการเรียนการสอน สาระความรู้ทีไ่ด้รับ 

1 1.45 ชั่วโมง 1. บรรยายให้ความรู้เรื่องดนตรีล้านนา 

 

2. แนะนำ และสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องดนตรี
ล้านนา (วงสะล้อ-ซึง) สะล้อ ซึง ขลุ่ย กลองโป่ง
โป้ง ฉิ่ง ฉาบ 

1. เพื่อให้ทราบที่มา ประเภทของดนตรี
ล้านนา และวงดนตรีในล้านนา 

2. เพื่อให้นักเรยีนได้ทดลองเล่นดนตรี
พื้นเมืองล้านนา 

2 1.45 ชั่วโมง 3. แบ่งนักเรียนตามประเภทเครื่องดนตรีที่เลือก 
เป็น 4 กลุ่ม และเรียนพื้นฐานการเล่นเครื่อง
ดนตรีแต่ละชนิด 

- กลุ่มสะล้อ 9 คน 

(สะล้อใหญ่ 3 คน, สะล้อกลาง 3 คน, สะล้อเล็ก 
3 คน) 

- กลุ่มซึง 9 คน 

(ซึงใหญ่ 3 คน, ซึงกลาง 3 คน, ซึงเล็ก 3 คน) 

- กลุ่มขลุ่ย 3 คน 

- กลุ่มเครื่องประกอบจังหวะ 9 คน 

(กลองโป่งโป้ง 3 คน, ฉิ่ง 3 คน. ฉาบ 3 คน) 

สามารถทราบถึงพื้นฐานและเทคนิคการ
เล่นดนตรีพื้นเมืองแต่ละชนิด 

3. 1.45 ชั่วโมง 4. เรียนเพลงพื้นเมืองล่องแม่ปิง สามารถบรรเลงเพลงพ้ืนเมืองได ้

4. 1.45 ชั่วโมง 5. เรียนเพลงสร้อยเวียงพิงค์ สามารถบรรเลงเพลงพื้นเมืองได้ 
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ที่ ระยะเวลา เนื้อหาการเรียนการสอน สาระความรู้ทีไ่ด้รับ 

5. 1.45 ชั่วโมง 6. เรียนเพลงปราสาทไหว สามารถบรรเลงเพลงพื้นเมืองได้ 

 

      อุปกรณ ์ ซึงใหญ่ ซึงกลาง ซึงเล็ก สะล้อเล็ก สะล้อกลาง สะล้อใหญ่ ขลุ่ย ฉิ่ง ฉาบ กลองโป่งโป้ง 

      สถานที่เรยีน  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

การวัดผล  
1. นักเรียนสามารถอ่านโน๊ตเพลงได้ 
2. นักเรียนสามารถบรรเลงวงดนตรีพ้ืนเมืองได้  
3. นักเรียนสามารถเล่นเพลงพ้ืนเมืองได้ จำนวน 3 เพลงเป็นอย่างน้อย 
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ภาคผนวก ค. 

ภาพสรุปผลการดำเนินงานหรือผลงานความก้าวหน้าที่มีความโดดเด่น 

1. ความโดดเด่นในการปรับรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จาก 
Onsite สู่ Online (Reimage Relearn Reinvent)  

 

- การถอดองค์ความรู้สถาปัตยกรรม เผยแพรผ่่านระบบออนไลน์ (Online) หลังสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพจ AFCP 2019 → 

https://www.facebook.com/afcpcmu 
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- การสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

ผ่านรูปแบบออนไลน์เฟสบุคเพจ https://www.facebook.com/CMULHM 
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- การสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผ่าน
รูปแบบออนไลน ์YouTube→ https://bit.ly/3g0cBRO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3g0cBRO
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- การสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนาผ่านสื่อออนไลน์ 
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- การถอดองค์ความรู้ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม เผยแพร่ผ่านระบบOnline หลังสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

- รวบรวมองค์ความรู้จากการฝึกอบรมระยะสั้นจาก Onsite สู่ Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link -> https://bit.ly/3COLIKj Link-> https://bit.ly/3simYFk 

Link -> https://bit.ly/3iMvyJq 

https://bit.ly/3COLIKj
https://bit.ly/3simYFk
https://bit.ly/3iMvyJq
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- พัฒนารูปแบบการสื่อความหมายภายในพิพิธภัณฑ์ฯ สู่ Platform Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การสื่อความหมายในการจัดแสดงลานรู้ข้าวสู่ Platform Online 
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การนำการสื่อความหมายภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มาเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ 



 

51 
 

 

- การประยุกต์ใช้ สื ่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี มานำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ “Digital 

Projection Mapping” ณ เรือนทรงอาณานิคม (เรือนคิวรเีปอล์)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ห้องที่ 1 : วัฒนธรรมการแตง่กายชาวเชียงใหม ่

ห้องที่ 2 : รสชาติอาหารบ้านหลิง่ห้าจากความทรงจำของมาลินี 
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- พัฒนารูปแบบการสรางประสบการณ์ ผ่าน Virtual Museum 360 ° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในรปูแบบ Virtual Museum 360 องศา 

https://art-culture.cmu.ac.th/360/ 
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- ประยุกต์รูปแบบการนำชมจาก Online สู่ Onsite 
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2. การบูรณาการงานบริการวิชาการกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
- การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีรูปแบบ

การเรียนการสอนในรูปแบบการสาธิตผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
o กิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู ้ความเป็นไทย ในกิจกรรม "รักษ์หุ่น

กระบอก" สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บูรณาการความ
ร่วมมือจัดกิจกรรมในโครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย ให้แก่นักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) ในกิจกรรม 
"รักษ์หุ่นกระบอก"  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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o การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วาดภาพศิลปะเด็ก" สำหรับโรงเรียนสาธิต มช.  
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- บูรณาการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สล่าสร้างสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา การบรรยาย 
เรื่อง "เรือนไม้ : ภูมิปัญญาเชิงช่างไม้" และอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภูมิปัญญาเชิงช่างไม้ใน
สถาปัตยกรรมเรือนล้านนา" ในวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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- การดำเนินงานโครงการกิจกรรมบูรณาการจัดทำสื่อการสอนภาษาต่างประเทศแบบ e-
Learning ผ่านส ื ่อละครหุ ่นกระบอกและว ัฒนธรรมล้านนา  ร ่วมก ับ สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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3. บูรณาการกับเครือข่ายชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการบูรณาการกับเครือข่ายชุมชน (แบบออนไลน์)  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนไทลื้อ ต.ลวงเหนือ  

อ. ดอยสะเก็ด 
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การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อร่วมสนับสนุนองค์ความรู้และจิตสำนึก “รกัษ์เรือนโบราณล้านนา” เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อร่วมสนับสนุนองค์ความรู้
และจิตสำนึก “รักษ์เรือนโบราณล้านนา” โดยการนำแนวทางด้านการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา เป็นตัวอย่างให้แก่พื้นที่ชุมชน ด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ภายในชุมชนอำเภอสันป่าตอง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเห็นคุณค่าของเรือนเก่าของบรรพบุรุษ-โครงการรักษ์บ้านเก่า สามารถปรับ
ประยุกต์ให้คงอยู่ในพื้นที่ของชุมชน เป็นพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณมีชีวิตในชุมชน และต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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4. การขับเคลือ่นการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้ได้มาตรฐานและเป็นทีย่อมรับ
ระดับชาติ  

- ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & 
Health: SHA) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health: SHA) โดยกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬา การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  และตราสัญลักษณ์ Safe travels 
โดย World Travel & Tourism Councilซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างความมั่นใจ
ให้กับนักท่องเที่ยว  
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- การสร้างภาพลักษณ์ด้านการเปน็แหล่งเรยีนรู้ที่สอดคล้องวิสัยทัศน ์
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 

2021 เป็นปีที่ 2 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ เเละวัฒนธรรม รางวัลดีเด่น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรม

และกระบวนการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน และด้านการดุแลสุขอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 
19 กันยายน 2564 โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (สพร.) 
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- ได้รับรางวัล Thailand Tourism Awards 13th  (รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 

13 ประจำปี 2564) 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล  Thailand Tourism 

Awards 13th (รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวไทย ครั ้งที ่ 13 ประจำปี 2564 - Kinnari Gold 

Awards) โดยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการ
ท่องเที ่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเท ี ่ยวอย่างยั ่งย ืน ร ับผิดชอบต่อสังคม และสิ ่งแวดล้อม 
(Responsible Tourism) เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน ตอกย้ำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสู่สากล ในการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็น“การ
ท่องเที่ยวสีขาว” (สะอาด สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) โดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ในวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยมีพิธีพระราชทานรางวัลฯ ในวันที่ 10 ตุลาคม 
2564 โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี
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- ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (ทอง) 
ระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม – > https://art-culture.cmu.ac.th/GreenOffice/ 
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