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คํานํา 
 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนาข้ึน เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 
2536 โดยมีพันธกิจหลักในด้านการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และทํานุบํารุง ส่งเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป โดยการดําเนินงานที่ผ่านมามีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนเยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ต่าง  ๆหน่วยงานและองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน ชุมชน รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น โดยสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ได้ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพื่อกระตุ้นและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและท้องถิ่น และเป็นกําลังหลกัในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยความมุ่งม่ันและสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ ตามปณิธานและพันธกิจที่
ได้ต้ังไว้ 

 รายงานประจําปี 2556 เล่มน้ี เป็นรายงานผลการดําเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึง
สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผน
ยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

 ในนามของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านในส่วนงาน ที่ได้
ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทํางานอย่างต้ังใจและมุ่งม่ัน เพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จตามพันธกิจและ
เป้าหมายขององค์กรในรอบหน่ึงปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทุกท่านจะเป็นกําลังสําคัญในการ
ผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจหลักของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ต่อไป 
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  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนงาน 

 
1.1 ประวัติส่วนงาน 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดต้ัง โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจดัประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้แสดงความ
คิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถกูต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา การดําเนินงานในระยะเริ่มต้นประสบผลสําเร็จเปน็อย่างดีตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการจดัต้ังโครงการ แต่กย็ังมีงานด้านศิลปวัฒนธรรมอีกเป็นจํานวนมากท่ียังไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ 
เพราะประสบด้านงบประมาณและกําลังคนไม่เพียงพอ จึงทําให้ไม่สามารถขยายขอบข่ายงานออกไปได้ในวง
กว้าง ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดต้ังข้ึนตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ “….ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
สถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทาํการ
วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม…..”  

ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก ได้มีพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 
2551 ณ วันที ่26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมาตรา 
5 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงไม่เป็นส่วน
ราชการตามกฎหมาย และตามมาตรา 2 วรรคสอง รวมทั้งมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 
6/2551 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้มีประกาศการจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดย
ประกาศให้ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน 
2551 โดยดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ “มหาวิทยาลัยเปน็สถานศึกษาสมบูรณ์
แบบทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทํา
การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่
สังคม ทะนุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” โดยความนี้อาจกล่าวได้ว่า 
ขอบเขตและหน้าที่ของสํานักส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มิได้จํากัดอยู่แต่ในรั้วของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน แต่ควรมี
บทบาทท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติด้วย  

 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส่วนงาน 

1. เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่
พึงประสงค์ และเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาสังคม 
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2. เพื่อเป็นแหล่งแสวงหาแนวทางและวิธีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งด้านวัตถุ 
ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
โดยมุ่งเน้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งให้คําปรึกษาและแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

5. เพื่อเป็นแหล่งติดต่อขอทุนส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับ
หน่วยงานและบุคคล 

 
1.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 
 

 ปณิธาน (Resolution) 
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของกิจกรรมทางด้านการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยความมุ่งม่ันและการสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ 
(เน้นศิลปวัฒนธรรมล้านนา 60% ระดับอาเซียน/นานาชาติ 40%) 

 

 พันธกิจ (Missions) 
1. ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นสมบัติ

ของท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  
2. รวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้ดําเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง  
3. สร้างค่านิยมและยกระดับจิตสํานึก การตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ  
4. ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทาง

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ   
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเองเพื่อความต่อเนื่องและ

ยั่งยืนของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. เพื่อเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อน การทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 
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ค่านยิม –Values

The Center for the Promotion of 

Arts and Culture

C
Creativity

คิดอยา่ง
สรา้งสรรค์

P
Passion
รักอยา่ง
ลึกซ้ึง

A
Affection

อยู่อยา่ง
ช่ืนชอบ

C
Classic
ดํารงตนอย่าง
เป็นแบบฉบบั

2. เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเชิงอนุรักษ์และสืบสาน อันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ 

3. เพื่อเป็นผู้ชี้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
5. เพื่อการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง และเพื่อให้บุคลากรได้รับการ

พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง และมีความพอใจในการทํางาน อันเป็นประโยชน์สุขต่อส่วนรวม 
 

 วัฒนธรรมองค์กร   
 “สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เติมชีวา คงคุณค่าความสง่างามแห่งมรดก
วัฒนธรรมล้านนา” 
 

ค่านิยม (Values) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
คิดอย่างสร้างสรรค์ 

(Creativity) 
รักอย่างลึกซึ้ง 

(Passion) 
อยู่อย่างชื่นชอบ 

(Affection) 
ดํารงตนอย่างเป็นแบบ

ฉบับ (Classic) 
      ปฏิบัติงานด้วย
ความคิดในมุมมองแห่ง
ความสร้างสรรค์ สุนทรย
แห่งศิลปะ วัฒนธรรม ทั้ง
ของถิ่นและชาติ มี
ความคิดสร้างสรรค์เชิง
บวก ไม่ให้ร้ายผู้อ่ืน ไม่
เอาความดีความชอบใส่
ตน หรือให้ร้ายผู้อ่ืน 

     รักในงานที่ตนทํา
อย่างลึกซึ้ง และมี
ความสุขกับงานที่ตนทํา
และรับผิดชอบ 
ตอบสนองในการบริการ
ผู้อ่ืนและผู้ร่วมงาน คิด
แต่จะทํางานที่ตนรักให้ดี
ลึกซึ้ง ไม่ใช่หางานอะไรดี
ที่ชอบมาทํา 

     ปฏิบัติงานในองค์กร
ของตนเองด้วยความยินดี 
ชื่นชอบ ปกป้องและรัก
องค์กร รวมทั้งผู้ร่วมงาน
เสมือนครอบครัว
เดียวกัน 

     ประพฤติตนทั้ง
พฤติกรรมและมารยาท
ให้สมกับเป็นต้นแบบที่ดี
ของการดํารงตนในเรื่อง
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ให้กับผู้อ่ืนเป็นแนวปฏิบัติ
ตาม 
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1.3  โครงสร้างองค์กร 
ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ ์ 2551 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
มาตรา 5 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงไม่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมาย และตามมาตรา 2 วรรคสอง รวมท้ังมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม คร้ังที่ 
6/2551 เมือ่วนัที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้มีประกาศการจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 
โดยประกาศให้ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน 
2551 โดยดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ “มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบ
ทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัยเพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตัง้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 
2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ได้จัดต้ัง
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2551 ได้แบ่งหน่วยงานภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่   

1) สํานักงานสํานัก  
2) ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
3) ฝ่ายบริการวิชาการ  
4) ฝ่ายพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  
และมี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การแบ่งงานในสํานักงานส่วนงานวิชาการและสํานักงาน

ส่วนงานอื่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ได้แบ่งงานในสํานักงานสํานัก ออกเป็น 2 งาน ได้แก่  
1)  งานบริหารท่ัวไป  
2) งานบริการและประกันคุณภาพ   
ต่อจากน้ัน สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานในสํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม โดยยุบรวมฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา เหลือเพียงฝ่ายเดียว คือ “ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.ม.) ในคราวประชุมคร้ังที่ 14/2554 เมื่อวันที ่ 7 กันยายน 2554 พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแบ่งหน่วยงานในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นดังน้ี:- 
 1)  สํานักงานสํานัก  
 2) ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
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มหาวิทยาลัย ได้นําเสนอ สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 10/2554 เมื่อวนัที่ 22 ตุลาคม 
2554 ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็น 
2 หน่วยงาน คือ (1) สํานักงานสํานัก และ (2) ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตามที่เสนอ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที ่7) ลงวันที่ 
22 ตุลาคม 2554   

โครงสร้างองค์กร 
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1.4   โครงสร้างการบริหารงาน 
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1.5  ทําเนียบผู้บริหาร 
ทําเนียบผู้บริหารสูงสุดของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังน้ี:- 
1. อ..ดร.มรว.รุจยา  อาภากร ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     (กรกฎาคม 2528 – 1 กรกฎาคม 2536) 
2. ผศ.ดร.ชวลิต  พุทธวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     (2 กรกฎาคม 2536 – 6 กุมภาพันธ์ 2537) 
3. ศ.ดร.อุดม  รุ่งเรืองศรี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     (7 กุมภาพันธ์ 2537 – 6 กุมภาพันธ์ 2545) 
4. รศ.พงศ์เดช  ไชยคุตร  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     (7 กุมภาพันธ์ 2545 - 6 กุมภาพันธ์ 2549) 
5. อ.อํานวย  กันทะอินทร์  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     (7 กุมภาพันธ์ 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2553) 
6. รศ.นพ.อํานาจ  อยู่สุข  รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     (7 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 มีนาคม 2553) 
7. ผศ.ปฐม  ปฐมธนพงศ์ รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     (1 เมษายน 2553 – 15 กรกฎาคม 2553) 
8. รศ.นพ.อํานาจ  อยู่สุข  รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     (16 กรกฎาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553) 
9. ผศ.วิลาวัณย์  เศวตเศรนี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     (1 พฤศจิกายน 2553 – 9 พฤศจิกายน 2555)   

          10. ผศ.วิลาวัณย์  เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     (10 พฤศจิกายน 2555 – 15 พฤศจิกายน 2555)   

          11. ผศ.วิลาวัณย์  เศวตเศรนี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     (16 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจบุัน)   
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1.6  คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

 
 
1.7  คณะกรรมการบริหารประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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1.8  คณะผู้บริหารสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
1.9  บุคลากร (สายสนับสนุน/ระดับปฏิบตัิการ) 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีอัตรากําลังสายสนับสนุน/ระดับปฏิบัติการ จํานวน 16 อัตรา มีตัว
บุคคลครองอัตราทั้งหมด โดยจัดแบ่งกลุ่มบุคลากรเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน 
จํานวน 13 อัตรา และพนักงานส่วนงาน จํานวน 3 อัตรา ดังน้ี:- 

การศึกษา เพศ 
ประเภท ตรี โท < ตรี รวม ชาย หญิง รวม 

อายุงาน 
เฉลี่ย 
(ปี) 

อายุคน 
เฉลี่ย 
(ปี) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 9 4  13 6 7 13 11 40 
พนักงานส่วนงาน   3 3 3  3 9 42 

รวม 9 4 3 16 9 7 16 10 41 
 

หน่วยงาน พนักงานมหาวิทยาลัย (อัตรา) พนักงานส่วนงาน (อัตรา) 
1. สํานักงานสํานัก 1 (เลขานุการสํานัก)  
    - งานบริหารท่ัวไป  5 3 
     - งานบริการและประกันคณุภาพ       2 - 
2. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5 - 

รวม 13 3 
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   ผู้บริหารและบุคลากรสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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1.10  อาคาร และสถานที่ 
 

 
 

อาคารสํานักงาน   
เป็นอาคารรูปทรงแบบโคโลเนียล (Colonial) หรือทรงอาณานิคม เดิมเคยเป็นบ้านของ นายอาเธอร์ ไล

ออนแนล คิวริเปอล์ (Arther Lionel Queripel) สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2465 มีหม่องตันเป็นสถาปนิก และ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2506 บ้านหลังนี้ถูกเวนคืนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็น
สถานที่ทําการของสถาบันวิจัยสังคม และเมื่อสถาบันวิจัยสังคมย้ายไปยังอาคารสํานักงานแห่งใหม่ อาคาร
หลังนี้ได้ถูกกําหนดให้เป็นที่ทําการ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ต้ังแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา  
 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา 
และจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงใน
ปัจจุบันมีเรือนโบราณ จํานวน 8 หลัง และยุ้งข้าว จํานวน 3 หลัง บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ ดังน้ี:- 

1. เพื่อเป็นแหล่งในการศกึษาเกีย่วกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของล้านนา  
2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเท่ียว ได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของวัตถุทาง

วัฒนธรรม ซ่ึงเป็นมรดกของชาติ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ดํารงอยู่ 
3. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
4. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
5. เพื่อเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
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กลุ่มเรือนโบราณ  
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
1. เรอืนไทลือ้ (หมอ่นตดุ) 

พ.ศ.2460–2536  
อาย ุ97 ปี 

2. เรอืนกาแล (อุย๊ผัด) 
พ.ศ.2460–2537  
อาย ุ97 ปี 

3. เรอืนพืน้บา้นลา้นนา (อุย๊แกว้) 
พ.ศ.2488–2540 
อาย ุ69 ปี 

   

  
4. เรอืนกาแล (พญาวงศ)์  

พ.ศ.2440–2541 
อาย ุ117 ปี 

5. เรอืนชาวเวยีงเชยงใหม ่ี (พญาปงลงักา)  
พ.ศ.2439–2547  
อาย ุ118 ปี 

6. เรอืนทรงปัน้หยา (อนุสารสนุทร) 
พ.ศ.2467–2547 
อาย ุ90 ปี 

   

  
7. เรอืนทรงอาณานคิม (Colonial Style) (ลงุควิ) 

พ.ศ.2465–2537 
อาย ุ92 ปี 

8. เรอืนพืน้ถิน่แมแ่ตง 
พ.ศ.2460–2551   
อาย ุ97 ปี 

   

  
ยุง้ขา้วเรอืนกาแล (เลาหวัฒน)์  

พ.ศ.2440–2542 
อาย ุ117 ปี 

ยุง้ขา้วสารภ ี
พ.ศ.2450–2551 (อาย ุ105 ปี) 

อาย ุ107 ปี 

ยุง้ขา้วเปลอืย 
ยา้ยมาปลกูสรา้ง ปี พ.ศ. 2552  
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จุดบริการข้อมูล (Information Point)  
เป็นจุดลงทะเบียนและให้บริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาในเบื้องต้นให้แก่ผู้มาเยี่ยมชม 

นอกจากนี้ ยังมีการจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์อีกทางหนึ่งด้วย 

  
  

  
 

จุดบริการเครื่องดื่ม (Refreshment Point)  
เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ และบริการนํ้าดื่ม เครื่องดื่ม และของว่างต่างๆ เพื่อให้ผู้มาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์

เรือนโบราณล้านนา มีพ้ืนที่พักผ่อนและพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในระหว่างการ
เยี่ยมชม  
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อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

  
  

  
  

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารสํานักงานสํานักฯ จาก
มหาวิทยาลัย ในวงเงิน 10 ล้านบาท ลักษณะอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ 2 ชั้น รูปทรงล้านนาร่วม
สมัย อาคารหลังนี้จะถูกใช้เป็นอาคารปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม ที่จะเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประชุม อบรม สัมมนา เสวนา นิทรรศการ และศึกดูงานของหน่วยงาน/องค์กร
ต่างๆ อาคารหลังน้ีได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 โดยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักด์ิ อังกสิทธิ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2556  

สําหรับอาคารสํานักงานหลังปัจจุบัน คือ อาคารรูปทรงอาณานิคม (Colonial Style) หรือเรือนลุงคิว 
ซ่ึงเป็นอาคารอิทธิพลตะวันตก จะถูกปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนากลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา เพื่อการอนุรักษ์เรือนโบราณและสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมล้านนาในช่วงยุคอิทธิพลตะวันตกในล้านนา ให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่อไป   



งบประมาณแผ่นดนิ ระหว่างปีงบ พ.ศ. 2552 - 2556
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ปีงบ 52 ปีงบ 53 ปีงบ 54 ปีงบ 55 ปีงบ 56

จํา
น
วน

 ( บ
าท

)

งบบุคลากร งบดําเนนิงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รวม

ส่วนที่ 2 
งบประมาณ 

 
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จํานวน 3 แหล่ง ได้แก่  
1.  งบแผ่นดิน  
2.  งบรายได้ของส่วนงาน  
3.  งบรายได้มหาวิทยาลัย (10%) สนับสนุนส่วนงานที่รายได้ไม่เพียงพอ 
4.  งบรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) (ต้ังจ่ายกองกลาง) 
5.  งบสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม จากแหล่งทุนภายนอก 
6.  งบอื่นๆ 

 
2.1  งบแผ่นดิน   

ปีงบประมาณ 
หมวด 

 2552  2553 2554 2555 2556 
งบบุคลากร  
   - เงินเดือน 2,820,900 2,853,400 3,002,100 3,340,000 3,875,900
งบดําเนินงาน  
   - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 448,800 489,200 534,400 782,800 820,300
   - ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000 50,000 50,000 
งบลงทุน  
   - ครุภัณฑ์ 174,500  
งบอุดหนุน  
   - โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2,300,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,000,000
   - อุดหนุนทั่วไป 5,000 5,000  

รวมเงิน 5,799,200 5,897,600 6,086,500 6,672,800 6,696,200
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งบประมาณเงนิรายไดข้องสว่นงาน ระหว่างปีงบ พ.ศ. 2552 - 2556
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งบบุคลากร งบดําเนนิงาน งบลงทุน รวม

2.2  งบรายได้ของส่วนงาน   
ปีงบประมาณ 

หมวด 
2552 2553 2554 2555 2556 

งบบุคลากร   
    - เงินเดือน   64,600  
งบดําเนินงาน   
   - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 123,300 76,000 80,000 302,300 270,000
   - ค่าสาธารณูปโภค 30,000 52,300 40,000 35,000 30,000
งบลงทุน   
   - ครุภัณฑ์  56,000 

รวมเงิน 153,300 128,300 184,600 393,300 300,000
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งบประมาณเงนิรายไดม้หาวิทยาลยั ระหว่างปีงบ พ.ศ. 2552 - 2556
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งบบุคลากร งบดําเนนิงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รวม

2.3  งบรายไดม้หาวิทยาลัย (10%)  (สนับสนุนให้แก่ส่วนงานท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอ)  
ปีงบประมาณ 

หมวด 
2552 2553  2554 2555 2556 

งบบุคลากร   
   - เงินเดือน  64,600  
   - ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน  235,000 255,900 255,900 267,000 275,400
   - สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย 65,000 80,000 76,800 77,500 66,600
งบดําเนินงาน   
   - ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 10,000 10,000 409,700 130,000 130,000
   - ค่าสาธารณูปโภค 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
งบลงทุน   
   - โครงการพัฒนาระบบการจัดการภูมิทัศน์และ
ความปลอดภัยด้านความเสี่ยงของพื้นที่พิพิธภัณฑ์ฯ

  900,000

   - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณ  60,000 60,000
งบอุดหนุน   
   - โครงการพัฒนาบุคลากร  30,000 30,000

รวม (1) 745,000 954,900 837,000 594,500 1,492,000
งบตั้งจ่ายสํานักงานมหาวิทยาลัย   
งบลงทุน    
   - โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน   10,000,000
   - โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคฯ    750,000

รวม (2) 745,000 954,900 837,000 594,500 10,750,000
รวมทั้งหมด 745,000 954,900 837,000 594,500 12,242,000
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สรุปงบประมาณ ปีงบ พ.ศ. 2552 - 2556
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งบแผ่นดนิ งบรายไดส้่วนงาน งบรายได ้มช. (10%) งบอุดหนุนเฉพาะกจิ รวม

2.4  งบรายได้มหาวิทยาลัย (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ต้ังจ่ายไว้กองกลาง 

ปีงบประมาณ 
โครงการ 

2552 2553  2554 2555 2556 
1. โครงการประเพณีลอยกระทง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
2. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 95,000 100,000 100,000 100,000 100,000
3. โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000
4. โครงการทําบญุตักบาตรเทโวโรหณะ 40,000 40,000 40,000 20,000 20,000
5. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 46,000 60,000 60,000 60,000
6. โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวัน

เข้าพรรษา 
23,000 20,000 20,000 20,000

7. โครงการปฏิบตัิธรรมในวันพ่อแห่งชาติ และ
วันแม่แห่งชาติ 

100,000 100,000 100,000 100,000

8. โครงการทําบญุทอดกฐิน มช. 40,000 40,000 100,000  
รวม 405,000 579,000 670,000 550,000 550,000

 
สรุปงบประมาณจากทุกแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2556 

ปีงบประมาณ 
หมวด 

2552 2553 2554 2555 2556 
งบประมาณแผ่นดิน 5,799,200 5,897,600 6,086,500 6,672,800 6,696,200
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) 745,000 954,900 837,000 594,500 12,242,000
งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน 153,300 128,300 184,600 393,300 300,000

รวม 6,697,500 6,980,800 7,108,100 7,660,600 7,588,200
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (กองกลาง) 405,000 579,000 670,000 530,000 550,000

รวมทั้งหมด 7,102,500 7,559,800 7,778,100 8,190,600 19,788,000
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2.5  งบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม จากแหล่งทุนภายนอก 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม จากแหล่งทุนภายนอก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังน้ี:- 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม  แหล่งทุน จํานวน 

1.  โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วีถีชีวิตล้านนา ททท. 1,000,000
2.  โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ ประจําป ี2556 ททท. 1,585,600
3.  โครงการจัดพิมพ์ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม ป ีพ.ศ. 2556 บมจ.บุญรอดบิวเวอรี่ 36,000
4.  เงินสนับสนุนการประกวดกระทง ประจําป2ี555 เทศบาลนครเชียงใหม่ 30,000
5.  เงินรางวัลการประกวดรถกระทง ประจําป ี2555 เทศบาลนครเชียงใหม่ 30,000
6.  เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม บจ.ศรีวัตสะ,ป้อมคลัง 56,690
7.  เงินบํารุงพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผู้บริจาค 38,172.32 
8.  เงินร่วมทําบุญในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารทีท่ําการสํานักฯ ผู้บริจาค 7,400
9.  เงินร่วมทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ป ีสํานักฯ ผู้บริจาค 86,291
10.  เงินบริจาคเพื่อสมทบการก่อสร้างศาลาวัฒนธรรม ผู้บริจาค 300,000 

รวม 3,170,153
 
2.6  รายได้อืน่ๆ 

ลําดับ แหล่งเงิน จํานวน 
1.  ค่าจําหน่ายหนังสือ  17,832
2.  ค่ารับฝากจําหน่ายสินค้า      1,696.00 
3.  ค่าเช่าสถานที่  213,640 
4.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 4,450 
5.  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 9,524 
6.  รายได้เบ็ดเตล็ด  57,050

รวม 304,192
  
  

 



ส่วนที่ 3 
การประกันคุณภาพการดําเนินงาน 

 
3.1  การประกันคุณภาพการดําเนินงาน 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เริ่มดําเนินงานการประกันคุณภาพการดําเนินงาน มาต้ังแต่ปี
การศึกษา 2544 จนถึงปีการศึกษา 2556 ตามองค์ประกอบคุณภาพท้ัง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  
องค์ประกอบท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ  
องค์ประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ   
องค์ประกอบท่ี 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

โดยได้รับยกเว้นการตรวจประเมินฯ จํานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบณัฑิต  
องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  
องค์ประกอบท่ี 4 : การวิจัย   
 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน ตาม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของแต่ละคณะ/ส่วนงานในแต่ละปกีารศึกษา โดยมีผลการ
ตรวจประเมินฯ จํานวน 9 ครั้ง ดังน้ี:- 

 

ปีการศึกษา คะแนนประเมิน ระดับประเมิน 
2544 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
2545 ผ่าน ผ่าน 
2546 ร้อยละ 70.10 ดี 
2547 ร้อยละ 74.40 ดี 
2548 ร้อยละ 80.00 ดีมาก 
2549 ร้อยละ 80.90 ดีมาก 
2550 ร้อยละ 83.10 ดีมาก 
2551 ร้อยละ 84.40 ดีมาก 
2552 ยกเว้นตรวจประเมินฯ - 
2553 ระดับ 3.00 พอใช้ 
2554 ระดับ 4.22 ดี 
2555 ระดับ 4.22 ดี 
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3.2  วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสยัทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เทียบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจเทียบกับ
พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 และเป้าหมายของประเทศชาติ 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนการดําเนินงาน เทียบกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องของดัชนีประเมินคุณภาพ (ที่บ่งชี้ด้านปัจจัย
นําเข้า-กระบวนการ-ผลผลิต) ในแต่ละองค์ประกอบ เทียบกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ ว่ามีการดําเนินงานได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ เม่ือเทียบกับเป้าหมายที่สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต้ังไว้ 

5. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ เทียบกับเกณฑ์ที่
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต้ังไว้ 

6. เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง และข้อเสนอแนะของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 
3.3  ผลตรวจประเมินการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน ประจําปีการศึกษา 2555   

 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 

ปีการศึกษา 2554  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ มีจํานวน 4 ท่าน ดังน้ี:- 
1.  ผศ.ดร.พงษ์ศกัดิ ์ แป้นแก้ว ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นที แก้วคําอ้าย กรรมการ (มหาวิทยาลัยพายัพ) 
3. ผศ.ดร.ธานัท  วรุณกูล กรรมการ 
4. น.ส.สุลาลักษณ์ ขาวผ่อง กรรมการ 
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 คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคณุภาพการดําเนินงานภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ได้ตรวจประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพท้ัง 5 องค์ประกอบ รวม 8 ตัวบ่งชี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 
โดยมีความเห็นว่าในปีการศึกษา 2555 สาํนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพ
ครบถ้วนทั้ง 5 องค์ประกอบ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 10 ตัวบ่งชี้ บรรลุเป้าหมาย 5 
ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้ และไม่มีการประเมินคะแนน 1 ตัวบ่งชี้ และเมื่อได้พิจารณาสรุปผล
การประเมินตามตัวบ่งชี้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้มีมติร่วมกันว่า สํานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ได้คะแนนเท่ากับ 4.22 คะแนน คือมีระดับการดําเนินงานของส่วนงานได้คุณภาพใน 
“ระดับด”ี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี:- 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
ผลการ 

ดําเนินงาน / 
ผลลัพธ ์

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ    
1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 1-8 ดําเนินงานข้อ 

1,2,3,4,5,6,7,8 
 5.00 

องค์ประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 1-6 ดําเนินงานข้อ 

1,2,3,6 
 4.00 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 1-5 ดําเนินงานข้อ 
1,2,3,4,5 

 ไม่
ประเมิน 
คะแนน 

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ข้อ 1-5 ดําเนินงานข้อ 
1,2,3,4,5 

 5.00 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริการ และการจัดการ   
7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบริหารประจําส่วน

งาน และผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน  
ข้อ 1-7 ดําเนินงานข้อ 

1,2,3,4,5,6,7 
 5.00 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
ผลการ 

ดําเนินงาน / 
ผลลัพธ ์

บรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 
ประเมิน 

7.2  การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันการเรียนรู้ (KM) ข้อ 1-5 ดําเนินงานข้อ 
1,2,3 

 3.00 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(CMU-MIS) 

ข้อ 1-5 ดําเนินงานข้อ 
1,2,3,4,5 

 5.00 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 1-6 ดําเนินงานข้อ 
1,2,3,4,5 

 4.00 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ      
8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 1-8 ดําเนินงานข้อ 

1,2,3,4,5,6 
 4.00 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   
9.1  ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
ข้อ 1-8 ดําเนินการข้อ 

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

คะแนนรวม 5 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ “ดี” 4.22 
 
3.4  การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา และการ
ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี
การศึกษาดูงาน ณ  สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และหอประวัติศาสตร์เมือง
เชียงใหม่ โดยมีคณะศึกษาดูงาน จํานวน 12 คน ได้แก่ คณะผู้บริหาร 3 คน และบุคลากร 9 คน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของส่วนงาน ให้มีความเข้าใจ
ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา และสร้างวิสัยทัศน์ในการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงจะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางานของส่วนงานในอนาคตต่อไป 
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ส่วนที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ประเพณี และมุง่ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ ์
เป้าประสงค์ : เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา 
และกลุ่มชาติพันธุ์  
 
 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี: 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมวิปสัสนากรรมฐาน ครั้งที่ 18 
3 โครงการทําบญุตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําป ี2555 
4 พิธีทําบุญถวายกฐินพระราชทาน ประจําป ี2555 
5 โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา (5 ธันวามหาราช)  
6 พิธีทําบุญประจําปีของส่วนงาน ประจําป ี2555 

โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
   - วันมาฆบูชา 
   - วันวิสาขบูชา 

7 
 

   - วันอาสาฬหบูชา 
8 พิธีทําบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําป ี2556  
9 พิธีทําบุญศาลาวัฒนธรรมเอนกประสงค์ 
10 โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) 
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ด้านศาสนา 
 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
17 ตุลาคม 2555 

ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  
 

 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน คร้ังที่ 18 

21 – 28 ตุลาคม 2555 
ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ 

  
  

  



 27

โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําปี 2555 
31 ตุลาคม 2555 

ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  
 

 
พิธีทําบุญถวายกฐินพระราชทาน ประจําปี 2555 

2 พฤศจิกายน 2555 
ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา (5 ธันวามหาราช) 

2 – 8 ธันวาคม 2555 
ณ ศาลาธรรม และลานร่มสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  
 

 
พิธีทําบุญสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2555 

28 ธันวาคม 2555 
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา "วันมาฆบูชา"    
25 กุมภาพันธ์ 2556 

ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  
 
 

โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา "วันวิสาขบูชา"    
24 พฤษภาคม 2556 

ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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พิธีทําบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2556 
5 มิถุนายน 2556 

ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

  
  

  
 
 

พิธีทําบุญเนือ่งในคล้ายวันสถาปนาสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 20 ปี 
2 กรกฎาคม 2556 

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนในวนัเข้าพรรษา 
12 กรกฎาคม 2556 

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  
 

 

โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา "วันอาสาฬหบชูา"    
22 กรกฎาคม 2556 

ณ ถนนสายวัฒนธรรม และวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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พิธีทําบุญศาลาวัฒนธรรมเอนกประสงค์ 
7 สิงหาคม 2556 

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  
 
 

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา (12 สิงหาคม 2556) 

9 – 12 สิงหาคม 2556 
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

  
  

  
 



 33

ด้านศิลปวฒันธรรม 
 

 
  สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 จํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี:- 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
1.  โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนล้านนามีชีวิต Lanna Village: Living Museum เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 

ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตล้านนา งาน “แอ่วเฮือนไทลื้อ” 
2.  โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิตล้านนา งาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” 
3.  โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ 
4.  โครงการม่วนงันของเล่น 4 ภาค 
5.  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําป ี2555  
6.  การจัดทําซุ้มประตูป่า เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําป ี2555 
7.  โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจําป ี2556 
8.  พิธีดําหัวผู้อาวุโสสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
9.  พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10.  การมอบรางวัล “ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา” ประจําป ี2555 
11.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ภาคเหนือ-ภาคใต้ 
12.  โครงการจัดงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารกัษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่ 
13.  โครงการล้านนาภูมิรู้สู่น้องแดนใต้ ประจําป ี2556 ภายใต้โครงการ ททท. พาน้องท่องฟ้า สานศิลป์

ถิ่นล้านนา รู้ค่าวัฒนธรรม 
14.  การจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
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โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนล้านนามีชีวิต Lanna Village: Living Museum เพื่อการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตล้านนา  

งาน “แอ่วเฮือนไทล้ือ” 
6 – 9 ธันวาคม 2555  

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิตล้านนา  
งาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” 

6 – 9 ธันวาคม 2555 
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
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    โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ 
ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต: วิถีชีวิตล้านนา ในงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” 

6 – 9 ธันวาคม 2555 
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  
 

 
โครงการม่วนงันของเล่นส่ีภาค  

ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิตล้านนา ในงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” 
6 – 9 ธันวาคม 2555 

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําปี 2555 
29 พฤศจิกายน 2555  
ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 จากเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

  
  

  
  

  
 
 

การจัดทําซุ้มประตูป่า เพื่ออนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจําปี 2555 
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โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจําปี 2556 
13 เมษายน 2556 

ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ 
 

  
  

  
 

 
พิธีดําหัวผู้อาวุโสสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2556 

1 พฤษภาคม 2556  
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2556 

19 เมษายน 2556 
ณ ศาลาธรรม และลานร่มสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

  
  

  
 

การมอบรางวัล “ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา” ประจําปี 2555 
19 เมษายน 2556 

  
นายคุณบุญเสริม สาตราภัย   
สาขาทัศนศิลป์ (การถ่ายภาพ) 

แม่ขันแก้ว กันธิมา   
สาขาศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 

 

 
แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์   

สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรมภาคเหนือ-ภาคใต้ 
11 เมษายน 2556  

ณ โรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  
 
 

โครงการจัดงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริยอ์ารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่  
29 - 30 มิถุนายน 2556 

ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 
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โครงการล้านนาภูมิรู้สู่น้องแดนใต ้
ภายใตโ้ครงการ ททท. พาน้องล่องฟ้า สานศิลป์ถ่ินล้านนา รู้ค่าวัฒนธรรม 

16 กรกฎาคม 2556 
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  
  

  
 
 

การจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมพรรษา 81 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) 

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 : บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งข้อมูล เผยแพร่ และชี้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม   
 

 
      สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและ
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 7 โครงการ/กิจกรรม ดงัน้ี:- 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 

1 งานวันวิชาการ มช. ครั้งท่ี 8 "วิถีวิจัย : วิถีสู่อนาคต" 
2 โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี 

โครงการอนุรกัษ์และสืบสานประเพณีล้านนา 
- การจัดบรรยาย เรื่อง "เล่าขานตํานานผะตี้ษ" 
- การจัดบรรยาย เรื่อง "ทําบุญผิงไฟเดือนสี่ ตานข้าวจี่ข้าวหลาม" 
- การจัดบรรยาย เรื่อง "ประเพณีสงกรานต์ล้านนา" 

3 

- การจัดบรรยาย เรื่อง "ออกวัสสา ลาพระเจ้า" 
4 การบรรยาย เรื่อง “ภูษา อาภรณ์ ฟ้อนผ”ี ภายใต้โครงการจัดงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพ

กษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่ 
 
 

งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังที่ 8 “วิถีวิจัย : วิถีสู่อนาคต” 
22 – 23 พฤศจิกายน 2555 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี 
10 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556  

ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  
  

  
 
 

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา (จัดบรรยาย 4 คร้ัง) 
การจัดบรรยาย เรื่อง “เล่าขานตํานานผะตี้ษ” 

27 พฤศจิกายน 2555  
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การจัดบรรยาย เรื่อง “ถวายหลัวหิงไฟเดือนสี่ ตานข้าวจี่ข้าวหลาม” 
16 มกราคม 2556  

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  

 
 

การจัดบรรยาย เรื่อง “ประเพณีสงกรานต์ล้านนา” 
วันที่ 11 เมษายน 2556  

ณ โรงละครหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การจัดบรรยาย เรื่อง “ออกวัสสา ลาพระเจ้า” 
26 กันยายน 2556  

ณ สํานักหอสมุด และสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  

 
 

การจัดบรรยาย เรื่อง “ภูษาอาภรณ์ ฟ้อนผี” 
ภายใตโ้ครงการจัดงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนครเชียงใหม่ 

29 มิถุนายน 2556 
ณ ห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 : ยกระดับข้อมูล และสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งข้อมูลการผลิต และรวบรวมเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นที่รู้จักและ
ได้รับการยอมรับ 
 
 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ผลิตผลงาน ชิ้นงาน และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 15 ผลงาน/ชิ้นงาน ดังน้ี:- 
 
ลําดับ ผลงาน/ชิ้นงาน สื่อในการเผยแพร่ 
1.  วารสารร่มพยอม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1   
2.  ปฏิทินล้านนา/หนังสือปีใหม่เมือง   
3.  คอลัมน์มรดกล้านนา  หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
4.  คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา  หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
5.  คอลัมน์ลานคํา  หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
6.  รายการวิทยุมรดกล้านนา สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน 

FM100 
7.  คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา  ข่าวสารรอบสัปดาห์ มช. 
8.  คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง  หนังสือมติชนสุดสัปดาห์ 
9.  หนังสือโคลงศาลาใจ  
10.  หนังสือประเพณีสําคัญล้านนา  
11.  หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 2   
12.  หนังสือประเพณี พิธีกรรม การทํานาโบราณล้านนา   
13.  แบบ 3 มิติ โครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณ

ล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  

14.  เว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์ 
15.  ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ป ีพ.ศ. 2556   
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โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา  
(วารสารร่มพยอม ปฏิทินล้านนา การเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์) 

 

  
วารสารร่มพยอม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง) 

 
 

 

  
คอลัมน์มรดกล้านนา (นสพ.ไทยนิวส์) คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา (นสพ.ไทยนิวส์) 
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นายสน่ัน ธรรมธิ  
ผู้ดําเนินรายการ 

คอลัมน์ลานคํา (นสพ.ไทยนิวส์) รายการวิทยุมรดกล้านนา (FM100) 
 
 

 

 
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

(ข่าวสาร มช. รอบสัปดาห์) 
คอลัมน์ล้านนา คําเมือง 

(หนังสือมติชนสุดสัปดาห์) 
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โครงการจัดทาํหนังสือชุดล้านนาคดี 

  
หนังสือโคลงศาลาใจ หนังสือประเพณีสําคัญล้านนา 

  

  
หนังสือประเพณี พิธีกรรม การทํานาโบราณล้านนา หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 3 

 
โครงการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา 

 
แบบ 3 มิติ โครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา 
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โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

โครงการปฏิทินศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2556 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึก และจิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการจัดการศิลปวฒันธรรม, การจัดการองค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม, การจัดการธุรกิจบริการ, การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม, ด้านดนตรีและศิลปะการแสดง 
และด้านการท่องเที่ยว   
 
 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
ส่วนร่วมของนักศึกษา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 18 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี:- 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
1.  โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 18 
2.  โครงการปฏิบตัิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี

พระชนมพรรษา 85 พรรษา (5 ธันวาคม 2555)  
3.  โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมพรรษา 81 พรรษา (12 สิงหาคม 2556) 
4.  โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 วันมาฆบูชา 
 วันวิสาขบูชา 
 วันอาสาฬหบูชา 

5.  โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจําป ี2555 
6.  โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ ประจําป ี2556 งาน "ละครหุ่นตระการตาอาเซียน: ASEAN 

Enchanting Puppets 2013" 
7.  โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วิถีชีวิตล้านนา  
8.  โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ 
9.  โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค 
10.  โครงการล้านนาภูมิรู้สู่น้องแดนใต้ ภายใต้โครงการ ททท. พาน้องท่องฟ้า สานศิลป์ถิ่นล้านนา รู้ค่า

วัฒนธรรม 
11.  โครงการอนุรกัษ์และสืบสานประเพณีล้านนา 

 การจัดบรรยาย เรื่อง "เล่าขานตํานานผะตี้ษ" 
 การจัดบรรยาย เรื่อง "ทําบุญผิงไฟเดือนสี่ ตานข้าวจี่ข้าวหลาม" 
 การจัดบรรยาย เรื่อง "ประเพณีสงกรานต์ล้านนา" 
 การจัดบรรยาย เรื่อง "ออกวัสสา ลาพระเจ้า" 
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ-ภาคใต้ 

12.  การรับนักศึกษาทํางานพิเศษ (นอกเวลาเรียน) ณ จุดบริการข้อมูล พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายดา้นศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดบันานาชาติ 
เป้าประสงค์ :  พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ  
 
 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างเครือข่าย/ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับาติ และระดับนานาชาติ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้:- 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
1.  โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ประเทศญีปุ่่น 
2.  โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ ประจําป ี2556 งาน "ละครหุ่นตระการตาอาเซียน: ASEAN 

Enchanting Puppets 2013" 
3.  โครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคล 

ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (5 ธนัวามหาราช) โดย ศิลปินฮัคก้ี ไอเคิลมานน์ 
4.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ร่วมกับสถาบันภาษา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม ร่วมกับ สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
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โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ประเทศญี่ปุ่น 
11 – 12 กุมภาพันธ์ 2556 

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
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โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาต ิประจําปี 2556  
งาน "ละครหุ่นตระการตาอาเซียน: ASEAN Enchanting Puppets 2013" 

22 – 24 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคล 
ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา (5 ธันวามหาราช) 

โดย ศิลปินฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ 
22 สิงหาคม 2556  ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  
  

  
 

 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  

  
สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

  
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ :    
1. มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล    
 ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. บุคคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานต่อกันมากยิ่งขึ้น 
4. บุลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
5. ส่วนงานสามารถแสวงหาทรพัยากร และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 
 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดด้ําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการพัฒนาส่วนงานและบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้:- 
 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
1.  โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

การบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 
2.  โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวความคิด และเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร   
3.  โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําปี 2556 
4.  โครงการก่อสร้างศาลาวัฒนธรรมเอนกประสงค์   
5.  โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
6.  โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ 

8 กุมภาพันธ ์2556   
ณ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่  

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่                
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม ่
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โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาแนวความคิด และเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร   
9 – 11 พฤษภาคม 2556  

ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และเพชรบุรี 
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โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจําป ี2556 
25 มกราคม 2556 

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 
   

 
   

 
 

โครงการก่อสร้างศาลาวัฒนธรรมเอนกประสงค์   
พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ ์2556 

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
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โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
และโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายนอกอาคาร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
10 ตุลาคม 2555 – 29 พฤศจิกายน 2556 

 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
 

 
 

 
โครงการพัฒนาระบบการจัดการภูมิทัศน์และความปลอดภัยด้านความเสี่ยงของพื้นที่ 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กันยายน – พฤศจิกายน 2556 

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 
   

 
 

 



ส่วนที่ 5 
ผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
  

เปรียบเทียบเป้าหมายกับผล 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย ผล 

สูง-ต่ํา
กว่า

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที ่1 : พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
1.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของส่วนงาน 
คะแนน 5 4.22 ตํ่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.1 ระดับความสําเร็จของการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

ค้นคว้าความรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลด้านล้านนาคดี
ศึกษา 

ระดับ 5 5 เท่ากัน 

4.3 จํานวนโครงการที่นําองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อ
ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

22 32 สูง 

4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีนํ่าพลังงานสะอาด 
พลังงานทดแทนมาใช้ การลดร่องรอยคาร์บอน 
และการใช้โฟมภายในส่วนงาน 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 5 สูง 

ยุทธศาสตร์ที ่5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
5.7 จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน  เรื่อง 5 5 เท่ากัน 
ยุทธศาสตร์ที ่6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของ

ส่วนงานในระบบ CMU-MIS ให้สามารถรองรบัการ
ตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง 

ระดับ 5 5 เท่ากัน 

6.4 จํานวนเงินรายได้ของส่วนงานเพ่ิมข้ึนจากปทีี่ผ่านมา ร้อยละ 1,000,000 3,974,195 สูง 
6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รับการ

พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการท้ังหมด 

ร้อยละ 100 100 เท่ากัน 

6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการท้ังหมด 

ร้อยละ 100 100 เท่ากัน 
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เปรียบเทียบเป้าหมายกับผล 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
เป้าหมาย ผล 

สูง-ต่ํา
กว่า

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที ่7 : (เพิ่ม) การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อ 
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7.1 ระดับความสําเร็จของการพฒันาตามแนว

ทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ระดับ    

7.1.1 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี เรื่อง 8 12 สูง 
 

สรุป 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําป ี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 10 ตัวชี้วัด มีดังน้ี:- 
1.  ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงาน "สูง" กว่าเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด ดังน้ี:- 

- ตัวชี้วัดที่ 4.3  จํานวนโครงการที่นําองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธ์ุ 

- ตัวชี้วัดที่ 4.5   จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีนํ่าพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช้ การลด
ร่องรอยคาร์บอน และการใช้โฟมภายในส่วนงาน 

- ตัวชี้วัดที่ 6.4   จํานวนเงินรายได้ของส่วนงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
- ตัวชี้วัดที่ 7.1.1   จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี 

 

2.  ตัวช้ีวัดทีม่ีผลการดําเนินงาน "เท่ากัน" กับเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวชี้วัด ดังน้ี:- 
- ตัวชี้วัดที่ 4.1   ระดับความสําเร็จของการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ค้นคว้าความรู้ และการ

เผยแพร่ข้อมูลด้านล้านนาคดีศึกษา 
- ตัวชี้วัดที่ 5.7   จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน 
- ตัวชี้วัดที่ 6.2   ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วนงานในระบบ CMU-MIS 

ให้สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง 
- ตัวชี้วัดที่ 6.5   ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รบัการพัฒนาให้มีความรู้

ความสามารถในการบริหารจัดการต่อบุคลากรด้านบริหารวิชาการท้ังหมด 
- ตัวชี้วัดที่ 6.7   ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 

และทักษะในการทํางานต่อบุคลากรสายปฏิบัติการท้ังหมด 
 

3.  ตัวช้ีวัดทีม่ีผลการดําเนินงาน "ต่ํา" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 1 ตัวชี้วัด ดังน้ี:- 
- ตัวช้ีวัดที่ 1.8   ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน 



ส่วนที่ 6 
ผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ระยะ 5 ป ี (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดทํากลยุทธ์ ตัว
บ่งช้ี และค่าเป้าหมาย โดยเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมีผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังน้ี:- 

เป้าหมาย 
สูง/ต่ํา กว่าค่า
เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา
ยุทธศาสตร์ที ่1 ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ 

พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

โครงการ/
กิจกรรม

70  127 1   

1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการ
องค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ 

โครงการ/
กิจกรรม

 5  22 1   

1.3 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี เรื่อง 8  9 1    
1.4 จํานวนผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมใน

การต่อยอดภมิูปัญญาท้องถิ่น การทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย
ท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สร้าง
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการ
ด้านนี้ 

ผลงาน/
ชิ้นงาน

10  11 1     

1.5 จํานวนผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เฮือน
โบราณล้านนา 

คน 10,000 15,638 1     

1.6 ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บริการ
พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา 

ร้อยละ 80.00  84.48 1     

1.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ 

โครงการ/
กิจกรรม

2 7 1     
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เป้าหมาย 
สูง/ต่ํา กว่าค่า
เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา
1.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนด้าน

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จาก
หน่วยงาน/องค์กรท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

บาท 200,000 3,170,153 1     

1.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Lanna Village – 
Living Museum 

โครงการ/
กิจกรรม

1  10 1     

1.10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ/
กิจกรรม

3  5 1    

ยุทธศาสตร์ที ่2 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความคิดเห็นในด้าน
ล้านนาคดีกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 

โครงการ/
กิจกรรม

1  1  1   

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ 
3.1 จํานวนฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม

ล้านนาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ฐานข้อมูล 1  2  1     

3.2 จํานวนฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา ฐานข้อมูล 1  1    1   
3.3 จํานวนของ Expert ใน DOE – (Directory of 

Expertise) 
คน 20  27 1     

ยุทธศาสตร์ที ่4 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึกและจิตวิญญาณด้านศิลปวฒันธรรม 
4.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา ดูงาน 

กับส่วนงาน 
คน 500  604 1     

4.2 จํานวนนักศึกษาที่ฝึกงานกับส่วนงาน คน 4  6 1     
4.3 จํานวนครั้งท่ีบุคลากรเป็นกรรมการ 

คณะทํางาน ที่ปรึกษา ให้แก่คณะต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย   

ครั้ง 30  57 1     

4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมล้านนาสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัย 

โครงการ/
กิจกรรม

  2  16 1     

4.5 จํานวนหลักสูตรที่สํานักฯ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตร   1  1   1  
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เป้าหมาย 
สูง/ต่ํา กว่าค่า
เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา
ยุทธศาสตร์ที ่5 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ
5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

ร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ 
โครงการ/
กิจกรรม

2  4 1     

ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนําไปสู่การสร้าง
รายได้ สําหรับการพึ่งพาตนเองในอนาคต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการ/
กิจกรรม

     2  4 1     

6.2 ระดับความสําเร็จของการพฒันาส่วนงานสู่
สถาบันแห่งการเรียนรู ้(KM) 

ระดับ  5  5   1   

6.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงของส่วนงาน 

ระดับ  5  5   1  

6.4 จํานวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการ
พ้ืนที่และทรัพยากรของส่วนงาน 

บาท 400,000 890,342 1    

6.5 จํานวนเงินรายได้จากการรับจัดกิจกรรม
เพื่อหารายได้ (Event Organizer) 

บาท 20,000 101,327 1     

6.6 จํานวนเงินบริจาคเพื่อบํารุงเรือนโบราณ
ล้านนา 

บาท 100,000 338,172 1     

6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากรต่อการ
ทํางาน 

ร้อยละ 80 78.85     1 

6.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 

บาท 50,000 84,178 1     

6.9 จํานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจให้แก่บุคลากร 

กิจกรรม 3 12 1     

6.10 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 100  1   
6.11 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)  ร้อยละ 100 13.33     1 
6.12 การจัดทํารายละเอียดภาระงาน (Job 

Description) 
ร้อยละ 100 100   1   

รวม 23 7 2 
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สรุป        

ผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์สํานักฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 32 ตัวชี้วัด มีดังนี้:- 

 
1. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงาน "สูง" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 23 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ 

ความสามารถในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยทอ้งถิ่นล้านนา 
และกลุ่มชาติพันธุ์ 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคด ี
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จํานวนผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทํานุบํารุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สร้าง
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการด้านนี ้

ตัวชี้วัดที่ 1.5 จํานวนผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
ตัวชี้วัดที่ 1.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ชาต ิและ

นานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงาน/องค์กรทัง้

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Lanna Village – Living Museum 
ตัวชี้วัดที่ 1.10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จํานวนฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จํานวนของ Expert ใน DOE – (Directory of Expertise) 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา ดูงาน กับส่วนงาน 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 จํานวนนักศกึษาที่ฝึกงานกับส่วนงาน 
ตัวชี้วัดที่ 4.3 จํานวนคร้ังที่บุคลากรเป็นวิทยากร กรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา ให้แก่คณะ/ส่วน

งานในมหาวิทยาลัย   
ตัวชี้วัดที่ 4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาสําหรับนักศกึษา

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม 

ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 6.4 จํานวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของส่วนงาน 
ตัวชี้วัดที่ 6.5 จํานวนเงินรายได้จากการรับจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ (Event Organizer) 
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ตัวชี้วัดที่ 6.6 จํานวนเงินบริจาคเพื่อบํารุงเรือนโบราณล้านนา 
ตัวชี้วัดที่ 6.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
ตัวชี้วัดที่ 6.9 จํานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร 

 
2. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงาน "เท่ากับ" ค่าเป้าหมาย จํานวน 7 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในด้านล้านนา

คดีกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา 
ตัวชี้วัดที่ 4.5 จํานวนหลักสูตรที่สํานักฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ (KM) 
ตัวชี้วัดที่ 6.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 
ตัวชี้วัดที่ 6.10 ร้อยละความสมบูรณ์ของคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดที่ 6.12 ร้อยละความสมบูรณ์ของการรายละเอียดภาระงาน (Job Description) 

 
3. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงาน "ต่ํา" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 2 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากรต่อการทํางาน 
ตัวชี้วัดที่ 6.11 ร้อยละความสมบูรณ์คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)  
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