
รายงานประจำปี 2554 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Annual Report 2011

The Center for Promotion of Arts and Culture

Chiang Mai University



 
 

ก 

คํานํา 

 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนาข้ึน เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 

2536 โดยมีพันธกิจหลักในด้านการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และทํานุบํารุง ส่งเสริมกิจกรรม

ทางพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป โดยการดําเนินงานที่ผ่านมามีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร 

คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ภายนอก หน่วยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน รวมทั้งประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด

ใกล้เคียง โดยสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานตามแผนงานด้านการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดป ี เพื่อกระตุ้นและสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเป็น

กําลังหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยความมุ่งม่ันและ

สร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ 

 รายงานประจําป ี 2554 เล่มน้ี เป็นรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี 

(พ.ศ. 2553 – 2557) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงสอดรับกับกรอบแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 

– 2554) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)   

 ในนามของคณะผู้บริหารของส่วนงาน ขอขอบคุณบุคลากรในส่วนงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความ

ร่วมมือร่วมใจในการทํางานอย่างต้ังใจและมุ่งม่ัน เพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จตามพันธกิจและเป้าหมาย

ขององค์กรในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทุกท่านจะเป็นกําลังสําคัญในการผลักดัน

องค์กรให้ประสบความสําเร็จอย่างต่อเน่ืองตามพันธกิจหลักของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยและท้องถิ่นอย่างย่ังยืนสืบไป 
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ส่วนที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับสว่นงาน 

 

 

1.1 ประวัติ 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดต้ัง โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจดัประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถกูต้อง เพ่ือสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การดําเนินงานในระยะเริม่ต้นประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดต้ังโครงการ แต่กย็ังมีงานด้านศิลปวัฒนธรรมอีกเป็นจํานวนมากท่ียัง

ไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรกัษ์ เพราะประสบด้านงบประมาณและกําลังคนไม่เพียงพอ จึงทําให้ไม่สามารถ

ขยายขอบข่ายงานออกไปได้ในวงกว้าง ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดต้ังข้ึนตาม

พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ “….ให้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปน็สถานศึกษาและวิจยั มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม…..”  

ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก ได้มีพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้มีการปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมาตรา 5 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็น

หน่วยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย และตามมาตรา 2 วรรคสอง รวมทั้งมติสภา

มหาวิทยาลัย ในคราวประชมุ ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้มีประกาศการจัดต้ังส่วนงาน

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยประกาศให้ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงานของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คือ “มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้

การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิด

ประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” โดยความนี้อาจกล่าวได้ว่า ขอบเขตและหน้าที่ของสํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม มิได้จํากัดอยู่แต่ในรั้วของมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ควรมีบทบาทท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 

และระดบันานาชาติด้วย 
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1.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ของส่วนงาน 

 

 ปณิธาน (Resolution) 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของกิจกรรมทางด้าน

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความ

เป็นเลิศด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยความมุ่งม่ันและการสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ 

 

พันธกิจ (Missions) 

1. ทํานุบํารุง อนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อ

เป็นสมบัติของท้องถิ่นและของประเทศชาติโดยส่วนรวม  

2. รวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง  

 สร้างค่านิยมและยกระดับจิตสํานึก การตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ  

3. ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทาง

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ   

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเองเพื่อความ

ต่อเนื่องและยั่งยืนของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส่วนงาน 

1. เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้าง

วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ และเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาสังคม 

2. เพื่อเป็นแหล่งแสวงหาแนวทางและวิธีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทัง้

ด้านวัตถุ ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งให้คําปรึกษาและแนะนําข้อมูล

เกี่ยวกับศิลปวฒันธรรม 

5. เพื่อเป็นแหล่งติดต่อขอทุนส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน

ระดับหน่วยงานและบุคคล 
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6. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีองค์กรท่ีรับผิดชอบงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมี

ระบบและต่อเนื่อง  

 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ 

2. เป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นที่รู้จัก

และได้รับการยอมรับ 

3. เพื่อเป็นผู้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อน การทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

5. เพื่อสร้างเครือข่ายการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับ

ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

6. เพื่อการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง 

7. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความพอใจในการทํางาน 

อันเป็นประโยชน์สุขต่อส่วนรวม 

 

วัฒนธรรมองค์กร 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เติมชีวา คงคุณค่าความสง่างามแห่ง

มรดกวัฒนธรรมล้านนา 

 

ค่านิยม (Values) 

C – Creativity คิดอย่างสร้างสรรค ์

P – Passion  รักอย่างลึกซ้ึง 

A – Affection  อยู่อย่างชื่นชอบ 

C – Classic  ดํารงตนอย่างเป็นแบบฉบับ   
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1.3  โครงสร้างองค์กร 

 การบริหารงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปัจจุบันน้ี มีการ

แบ่งหน่วยงานภายในตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วน

งานอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ซ่ึงแบ่งหน่วยงานเป็น 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงาน

สํานัก และฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

 นอกจากนี้ มีการแบ่งงานในสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสํานักงานส่วนงานวิชาการและสํานักงานส่วนงานอื่น ลงวันที่ 16 

กรกฎาคม 2553 ซ่ึงแบ่งเป็น 2 งาน คือ งานบริหารท่ัวไป และงานบริการและประกันคุณภาพ ดังแสดงใน

แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างองค์กร สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
 

 

แผนภูมิที่ 1 : โครงสร้างองค์กร สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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1.4   โครงสร้างการบริหารงานภายใน 
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1.5  ภารกิจของส่วนงาน 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อประโยชน์ในการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และตามแผนงาน

บริหารและดําเนินงานของผู้บริหารของส่วนงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ซ่ึงเริ่มการ

บริหารงานสํานักฯ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมา โดยสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แบ่ง

หน่วยงานภายในออกเป็น 1 สํานักงาน และ 1 ฝ่าย ดังน้ี 

 

1. สํานักงานสํานัก    

 1.1  งานบริหารทั่วไป  

 ด้านงานสารบรรณ และบริหารบุคคล 

- รับ โต้ตอบ แจ้งเวียน จัดเก็บ และประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ 

- จัดทํา และรวบรวมคําสั่ง กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ ของส่วนงาน 

- มอบหมาย ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภาระงาน 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในขั้นต้น เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

 ด้านการเงินและบัญชี  

- ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการทํางบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

- ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 

- จัดทําบัญชีการเงินและงบประมาณ และรายงานผลทางการเงิน  

 ด้านพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่  

- รวบรวม ศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพและมาตรฐาน 

- ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรูปแบบต่างๆ 

- การจัดทํารายละเอียดบัญชี/ทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับพัสดุ  

- ตรวจสอบ ดูแล และบํารุงรักษาพัสดุในครอบครองให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 

- จําหน่ายพัสดุเม่ือชํารุด/เสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานอีกต่อไป 

- ให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

 ด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม และการใช้คอมพิวเตอร์และ

ชุดคําสั่งสําเร็จรูป  

- เขียนคําสั่งตามข้อกําหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว  

- ถ่ายทอดความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากร 

1.2   งานบริการและประกันคุณภาพ  

 ด้านนโยบายและแผน  

- ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  
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- จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําป ี  

- จัดทํารายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ และนําส่งรายงานฯ 

ไปยังมหาวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงาน 

และคณะกรรมการบริหารประจําส่วนงาน  

- ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล ประสานแผน และพิจารณาเสนอแนะในเบื้องต้น เพื่อ

ประกอบการกาํหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน 

- จัดทํารายงานประจําปี และรายงานอื่นๆ 

 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

- ดําเนินงานการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายในของส่วนงาน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

- สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน ให้ได้การรับรองจาก

มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก (สกอ. และ สมศ.) 

- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report, SAR) 

 ด้านการประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์   
- ให้การต้อนรับ ประสานงาน และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้มาติดต่อส่วนงาน 

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของส่วนงาน 

- ติดต่อประสานงาน จัดทําข้อมูล และให้ข้อมูลในด้านวิเทศสัมพันธ์ของส่วนงาน 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และส่วนงาน 

- ติดต่อประสานงานเพื่อประชาสัมพันธ์การใช้พ้ืนที่ และกิจกรรมของพิพิธภณัฑ์เรือน

โบราณล้านนา 

 

2.  ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีภารกิจและหน้าที่ ดังน้ี:- 

1. ดําเนินงานด้านส่งเสริมการทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นสมบัติของท้องถิ่นและของประเทศชาติโดยส่วนรวม ภายใต้

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามพันธกิจของส่วนงาน 

2. ดําเนินงานด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชน

ในท้องถิ่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม

อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหาร การค้นคว้า และการสืบค้น 

4. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อ

สร้างความเข้าใจอันถูกต้อง และชี้นําสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม ตามกลยุทธ์หลักของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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5. สร้างค่านิยมและยกระดับจิตสํานึกการตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของศิลปะ 

และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ  

6. ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทาง

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ  

7. มีบทบาทในการเสนอแนะนโยบายในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ รวมทั้ง

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8. พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา และเป็น

ศูนย์กลางรองรับกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 

9. แสวงหาแหล่งทุน และจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาส่วนงาน

อย่างยั่งยืน 

 

1.6  ทําเนียบผู้บริหาร 

ทําเนียบผู้บริหารสูงสุดของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มี

ดังน้ี:- 

1. ผศ.ดร.ชวลิต  พุทธวงศ์ ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   (2 กรกฎาคม 2536 – 6 กุมภาพันธ ์2537) 

2. ศ.ดร.อุดม  รุ่งเรืองศรี ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   (7 กุมภาพันธ์ 2537 – 6 กุมภาพันธ ์2545) 

3. รศ.พงศ์เดช  ไชยคุตร ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   (7 กุมภาพันธ์ 2545 - 6 กุมภาพันธ์ 2549) 

4. อ.อํานวย  กันทะอินทร ์ ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   (7 กุมภาพันธ์ 2549 - 6 กุมภาพันธ ์2553) 

5. รศ.นพ.อํานาจ  อยูสุ่ข รักษาการแทนผูอ้ํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   (7 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 มีนาคม 2553) 

6. ผศ.ปฐม  ปฐมธนพงศ์ รักษาการแทนผูอ้ํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   (1 เมษายน 2553 – 15 กรกฎาคม 2553) 

7. รศ.นพ.อํานาจ  อยูสุ่ข รักษาการแทนผูอ้ํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   (16 กรกฎาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553) 

8. ผศ.วิลาวัณย ์  เศวตเศรนี ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   (1 พฤศจิกายน 2553 – ปัจจุบัน)   
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1.7  คณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงาน 
 

 
 

 

1.8  คณะกรรมการบริหารประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํ้านวยการสํานกัฯ 

(ผศ.วิลาวัณย ์เศวตเศรน)ี 

ประธานคณะกรรมการฯ 

รองผูอํ้านวยการ 

(ผศ.มาณพ มานะแซม) 

กรรมการ 

รักษาการแทนเลขานุการสํานักงานสํานัก 

(นายอนุชา ศรีอรณุ) 

กรรมการและเลขานุการ 

รักษาการหัวหน้าฝ่าย 

(นายสนั่น ธรรมธ)ิ 

กรรมการ 
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1.9  คณะผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10  บุคลากร    
 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีอัตรากําลังทั้งหมด จํานวน 16 อัตรา มีบุคคลครองตําแหน่ง 

จํานวน 15 อัตรา และมีอัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา โดยแบ่งเป็นประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน 

จํานวน 13 อัตรา และพนักงานส่วนงาน/ชั่วคราว (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) จํานวน 3 อัตรา โดยจัดสรร

อัตรากําลังตามโครงสร้างของส่วนงาน ดังน้ี:- 
 

หน่วยงาน พนักงาน 

งบแผ่นดิน 

พนักงานส่วนงาน/

ชั่วคราว 

1. สํานักงานสํานัก 1  

     1.1  งานบริหารทั่วไป  4 3 

     1.2  งานบริการและประกันคุณภาพ       2  

2. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 6  

รวม 13 3 

หมายเหตุ  ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีอัตราวา่ง 1 อัตรา (ตําแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน) 

 

สํานักงานสํานัก 

พนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน  (จํานวน 7 อัตรา) 

   
นายอนุชา ศรีอรณุ 

รักษาการแทนเลขานุการสํานักงาน 

พนักงานปฏิบัติงาน 

นางรพีพรรณ ศรทีะ 

รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป 

พนักงานปฏิบัติงาน 

นายสันตท์ัศน์ เพญ็จันทร ์

รักษาการหัวหนา้งานบรกิารและประกันคณุภาพ 

พนักงานปฏิบัติงาน 

 
   

ผูอํ้านวยการสํานกัฯ 

(ผศ.วิลาวัณย ์เศวตเศรน)ี 

รองผูอํ้านวยการฯ 

(ผศ.มาณพ มานะแซม) 
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นางสาวเสาวณีย์ คําวงค์ 

นักการเงินและบญัช ี

นางสาววนดิา เชื้อคําฟู 

พนักงานปฏิบัติงาน 

นายพิชัย แสงบุญ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
   

 

  

นางสาววาสนา มาวงค ์

พนักงานปฏิบัติงาน 

  

 

พนักงานส่วนงาน/ช่ัวคราว (เงินรายได้มหาวิทยาลัย)  (จํานวน 3 อัตรา) 

   
นายพร สุขกระจ่าง 

พนักงานบริการทัว่ไป 

นายปัญญา แก้วคาํ 

พนักงานบริการทัว่ไป 

นายสนอง คําบุญปัน๋ 

พนักงานบริการทัว่ไป 
 

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

พนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน  (จํานวน 6 อัตรา) 

   
นายสนั่น ธรรมธ ิ

พนักงานปฏิบัติงาน 

รักษาการหัวหน้าฝ่าย 

นายศุภฤกษ ์กุลส ุ

นักช่างศิลป ์

นางสาวฐาปนยี ์เครือระยา 

พนักงานปฏิบัติงาน 

   

  

 

นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน ์

พนักงานปฏิบัติงาน 
นายต่อพงษ์ เสมอใจ 

นักช่างศิลป ์

อัตราว่าง 

พนักงานปฏิบัติงาน 
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1.11  อาคาร และสถานที่ 
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา 

และจัดแสดงในรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) เพื่อเป็น

แหล่งศึกษาค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด

เชียงใหม่ ซ่ึงในปัจจุบันมีเรือนโบราณ จํานวน 8 หลัง และยุ้งข้าว จํานวน 3 หลัง บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ โดยมี

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์  

1. เพื่อเป็นแหล่งในการศึกษาเกีย่วกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของล้านนา  

2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเท่ียว ได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของวัตถุทาง

วัฒนธรรม ซ่ึงเป็นมรดกของชาติ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ดํารงอยู่ 

3. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 

4. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 

5. เพื่อเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
 

   

1. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) 

พ.ศ.2460–2536 (94 ป)ี 

2. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) 

พ.ศ.2460–2537 (94 ป)ี 

3. เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) 

พ.ศ.2488–2540 (อายุ 66 ปี) 
   

   
4. เรือนกาแล (พญาวงศ์)  

พ.ศ.2440–2541 (อายุ 114 ป)ี 

5. เรือนชาวเวยีงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)  

พ.ศ.2439–2547 (อายุ 115 ปี) 

6. เรือนทรงป้ันหยา (อนุสารสุนทร) 

พ.ศ.2467–2547 (อายุ 87 ปี) 
   

                                   
                 7. เรือนทรงอาณานิคม (Colonial Style) (ลุงคิว) 

                    พ.ศ.2465–2537  (อายุ 89 ป)ี 

                   8. เรือนพื้นถิ่นแม่แตง 

               พ.ศ.2460–2551 (อายุ 94 ป)ี 
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ยุ้งข้าวเรือนกาแล (เลาหวัฒน์)  

พ.ศ.2440–2542 (อายุ 114 ป)ี 

ยุ้งข้าวสารภี 

พ.ศ.2450–2551 (อายุ 104 ป)ี 

ยุ้งข้าวเปลือย 

พ.ศ. 2552  

 

 



ส่วนที่ 2 

แผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) 

 

 

2.1  การวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

S–1 มึการดําเนินการงานด้านทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

S–2 มีพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา อันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น 

S–3 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม กับองค์กรและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

S–4 ที่ต้ังของส่วนงานอยู่ใกล้เส้นทางสัญจร การเดินทางไปมาทําได้สะดวก และมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น จัด

กิจกรรมศิลปวฒันธรรมที่รองรับคนจํานวนมากได้ 

S–5 ส่วนงานเป็นที่รู้จักในแวดวงศิลปวัฒนธรรม สร้างผลงานและชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น 

และระดับชาติ โดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากองค์กรต่างๆ มาโดยตลอด 

S–6 บุคลากรมีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

S–7 มีผลงานวิชาการ และองค์ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย สามารถนําไปเผยแพร่และต่อยอด

ได้หลายด้าน 

S-8   มุ่งเน้นการบริการวิชาการและเผยแพร่งานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

W–1 ที่ต้ังและกิจกรรมของส่วนงานไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและภายนอก 

เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

W–2 ไม่สามารถหารายได้เลี้ยงตนเอง ยังต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

W–3 บุคลากรบางส่วนทํางานไม่สัมพันธ์กันและไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน 

W–4 การบริหารงานมีข้อจํากัดด้านงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

W–5 การผลิตผลงานวิชาการเชิงวิจัยมีปริมาณน้อย 

W–6 มีขีดจํากัดในการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและผลงานยังไม่เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ 

W–7 มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษน้อย 

W–8 มีการแสวงหารายได้อย่างเป็นรูปธรรมจากกิจกรรมของส่วนงานยังไม่เต็มศักยภาพ 
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โอกาส (Opportunities) 

O–1 มีหน่วยงานในภาครฐัและเอกชนที่มีลักษณะองค์กรและการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมเหมือน

หรือคล้ายกัน สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้ 

O–2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานภายนอกมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้าน

ศิลปวัฒนธรรมในหลากหลายสาขา/แขนงวิชา สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือทํางาน

ร่วมกันเชิงบูรณาการได้  

O–3 เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความทันสมัย สามารถนํามาประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดองค์

ความรู้และภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น การเผยแพร่ข้อมูลและการบริการวิชาการได้อย่างแพร่หลาย

และไร้ขีดจํากัด 

O–4 หลายคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรหรือกระบวนวิชาทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทําให้ส่วน

งานสามารถให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกระบวนวิชาต่างๆ ได้ 

O–5 จังหวัดเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมอันทรงคณุค่า ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี มี

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจมา

ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดปี ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สําคญัที่สุดของจังหวดั

เชียงใหม่ ทําให้ผู้คนในท้องถิ่นต้องการอนุรกัษ์ ฟื้นฟู และสืบสานให้คงอยู่ต่อไป 

O–6 สถาบันการศึกษา ต่างให้การสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย์ ให้มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น 

O–7 ปัจจุบันชุมชนให้ความสนใจ ตระหนักและรับรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

มากยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครฐั โดยการรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่น เช่น อบต. อบจ. และผู้นําชุมชน 

 

อุปสรรค (Threats) 

T–1 กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เข้ามามีอิทธิพลใน

สังคมไทยอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน 

T–2 ความก้าวหน้าและทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ มีช่องทางการรับ

ข่าวสารมากขึ้น มีทางเลือกในการทํากิจกรรมมากขึ้น มีเวลาให้กับสิ่งแวดล้อมอันได้แก่

ศิลปวัฒนธรรมของตนเองน้อยลง 

T–3 มีหน่วยงานที่ทํางานในลักษณะคล้ายกันหลายแห่ง ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน แต่ยังมีทรัพยากร

บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมที่แท้จริงอยู่อย่างจํากัด  

T–4 มีการแข่งขันในด้านการแสวงหาแหล่งทุน และการแย่งลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

T–5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์การบริหาร

และพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพ 

T–6 หลักเกณฑ์การวัดและการประกันคุณภาพในบางหลักเกณฑ์ อาจไม่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของ

ผลงานของส่วนงานได้ 



   16 

2.2  ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึกและจิตวิญญาณดา้นศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ สร้างประโยชน์ทางการศึกษา ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture 

Management) การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture Knowledge 

Management) การจัดการธุรกิจบริการ (Hospitality Management) การท่องเที่ยวเชิง

ศิลปวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ด้านการดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and 

Performing Arts) ด้านการท่องเที่ยว (Tourism) ด้านวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Way of Living 

and Environment) 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยกระดับข้อมลูทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์ เป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒธรรม อันเป็นที่รู้จักและ

ได้รับการยอมรับ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 บริการข้อมูลด้านศิลปวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ เป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒธรรมอันเป็นที่รู้จักและ

ได้รับการยอมรับ รวมถึงการเป็นผู้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อน การทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟืน้ฟู พัฒนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

เป้าประสงค์ มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง บุคลากรได้รับการพฒันา

ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม 
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นโยบายที ่2 - การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต นโยบายที ่5 - วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 

นโยบายที ่6 -  

การบริหาร 

จัดการที่ด ี

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร ์

สกอ. 

ยุทธศาสตร ์

มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม ่

ยุทธศาสตร์ 

สํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 

พัฒนาขีดความสามารถของ

ประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

สร้างโอกาสทางการศึกษา 

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พัฒนา และยกระดับ 

มาตรฐานการศึกษา 

ส่งเสริมสนบัสนนุการวิจัยและการถา่ยทอด 

องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ผลิตบัณฑติที่สังคมต้องการ ด ี

เก่ง มีความรู ้ความสามารถ มี

คุณธรรมและจรยิธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

มุ่งเน้นการวิจัยระดับชาติและ

นานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม 

บนฐานความต้องการของ

ชุมชน ชี้นํา/ร่วมพฒันา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

อนุรักษ์ส่งเสริมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การบริหารจัดการที่ด ีมี

ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล ธรร

มาภิบาล พึ่งพาตนเอง บุคลากรมี

ความสข 

สร้างประโยชน์ทางการศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 

เป็นแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นที่รูจ้ักและ

ได้รับการยอมรับ 
เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้

ทางศิลปวัฒนธรรมและเป็น

ผูน้ําชุมชนด้านค่านิยมใน

ศิลปวัฒธรรม 

เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อน 

การทํานุบาํรุง อนรุักษ ์ฟื้นฟู 

พัฒนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อม 

มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้น

ธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง

บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ

อย่างต่อเนื่อง และมีความพอใจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู ้มีสํานึกและจิตวิญญาณ

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยกระดับข้อมูลทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมสูร่ะดับนานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

บริการข้อมูลด้าน

ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมี

ส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ทํานุบํารุง อนุรักษ ์ฟื้นฟู

ศิลปวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ตามหลักการบริหารจัดการทีด่ ี

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 
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สรุปตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย

นับ 2554 2555 2556 2557 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึกและจิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. จํานวนหลักสูตรที่สํานักฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนา หลักสูตร – 1 1 1 

2. จํานวนนักศึกษาทีศ่ึกษาดูงานลานนาวิลเลจ (Lanna village) คน 500 1,000 2,000 1,000 

3. จํานวนโครงการฝกึงานกับลานนาวลิเลจ (Lanna village as 

work placement) 

โครงการ 2 4 4 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาต ิ

4. จํานวนหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายแหล่งรวบรวมข้อมูลการ

วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 

หน่วยงาน - 1 1 1 

5. จํานวนของผู้เชี่ยวชาญใน Directory of Expertise  คน 20 20 20 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

6. จํานวนปฏิทินข่าวด้านศิลปวัฒนธรรม ฉบับ 12 12 12 12 

7. จํานวนวารสารใหค้วามรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เล่ม 2 2 2 2 

8. จํานวนโครงการ/กิจกรรมจัดประชุม สัมมนา และเสวนาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 1 1 1 

9. จํานวนข่าวและบทความด้านศิลปวัฒนธรรมในสื่อสิ่งพมิพ์ 

วารสาร และหนังสือพิมพ์ 

บทความ 1 2 2 2 

10. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแก่สงัคม กิจกรรม 18 20 20 20 

11. จํานวนผูร้ับบริการวิชาการ/เข้าร่วมกิจกรรม  คน 10,000 10,000 10,000 10,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

12. จํานวนผู้เข้าใช้บรกิารพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา คน 3,000 4,000 5,000 6,000 

13. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา 

ร้อยละ 80 80 80 80 

14. จํานวนโครงการทีต่ระหนักถึงการดแูลสิ่งแวดล้อม โครงการ 1 1 1 1 

15. จํานวนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม 3 3 3 3 

16. จํานวนกิจกรรมการส่งเสริมประเพณีวันสําคัญทางศาสนา ทํานุ

บํารุง พัฒนา และสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรม 

กิจกรรม 10 10 10 10 

17. จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมประเพณีวันสาํคัญทาง

ศาสนา ทํานุบํารุง พัฒนา และสืบสานงานประเพณีและ

วัฒนธรรม 

คน         

18. จํานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น กิจกรรม 1 1 1 1 

19. จํานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระดบันานาชาต ิ กิจกรรม 1 1 1 1 
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ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย

นับ 2554 2555 2556 2557 

20. จํานวนเงินทนุสนบัสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ภายในประเทศ 

บาท 200,000 400,000 600,000 800,000 

21. จํานวนเงินทนุสนบัสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

จากต่างประเทศ 

บาท - 50,000 50,000 50,000 

22. จํานวนกิจกรรม Lanna Village – Living Museum เพื่อการ

ท่องเที่ยว 

กิจกรรม 1 2 4 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ด ี

23. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มาติดต่อสว่นงาน ร้อยละ 80 80 80 80 

24. ร้อยละความสมบรูณ์ของคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 100 100 100 

25. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ให้แก่บุคลากร 

โครงการ/

กิจกรรม 

1 2 2 2 

26. จํานวนเงินทนุสนบัสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร บาท - 50,000 100,000 100,000 

27. จํานวนกิจกรรม Event Organizer เพื่อหารายได ้ กิจกรรม 5 5 5 5 

28. จํานวนกิจกรรมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือหารายได ้ กิจกรรม 1 2 2 2 

29. จํานวนเงินรายไดจ้ากกิจกรรมเพ่ือหารายได ้ บาท 20,000 40,000 50,000 50,000 

30. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรตอ่การทํางาน ร้อยละ 80 80 80 80 
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2.3 ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

เป้าหมาย 
สูง/ต่ํา กว่าค่า

เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
หน่วย

นับ 
แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึกและจิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. จํานวนหลกัสูตรที่สํานักฯ มีส่วนร่วมในการ

พัฒนา 

หลักสูตร - -  1  

2. จํานวนนักศึกษาที่ศึกษาดูงานลานนาวิลเลจ 

(Lanna village) 

คน 500 570 1   

3. จํานวนโครงการฝึกงานกับลานนาวิลเลจ 

(Lanna village as work placement) 

โครงการ 2 3 1   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาต ิ

4. จํานวนหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายแหล่ง

รวบรวมข้อมูลการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม 

แห่ง - -  1  

5. จํานวนของผู้เชีย่วชาญใน Directory of Expertise  คน 20 20  1  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

6. จํานวนปฏิทินข่าวด้านศิลปวัฒนธรรม ฉบับ 12 12  1  

7. จํานวนวารสารให้ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม เล่ม 2 2  1  

8. โครงการจัด Forum (เชิญผู้นําชุมชน ตัวแทน

จากทุกกลุ่มมาหารือหาแนวทาง) 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

1 -   1 

9. จํานวนข่าวและบทความด้านศิลปวัฒนธรรม

ในสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร และหนังสือพิมพ์ 

บทความ 1 24 1   

10. จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม กิจกรรม 18 64 1   

11. จํานวนผู้รับบริการวิชาการ/เข้าร่วมกิจกรรม  คน 10,000 16,131 1   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

12. จํานวนผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา 

คน 3,000 7,823 1   

13. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

ร้อยละ 80 82.82 1   

14. จํานวนโครงการที่ตระหนักถึงการดูแล

สิ่งแวดล้อม 

โครงการ 1 1  1  
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เป้าหมาย 
สูง/ต่ํา กว่าค่า

เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
หน่วย

นับ 
แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา 

15. จํานวนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 3 3  1  

16. จํานวนกิจกรรมการส่งเสริมประเพณีวัน

สําคัญทางศาสนา ทํานุบํารุง พัฒนา และสืบ

สานงานประเพณีและวัฒนธรรม 

กิจกรรม 10 102 1   

17. จํานวนผู้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมประเพณีวัน

สําคัญทางศาสนา ทํานุบํารุง พัฒนา และสืบ

สานงานประเพณีและวัฒนธรรม 

คน 10,000 21,174 1   

18. จํานวนกิจกรรมการแลกเปลีย่น

ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น 

กิจกรรม 1 -   1 

19. จํานวนกิจกรรมการแลกเปลีย่น

ศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ 

กิจกรรม 1 -   1 

20. จํานวนเงินทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 

บาท 200,000 628,846 1   

21. จํานวนเงินทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

และสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศ 

บาท - -  1  

22. จํานวนกิจกรรม Lanna Village – Living 

Museum เพื่อการท่องเที่ยว 

กิจกรรม 1 1  1  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ด ี

23. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้

มาติดต่อส่วนงาน 

ร้อยละ 80 84.93 1   

24. ร้อยละความสมบูรณ์ของคู่มือประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 100  1  

25. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการศึกษาดูงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมให้แก่บุคลากร 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

1 1  1  

26. จํานวนเงินทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร บาท - 59,700 1   

27. จํานวนกิจกรรม Event Organizer เพื่อหารายได้ กิจกรรม 5 7 1   

28. จํานวนกิจกรรมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อหารายได้ 

กิจกรรม 1 - -   

29. จํานวนเงินรายได้จากกิจกรรมเพื่อหารายได้ บาท 20,000 628,659 1   
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เป้าหมาย 
สูง/ต่ํา กว่าค่า

เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
หน่วย

นับ 
แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา 

30. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ

ทํางาน 

ร้อยละ 80 79.40   1 

 14 11 5 

 

สรุป 

จากผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2553 – 2557) ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 มีตัวบ่งชี้ท่ีบรรลุผลสูงกว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 14 ตัวบ่งชี้ เท่ากันกับค่าเป้าหมาย จํานวน 11 ตัว

บ่งช้ี และตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวบ่งชี้  



ส่วนที่ 3 

การเงิน และงบประมาณ 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน จํานวน 6,086,500 บาท (หกล้านแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบประมาณเงินรายได้ของส่วน
งาน จํานวน 184,600 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย (10%) สนับสนุนส่วนงานที่งบประมาณไม่พอจ่าย จํานวน 837,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นหก
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งส้ิน 7,043,500 บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังได้สนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับการดําเนินงาน
โครงการส่งเสริมศาสนา จํานวน 8 โครงการ จํานวน 670,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดย
กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงบประมาณ 
 
 
3.1  งบประมาณแผ่นดิน 
 

ปีงบประมาณ 
หมวดเงิน 

2550 2551  2552  2553 2554 

งบบุคลากร      

   - เงินเดือน 1,110,956 1,267,800 1,510,500 1,592,200 1,443,300 

งบดําเนินงาน      

   - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 414,434 459,500 448,800 489,200 534,400 

   - สาธารณูปโภค 111,435 50,000 50,000 50,000 50,000 

งบอุดหนุน      

   - เงินอุดหนุนโครงการทํานุบํารุง 

     ศิลปวัฒนธรรม 

555,000 1,023,200 2,300,000 2,500,000 2,500,000 

   - เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย   1,310,400 1,261,200 1,558,800 

   - เงินอุดหนุน (บํารุงสมาชิก ส.อุดมฯ)   5,000 5,000  

งบลงทุน      

   - ครุภัณฑ์ 278,000 211,000 174,500   

รวมเงิน 2,469,825 3,011,300 5,799,200 5,897,600 6,086,500 
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24%
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9%

เงนิอุดหนุนโครงการ
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เงินอุดหนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จํานวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้า

แสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

1.  โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา 200,000   บาท 

2.  โครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับชุมชน : 

 งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ 200,000   บาท 

3.  โครงการจัดทําหนังสือชุดล้านนาคดีและวรรณกรรมล้านนาเพื่อเยาวชน 180,000   บาท 

4.  โครงการบริการวิชาการด้านล้านนาคดีและภูมิปัญญา 140,000   บาท 

5.  โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา 130,000   บาท 

6.  โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและศลิปกรรมพืน้บ้านสูลู่กหลานคนเมือง 270,000   บาท 

7.  โครงการลานสรวง ข่วงศิลป ์ครั้งที่ 5 300,000   บาท 

8.  โครงการฐานข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีร์โบราณล้านนา (Database & Microfilm) 880,000   บาท 

9.  โครงการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณ 

 ในบริบทของศิลปวัฒนธรรมล้านนา 200,000   บาท 

แผนภูมิที่ 1  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554 

แผนภูมิที่ 2  งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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แผนภูมิที่ 3  งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554 
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งบบุคลากร (งบกลางปี)
35%

ค่าตอบแทน ใชส้อย วัสดุ
43%

สาธารณูปโภค
22%

3.2  งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน 
 

ปีงบประมาณ 
หมวดเงิน 

2550 2551 2552 2553 2554 

งบบุคลากร      

   - เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (งบกลางปี)     64,600 

งบดําเนินงาน      

   - ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 35,400 53,400 123,300 76,000 80,000 

   - สาธารณูปโภค 10,000  30,000 52,300 40,000 

งบอุดหนุน      

   - อุดหนุนเฉพาะกิจ 1,400 1,600    

รวมเงิน 46,800 55,000 153,300 128,300 184,600 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

แผนภูมิที่ 4  งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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เงนิอุดหนุนโครงการส่งเสรมิ
ศาสนา
75%

สาธารณูปโภค
1%

2.3  งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) 
 

ปีงบประมาณ 
หมวดเงิน 

2550 2551 2552 2553  2554 

งบบุคลากร      

   - เงินเดือนพนักงาน     64,600 

   - ค่าจ้างช่ัวคราว 207,000 224,900 235,000 255,900 255,900 

   - สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย 54,000 60,800 65,000 80,000 76,800 

งบดําเนินงาน      

   - ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 39,000 14,300 10,000 10,000 409,700 

   - ค่าสาธารณูปโภค   30,000 30,000 30,000 

งบอุดหนุน      

   - อุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการส่งเสริมศาสนา) 405,000 405,000 405,000 579,000 670,000 

รวมเงิน 705,000 705,000 745,000 954,900 1,507,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 5  งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554 

 
 

 

 

 

 

  

 
แผนภูมิที่ 6  งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
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       ปีงบ 2549                 ปีงบ 2550               ปีงบ 2551                ปีงบ 2552              ปีงบ 2553                 ปีงบ 2554 

2
,4

6
9

,8
2

5

3
,0

1
1

,3
0

0

5
,7

9
9

,2
0

0

5
,8

9
7

,6
0

0

6
,0

8
6

,5
0

0

7
0

5
,0

0
0

7
0

5
,0

0
0

7
4

5
,0

0
0

9
5

4
,9

0
0

1
,5

0
7

,0
0

0

4
6

,8
0

0

5
5

,0
0

0

1
5

3
,3

0
0

1
2

8
,3

0
0

1
8

4
,6

0
0

3
,2

2
1

,6
2

5

3
,7

7
1

,3
0

0

6
,6

9
7

,5
0

0

6
,9

8
0

,8
0

0

7
,7

7
8

,1
0

0

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

1 2 3 4 5

ประเ ภทงบประมาณ

จํา นวนเ งิน  (บาท)

งบแผนดิน เ งินรายได 10% เ งินรายไดหนวยงาน งบรวมท ั้งหมด

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการส่งเสริมศาสนา  ในวงเงิน 670,000 บาท (หกแสนเจ็ด

หมื่นบาทถ้วน)  จํานวน 8 โครงการ  ประกอบด้วย   

1.  โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 100,000   บาท 

2.  โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 50,000   บาท 

3.  โครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 40,000   บาท 

4.  โครงการทําบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 100,000   บาท 

5.  โครงการประเพณีลอยกระทง 200,000   บาท 

6.  โครงการส่งเสริมพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา 60,000   บาท 

7.  โครงการหล่อ สมโภช และถวายเทียนในวันเข้าพรรษา 20,000   บาท 

8.  โครงการปฏิบัติธรรมในวันพ่อและวันแม่แห่งชาต ิ 100,000   บาท 

 

2.4  สรุปงบประมาณ   
 

ปีงบประมาณ 
หมวดเงิน 

2550 2551 2552 2553 2554 

งบประมาณแผ่นดิน 2,469,825 3,011,300 5,799,200 5,897,600 6,086,500 

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) 705,000 705,000 745,000 954,900 1,507,000 

งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน 46,800 55,000 153,300 128,300 184,600 

รวมเงิน 3,221,625 3,771,300 6,697,500 6,980,800 7,778,100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           2550                       2551                     2552                       2553                      2554  

 

 

 

แผนภูมิที่ 7  สรุปงบประมาณรายจ่ายของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554 
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-

3.5   ครุภัณฑ์ 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไม่ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 สําหรบัปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ได้รับงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน 278,000 บาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จํานวน 211,000 บาท  และปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวน 174,500 บาท   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
              แผนภมูิที่ 5 : งบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2554 
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ผลตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการดาํ เนินงานภายใน
 ปีงบประมาณ  2546 - 2551

ส่วนที่ 4 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

4.1  การประกันคุณภาพการดําเนินงานของส่วนงาน 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เริ่มดําเนินงานการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน 

มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2544 จนถึงปี พ.ศ. 2551 และได้รับการตรวจสอบระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

จากคณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามองค์ประกอบ

คุณภาพท้ัง 6 ด้าน คือ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (2) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(3) การบริการวิชาการแก่สังคม (4) การบริหารและการจัดการ (5) การเงินและงบประมาณ  และ (6) ระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับด้านการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

ได้รับการยกเว้นและไม่ได้รับการตรวจสอบ    

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการ

ดําเนินงานภายใน รวม 8 ครั้ง ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงพัฒนาข้ึน

เพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ สถาบัน สํานัก เรียกว่า 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) ซ่ึงผลการตรวจสอบและประเมินระบบ

การประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 และ 2545 ได้รับผลการประเมิน คือ 

“ไม่ผ่าน”  และ “ผ่าน” ตามลําดับ สําหรับปงีบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2551 ผลการประเมินอยู่ในระดับพัฒนาดี

ยิ่งข้ึนทุกปี คือ ร้อยละ 70.10, 74.40, 80.00, 80.90, 83.10 และ 84.40  ตามลําดับ   
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4.2  การตรวจสอบและประเมินระบบการประกนัคุณภาพการดาํเนินงานภายใน ประจาํปี

การศึกษา 2553 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการ

ดําเนินงานภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม สํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน จํานวน 4 ท่าน ดังน้ี:- 
1.  รศ.ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ ประธานกรรมการ 
2. ผศ.สุกัญญา คํานวณสกุณี     กรรมการภายนอก 
3. อ.ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ กรรมการ 
4. คุณสุลาลักษณ์ ขาวผ่อง  กรรมการ 

    
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยได้ตรวจสอบตามรายการองค์ประกอบคุณภาพ

การศึกษาทั้ง 5 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี:- 
องค์ประกอบท่ี 1  :  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 
องค์ประกอบท่ี 6  :  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องค์ประกอบท่ี 7  :  การบริหารและการจัดการ 
องค์ประกอบท่ี 8  :  การเงินและงบประมาณ 
องค์ประกอบท่ี 9  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ มีความเห็นว่าในปีงบประมาณ 2553 สํานัก

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพครบทัง้ 5 องค์ประกอบ มีผลการ

ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้รวมจํานวน 8 ตัวบ่งชี้ และเมื่อได้พิจารณาสรปุผลการประเมินตาม

ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้มีมติร่วมกันว่า สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้

คะแนนเท่ากับ 3.00 คะแนน คือมีระดับการดําเนินงานของส่วนงานได้คุณภาพใน “ระดับพอใช้” 
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้มีข้อคิดเห็นที่ระบุถึงจุดแข็ง วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง 

จุดอ่อน และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี

รายละเอียดดังน้ี:- 
 

ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน / 

ผลลัพธ์ 

บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 

ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ     

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 1-7 6 ดําเนินงาน

ข้อ 1-7 

 4 



 31 

ตัวบ่งชี้  เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน / 

ผลลัพธ์ 

บรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 

ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 1-6 5 ดําเนินงาน

ข้อ 

1,2,3,4,6 

 5 

องค์ประกอบที่ 7 : การบริการ และการจัดการ     

7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบริหารประจําส่วน

งาน และผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน  

ข้อ 1-6 5 ดําเนินงาน

ข้อ 1-5 

 3 

7.2  การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันการเรียนรู้ (KM) ข้อ 3 1 ดําเนินการ

ข้อ 3 

 1 

7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

(MIS) 

ข้อ 1-4 5 ดําเนินการ

ข้อ 1-5 

 5 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 1 - ไม่มีการ

ดําเนินการ 

 0 

องค์ประกอบที่ 8 : การเงิน และงบประมาณ       

8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 1-7 5 ดําเนินการ

ข้อ 2-6 

 3 

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ     

9.1  ระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

ข้อ 1-9 5 ดําเนินการ

ข้อ 

3,4,5,6,8 

 3 

คะแนนรวม 5 องค์ประกอบ เท่ากับระดบั 3 (พอใช้) 3 

  
 

จุดแข็ง วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง จุดอ่อน และแนวทางแก้ไข 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ  ได้เสนอจุดแข็ง วิธีการเสริมให้แข็งแกร่ง จุดอ่อน 

และแนวทางแก้ไข สําหรับองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดังน้ี 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง 

- 
วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง 

1. ควรขยายคําว่า “ศิลปะและวัฒนธรรม”เป็น “ศิลปะและวัฒนธรรมภาคเหนือ” เพื่อความชัดเจนในแนว
ทางการดําเนินงานขององค์กร   

จุดอ่อน 
1. องค์กรยังขาดการนําผลการประเมิน  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการ

ประจําส่วนงาน มาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรนําผลการประเมิน ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงานมา

เป็นประเด็นในการปรับปรุงทีละข้อ  กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็ควรแสดงเหตุผลความจําเป็น 
2. ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์  เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดทําแผน

กลยุทธ์ 
 
 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

1. องค์กรมีกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจํานวนมาก 
2. องค์กรมีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในเรื่องศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ประจักษ์ 

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง 
1. ควรมีการกําหนดกิจกรรมหลักในแต่ละด้าน  ท่ีองค์กรทําได้ดีและสามารถพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับใน

ระดับมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
2. ควรสนับสนุนบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้าน  ทํางานท่ีถนัดจนกลายเป็นผลงานหลักของ

องค์กร 
จุดอ่อน 

1. องค์กรยังขาดการระบุระบบการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. บุคลากรมีจํานวนไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษานิยามคําว่าระบบให้ถูกต้อง  และพัฒนาองค์ประกอบของระบบมาให้ครบถ้วน 
2. ควรมีการสํารวจภาระงานของบุคลากรเพ่ือเกลี่ยภาระงานให้เหมาะสม 
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องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาองค์กร 
2. คณะกรรมการบริหารประจําส่วนงานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บุคลากรขององค์กรปฎิบัติงานด้วยความรักในองค์กร  และทุ่มเทกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง 
1. ควรมีการกําหนดแผนการประชุมของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อ

ติดตามผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 
2. ผู้บริหารควรจัดประชุมบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานให้ทํางานได้บรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร 
3. คณะกรรมการบริหารประจําส่วนงานควรประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถหลาย

ด้าน  เพื่อให้เกิดมุมมองการบริหารงานที่หลากหลาย 
จุดอ่อน 

1. หน่วยงานยังให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงน้อย 
2. ไม่ปรากฏหลักฐานการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการแต่งต้ังคณะทํางานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพื่อจักได้มีการวางระบบการ

ดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ควรมีการจัดทําแนวทางการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ พร้อม

หลักฐานเชิงประจักษ์ 
3. ควรมีเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการอํานวยการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
4. ควรจัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารประจําส่วนงาน 
5. ควรมีการสร้างบรรยากาศในการทํางาน เช่น morning talk สัปดาห์ละคร้ัง เพื่อเป็นเวทีของการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทํางานระหว่างบุคลากร  
6. ควรมีการรวบรวมองค์ความรู้จากการจัดอบรมเพื่อนํามาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
7. ควรมีการนําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรมาเป็นข้อมูล  เพื่อ

ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในครั้งต่อไป 
8. ควรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในส่วนงานของตน และนําผลมา

ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ดีข้ึน  ตลอดจนควรกําหนดผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
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องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 

- 
วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง 

- 
จุดอ่อน 

1. ขาดการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เงิน  ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรกําหนดแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  หลักเกณฑ์การจัดสรรให้ชัดเจน  

สําหรับการจัดทํากิจกรรมต่างๆ  ในแผนกลยุทธ์การเงินประจําป ี
2. ควรนําผลรายงานการใช้เงิน  มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนทางการเงินของผู้บริหาร  

 
 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดแข็ง 

- 
วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง 

- 
จุดอ่อน 

1. องค์กรยังขาดการนิยามระบบการประกันคุณภาพและนโยบายคุณภาพอย่างชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 

2. ควรศึกษานิยามของระบบและนโยบายอย่างถูกต้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

1. ควรจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้ทันตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อคณะ

กรรมการฯ จักได้ศึกษาข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง อย่างถูกต้องและครบถ้วน  
2. ควรแนบเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ให้ตรงกับเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี้  

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ควรมีการนําระบบและกลไก TQA เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยควรให้ความสําคัญต่อการจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลังที่เหมาะสมแก่สํานัก

ส่งเสริมฯ  เพื่อจักได้มีความพร้อมในการเป็นกําลังหลักในการขับเคล่ือน มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2. ควรจัดให้มีการประชุมย่อยของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบล่วงหน้า  ก่อนเข้ามาตรวจสอบและประเมินฯที่หน่วยงาน 
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ส่วนที่ 5 

ผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
 

5.1   การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม   
 

สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมสืบทอดมายาวนาน มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองที่พึงหวง

แหนและรักษาไว้  เนื่องจากวัฒนธรรมเหล่านี้คือภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะสังคมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวที่เรียกว่า วัฒนธรรม

ล้านนา ซ่ึงมีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ เกิดจากการหล่อหลอมผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันตามวิถีชีวิตของคน

ล้านนา มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในระดับรากหญ้าและเป็นแก่นแท้ของสังคม 

วัฒนธรรมล้านนาจึงเป็นศูนย์รวมทางความเชื่อ และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนล้านนามาจนถึงทุกวันน้ี ซ่ึงถือ

เป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในสังคมล้านนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

จึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพวิถีชีวิตและจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม และเป็นพันธกิจหลักของสํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ที่ส่วนงานตระหนักและให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริม

สนับสนุนจําเป็นต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ม่ันคงและยั่งยืน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุง

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สํานักฯ จัดขึ้น มี

หลายกิจกรรมที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน อาทิ โครงการฐานข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีร์โบราณ

ล้านนา (Database and Microfilm) โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา โครงการ

เผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ได้แก่ วารสารร่มพยอม ปฏิทินล้านนา วีซีดีการตีกลองสะบัดชัย 

และซีดีบันทึกเสียงวรรณกรรมขับขานพื้นบ้านล้านนา) โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน  

(ผ่านสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ และแบบสัญจร) โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมพ้ืนบ้านสู่

ลูกหลานคนเมือง (ได้แก่ การอบรมภาษาล้านนา หลักสูตรองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี และภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ด้านพืชสมุนไพร) โครงสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมี

โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 

รวมทั้งโครงการส่งเสริมเทศกาล งาน และประเพณีสําคัญต่างๆ ของล้านนาอีกด้วย 
 

ด้านศาสนา   

  การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม  ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 16  

2. โครงการทําบญุตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําป ี2553 

3. โครงการทําบญุทอดกฐินพระราชทาน ประจําป ี2553 
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4. โครงการปฏิบตัิธรรมในวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2553 เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลเนื่อง

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 83 พรรษา  (5 

ธันวาคม 2553)  

5. โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลเน่ืองในโอกาสที่สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมพรรษา 79 พรรษา (12 สิงหาคม 2554) 

6. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา (ทําบุญตักบาตร)  

7. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา (ทําบุญตักบาตร)  

8. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา (ทําบุญตักบาตร และ

ถวายเทียนพรรษา) 

9. โครงการหล่อเทียน สมโภช และถวายเทียนในวันเข้าพรรษา 

10. ร่วมทําบุญทอดผ้าป่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11. ร่วมทําบุญเมืองเชียงใหม่ (หน่วยพิธีประตูสวนดอก) 
 

 

 

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมด้านศาสนา 
 

 

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 16 

ในระหว่างวันที่ 17 – 28 ตุลาคม 2553   

ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลัย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชยีงใหม่ 
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โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําป ี2553 

ในวันที ่24 ตุลาคม 2553  ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

โครงการทําบุญทอดกฐนิพระราชทาน ประจําป ี2553 

ในวันที ่29 ตุลาคม 2553  ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการปฏิบัตธิรรมในวนัพ่อแห่งชาต ิประจําป ี2553 เพื่อถวายเปน็พระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 83 พรรษา (5 ธันวาคม 2553) 

ในวันที ่1 ธันวาคม  2553  ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาต ิมจร.เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 

 

 
โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 

พระบรมราชนินีาถทรงมีพระชนมพรรษา 79 พรรษา (12 สิงหาคม 2554) 

ในระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2554  ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาต ิมจร.เชยีงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
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โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 

ในวันที ่18 กุมภาพันธ ์2554  ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา  

ในวันที ่17 พฤษภาคม 2554 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  

ในวันที ่15 กรกฎาคม 2554  ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 

 

โครงการหล่อเทียน สมโภช และถวายเทียนในวันเข้าพรรษา 

ในวันที ่11 กรกฎาคม 2554 ณ ศาลาธรรม – วัดฝายหิน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการพุทธวถิีในฤดูกาลเข้าพรรษาของล้านนา 

ในวันที ่13 กรกฎาคม 2554 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 

 

 

ร่วมทําบญุทอดผ้าป่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในวันที ่23 เมษายน 2554  ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ร่วมทําบญุเมืองเชียงใหม่ (หนว่ยพิธีประตูสวนดอก) 

ในวันที ่9 มิถุนายน 2554  ณ หน่วยพิธปีระตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

 

 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะ 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  จํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี:- 

1. โครงการฐานข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีร์โบราณล้านนา (Database and Microfilm)  

2. โครงการลานสรวง ข่วงศิลป ์ครั้งที่ 5 

3. โครงการส่งเสริมประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจําปี 2553 

4. โครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์)  

5. งานประเพณีดําหัวผู้อาวุโสสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง 

6. ร่วมงานประเพณีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง 

7. โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมพื้นบ้านสู่ลูกหลานคนเมือง 

7.1 การอบรมภาษาล้านนา (จํานวน 2 รุ่น) 

7.2 การอบรมหลักสูตรองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี 
7.3 การอบรมภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา (จํานวน 4 รุ่น) 

8. โครงการเทศกาลนิทานในสวน เชียงใหม่ (จํานวน 4 ครั้ง) 

9. โครงการจัดแสดงละครเวที และดนตรีล้านนาร่วมสมัย เรื่อง "เสือฟ้า" (จํานวน 2 ครั้ง) 
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10. การจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส

ทรงมีพระชนมพรรษา 79 พรรษา (12 สิงหาคม 2554) 

11. งานทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์เครือมาศ วุฒิการณ์ 

12. โครงการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมด้านการนุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 โครงการฐานข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีร์โบราณล้านนา (Database and Microfilm)  

           เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไมโครฟิล์มเมื่อประมาณ พ.ศ. 2510 - 2530 ถือว่า

ทันสมัยและสามารถยืดอายุวัตถุ/สิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้นาน อักษรธรรมล้านนาที่เคยมีอย่างแพร่หลายในอดีต จึง

ถูกเปลี่ยนรูปแบบมาจัดเก็บเป็นไมโครฟิล์ม แต่มีปัจจัยหลายประการที่ทําให้อายุการใช้งานไมโครฟิล์มส้ันลง 

และการเข้าถึงหรือใช้งานกลับทําได้ยากขึ้น สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้ดําเนินงานโครงการฐานข้อมูล

ไมโครฟิล์มคัมภีร์ล้านนา ข้ึน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2554 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม คือ การแปลงไมโครฟิล์มเป็นภาพดิจิทัล ปริวรรต/แปลเป็นภาษาไทย 

จัดทําฐานข้อมูล และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ผู้ใช้จึงสามารถเข้าศึกษาอักษรธรรมล้านนาได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น  
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โครงการอบรมหัตถกรรมพื้นบา้นล้านนา “ลานสรวง ข่วงศิลป์” 

ในระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ ์2554 ณ สํานกัส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา 

 

 

 
โครงการส่งเสริมประเพณยีี่เป็งเชียงใหม่ (ลอยกระทง) ประจําปี 2553 

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553  ณ เทศบาลนครเชยีงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ร่วมกับ เทศบาลนครเชยีงใหม่ 
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โครงการส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์) 

ในวันที ่13 เมษายน 2554  ณ เทศบาลนครเชยีงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

 

 
ร่วมงานประเพณีดําหัวอดีตอธกิารบด ีอธิการบด ีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2554 

ในวันที ่22 เมษายน 2554  ณ ลานสัก มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
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งานประเพณีดําหัวผู้อาวุโสสํานกัส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณปีีใหม่เมือง 

ในวันที ่28 เมษายน 2554  ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 

 

 

โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมพื้นบา้นสู่ลูกหลานคนเมือง 

กิจกรรมย่อยที่ 1.  การอบรมภาษาล้านนา (จํานวน 2 รุน่) 

ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 5 สิงหาคม 2554  ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมพื้นบา้นสู่ลูกหลานคนเมือง 

กิจกรรมย่อยที่ 2. การอบรมองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี   

ในระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2554  ณ สถาบนัภาษา มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 

 

โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมพื้นบา้นสู่ลูกหลานคนเมือง 

กิจกรรมย่อยที่ 3.  การอบรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน (จํานวน 4 รุน่) 

ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม – 25 มีนาคม 2554   ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการนทิานในสวน เชยีงใหม่ (จํานวน 4 ครั้ง) 

ในระหว่างวันที่ 8 – 29 มกราคม 2554 ณ สํานกัส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ร่วมกับ มูลนิธิซิเมนต์ไทย 

 

 

 โครงการละครเวท ีและดนตรล้ีานนาร่วมสมัย เรือ่ง “เสือฟ้า”  (จํานวน 2 รอบ) 

ในวันที ่18-19 กุมภาพันธ์ 2554  ณ สํานกัส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับ ภาควชิาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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งานทําบญุอทุิศส่วนกุศลให้แก ่“อาจารย์เครือมาศย์ วุฒิการณ์” 

ในวันที ่8 สิงหาคม 2554  ณ สํานกัส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
 

 

 

รับจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ “คุณวรัดดา รัตนิน พร้อมคณะ” 

22 ธันวาคม 2554  ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และประหยัดพลังงาน 

ธันวาคม 2553 – กนัยายน 2554  ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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5.2  การบริการวิชาการ  

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในด้าน

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา  ดังน้ี:- 

1. โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา 

2. โครงการจัดทําหนังสือชุดล้านนาคดีและวรรณกรรมล้านนาเพื่อเยาวชน 

2.1  หนังสือ “สัตว์เมืองเหนือ ความเช่ือโบราณ” 

2.2  หนังสือ “ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี” เล่ม 2 

3. โครงการบริการวิชาการด้านล้านนาคดีและภูมิปัญญา 

3.1  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านล้านนาคดีผ่านสื่อวิทยุ 

3.2  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านล้านนาคดีผ่านสื่อหนังสือพิมพ ์

3.3  การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านล้านนาคดีแบบสัญจร (จํานวน 2 รุ่น) 

4. โครงการโครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ปีงบ 2553 

4.1  วารสารร่มพยอม ปีที่ 12 ฉบับที่ 2  

4.2  วีซีดีสอนดีกลองสะบัดชัย 

4.3  ซีดีบันทึกเสียงวรรณกรรมขับขานพื้นบ้านล้านนา 

5. โครงการโครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ปีงบ 2553) 

5.1  วารสารร่มพยอม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 

5.2  ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง) 

6. ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม (รายเดือน) 

7. บูธเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานวันวิชาการ มช. คร้ังที่ 6 ประจําปี 2553 

วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืน 

8. คอลัมน ์"ถ้อยคําสํานวนล้านนา" หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน (ฉบับวันอาทิตย์) 

9. การเป็นวิทยากร กรรมการ ที่ปรึกษา และคณะทํางานให้แก่หน่วยงานภายนอก 

 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการดําเนินงาน จํานวน 3 โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับชุมชน : งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น

ภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่เร่ือง “หางดงถิ่นหัตถกรรม” (ปีงบ 2554) 

2. โครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับชุมชน : งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น

ภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่เร่ือง หางดงถิ่นหัตถกรรม เร่ือง “ภูมิปัญญาเชิงช่างล้านนา” 

(ปีงบ 2553) 

3. โครงการรวบรวมองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านในบริบทของศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา  

4. โครงการจัดพิมพ์ประชาสัมพันธห์นังสือภาพและประวัติเรือนโบราณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา (5 ธันวา

มหาราช) 
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ประมวลภาพกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ 

 

โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา 

ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2554 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 

 

 

โครงการจัดทําหนังสือชุดล้านนาคดี และวรรณกรรมล้านนาเพ่ือเยาวชน (จํานวน 2 เรื่อง) 
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รายการ “มรดกล้านนา” 

FM100 

29 มกราคม 2554  ณ อบต. แม่สาบ อ.สะเมงิ จ.เชียงใหม่

 

โครงการบรกิารวิชาการด้านล้านนาคดแีละภมิูปัญญา 

กิจกรรมย่อยที่ 1.  การเผยแพรอ่งค์ความรู้ด้านล้านนาคดีและภูมิปัญญา แบบสัญจร ครั้งที ่1 – 2 

ในวันที ่28 มกราคม และ 25 กมุภาพันธ ์2554  ณ อบต.แม่สาบ - อบต.สะเมงิเหนือ อ.สะเมิง จ.เชยีงใหม่ 

 

 

 

โครงการบรกิารวิชาการด้านล้านนาคดแีละภมิูปัญญา 

กิจกรรมย่อยที่ 2 - 3  การเผยแพร่องค์ความรูด้้านล้านนาคดีและภูมิปญัญา ผ่านสื่อวิทยุ และหนงัสือพิมพ์ 
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วารสารร่มพยอม ปีที่ 12 ฉบับท่ี 2

CD การขับขาน
วรรณกรรมล้านนา 

VCD การตีกลอง
สะบัดชัย

56

 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านศลิปวัฒนธรรมล้านนา (จากงบประมาณป ีพ.ศ. 2553) 

1. วารสารร่มพยอม  2. แผ่นบนัทึกเสยีงการขบัขานวรรณกรรมล้านนา 3. วดิีทัศน์การตีกลองสะบัดชยั 

 

 

 

วารสารร่มพยอม ปีท่ี 13 ฉบับที่ 1 ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง) 57
 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านศลิปวัฒนธรรมล้านนา (จากงบประมาณป ีพ.ศ. 2554) 

1. วารสารร่มพยอม   2. ปฏิทนิล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง) 
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ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม (ประจําเดือน พิมพ์เดือนละ 1,000 ฉบบั)  

 

 

 

บูธเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ในงานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 6 ประจําป ี2553 

“วิถีวิจัย : นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยัง่ยนื” 

25-26 พฤศจิกายน 2553  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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5.3   พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) 
 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีกลุ่มเรือนโบราณที่ควรค่าแก่การศึกษาและอนุรักษ์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตล้านนา โดยสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับ

การสนับสนุนจากภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ได้มองเห็นในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น และได้บริจาคงบประมาณในการจัดซื้อ รื้อถอน และปลูกสร้างเรือนโบราณล้านนาแต่ละหลัง เพื่อ

อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณเหล่านี้ไว้ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซ่ึงปัจจุบันมีเรือนโบราณล้านนา จํานวน 8 

หลัง และยุ้งข้าวล้านนา จํานวน 3 หลัง   
 

 
 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินการโครงการ

ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้งบประมาณดําเนินงาน จํานวน 49,000 

บาท และครั้งที่ 2 ใช้งบประมาณดําเนินงาน จํานวน 100,000 บาท รวมเงิน 149,000 บาท ส่วนใหญ่จะเป็น

การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณที่ชํารุดทรุดโทรม เสียหาย และผุพังไปตามกาลเวลา ทั้งน้ี เพื่อให้เรือน

โบราณอยู่ในสภาพดี และปลอดภัยแก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม สําหรับงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง ใช้สําหรับปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ในบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น และน่าเข้ามาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น  ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีคณะบุคคล หน่วยงาน และประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และใช้

บริการสถานท่ีของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ประมาณ 9,000 – 10,000 คน ดังน้ี:- 
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ประเภท จํานวน (คร้ัง) จํานวน (คน) 

1. คณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 18 595 

2. หน่วยงานภายนอกขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม 28 1,628 

3. โครงการ/กิจกรรมของสํานักฯ  11 5,600 

4. ประชาชน และนักท่องเที่ยว  1,200 

รวม 66 9,023 

 

ตารางที่ 5.3.1  คณะบุคคล/สถาบัน/หน่วยงาน ที่มาศึกษาดูงาน    

ลําดับ คณะบุคคล / สถาบัน / หน่วยงาน ระยะเวลา 
จํานวน  

(คน) 

1.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  7 ธ.ค. 2553 28 

2.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา  14 ธ.ค. 2553 40 

3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย  18 ธ.ค. 2553 23 

4.  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 23 ธ.ค. 2553 50 

5.  คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 25 ธ.ค. 2553 4 

6.  สมาคม Service for Peace (Thailand)  28 ธ.ค. 2553 23 

7.  โครงการ Spring Semester in Thailand 2011 คณะมนุษยศาสตร์ มช. 21 ม.ค. 2554 22 

8.  ศูนย์ข้อมูลภูมิภาคและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 25 ม.ค. 2554 4 

9.  คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  22-23 ก.พ. 2554 4 

10.  โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)  24 ก.พ. 2554 127 

11.  วิทยาลัยเพาะช่าง กทม.  7 ม.ีค. 2554 45 

12.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  8 มี.ค. 2554 38 

13.  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 21 เม.ย. 2554 35 

14.  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  2 มิ.ย. 2554 11 

15.  สมาคม Service for Peace (Thailand)  12 มิ.ย. 2554 43 

16.  กระบวนวิชาคติชนวิทยากร สาขาวิชาภาษาไทย คณะ

มนุษยศาสตร์ มช. 

9 ก.ย. 2554 48 

17.  ชุมชนโตยฮอยล้านนาโรงเรียนวชิรวิทย์ 16 ก.ย. 2554 40 

รวม  585 
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ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมชมส่วนงาน และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

 

 
คณะพระนิสิต จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  

ฟังบรรยายพิเศษด้านวัฒนธรรมล้านนา 

 

 
ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ ์บริพัตร) 

เยี่ยมชมสํานกัฯ 
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คณะนกัศึกษาเกาหลีในโครงการ Service for Peace (Thailand) 

ศึกษาดูงาน  

 

 

 
การสาธิตมารยาทไทยใหแ้ก่คณะนกัทอ่งเที่ยวต่างชาต ิ

โดย อ.วิถ ีพานิชพันธ ์
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คณะนกัศึกษาญี่ปุน่ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ศึกษาดูงาน  

 

 

 
คณะนกัศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ศึกษาดูงาน  
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บุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตสุราษฎรธ์าน ี 

ศึกษาดูงาน  

 

 

 
คณะนกัศึกษา และคณาจารยจ์ากวิทยาลัยเพาะชา่งกรุงเทพฯ 

ศึกษาดูงาน  
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คณะนกัศึกษา และคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี 

ศึกษาดูงาน 

 

 

ตารางที่ 5.3.2  หน่วยงานภายนอกขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม วัน เดือน ปี จํานวน (คน) 

1.  การสาธิตมารยาทไทย  26 พ.ย. 2553 20  

2.  ถ่ายทํารายการเมล็ดพันธุ์ครู  15 ธ.ค. 2553 10 

3.  ถ่ายทํารายการอนุรักษ์อาคารเก่า  16 ธ.ค. 2553 16 

4.  การอบรมวาดภาพลายเส้นสีน้ํา  17 ธ.ค. 2553 17 

5.  การสาธิตมารยาทไทย  9 ม.ค. 2554 20 

6.  การอบรมวาดภาพสีน้ํา  14 ม.ค. 2554 80 

7.  การสาธิตมารยาทไทย  13 ก.พ. 2554 20 

8.  นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเรือนโบราณ (ภาพสีน้ํา) 

นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

16 ก.พ. -30 มี.ค. 2554 80 

9.  พิธีมงคลสมรส   4 มี.ค. 2554  200 

10.  จัดเลี้ยงขันโตก โรงแรมอมารีรินคํา  6 มี.ค. 2554 26 

11.  ถ่ายทําภาพยนตร์เพื่อเฉลิมฉลองพลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  

เร่ือง อุโมงค์ผาเมือง 

 9 มี.ค. 2554 200 

12.  การสาธิตแพทย์แผนไทย  9-11 มี.ค. 2554 30 
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรม วัน เดือน ปี จํานวน (คน) 

13.  ถ่ายทําสารคดีประวัติครูบาหลวง วัดฝายหิน พระอภัยสาระ 

สังฆปาโมกข์ ปฐมสิงฆราชา แห่งล้านนาไทย 

28 มี.ค. 2554 20 

14.  โครงการชิมลางสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 4 พ.ค. 2554 25 

15.  ประชุมโครงการฯ คลินิกช้างและสัตว์ป่า คณะแพทยศาสตร์ มช. 10 พ.ค. 2554 13 

16.  สัมมนาเลา่ความในผามผ ีภาควชิาศลิปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มช.  25 มิ.ย. 2554 50 

17.  พิธีมงคลสมรส  24 มี.ค. 2554 150 

18.  ประชุมประจําเดือน ชมรมฮักตั๋วเมือง  (6 คร้ัง) ปีงบ 2554 26 

19.  งานเลี้ยงขันโตกต้อนรับกงสุลญี่ปุ่นประจําจังหวัดเชียงใหม ่   20 

20.  พิธีสระเกล้าดําหัว ชมรมศิษย์เก่าการจัดการมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม 

  80 

21.  งานเลี้ยงขันโตกรับน้องใหม่ สโมสรนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์  1 มิ.ย. 2554 400 

22.  งานเลี้ยงขันโตกชาวต่างชาติ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน   9 มิ.ย. 2554 13 

23.  การเขียนแบบจากเรือนไทลื้อแก่นักศึกษา ภาควิชาศิลปะไทย 

คณะวิจิตรศิลป์ 

17 ส.ค. 2554 10 

24.  ศึกษาการทํารังวัด พิมพ์เขียว คณะสถาปัตยกรรม มช.  25 ส.ค. – 15 ก.ย. 2554 20 

25.  เผยแพร่ศิลปะละครหุน่ บริษัท Exotissimo สาขาจังหวัดเชียงใหม ่ 27 ส.ค. 2554 10 

26.  Sketch Drawing ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์  29 ส.ค. 2554 54 

27.  ถ่ายภาพกระบวนวิชา 114321 ศิลปะการถ่ายภาพแฟช่ัน 

ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ  

15 ก.ย. 2554 10 

28.  ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมเรือนโบราณ ชมรมถ่ายภาพล้านนา  19 ก.ย. 2554 8 

รวม  1,628 
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ประมวลภาพกิจกรรมการใช้สถานที่ของหน่วยงานภายนอก 

 
พิธีมงคลสมรสแบบล้านนา 

 

 
พิธีมงคลสมรสแบบล้านนา (ทายาทเรือนพญาปงลังกา : คุณจรัส มณีสอน) 
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งานเลี้ยงอาคารคํ่าแบบขันโตก (โรงแรมอมารีรนิคํา) 

 

 

 
งานเลี้ยงอาหารคํ่าแบบขันโตก (โรงแรมเซน็ทารา ดวงตะวัน) 
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การถ่ายทําภาพยนตร์ เรื่อง “อุโมงค์ผาเมือง” 

โดย ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล 

 

 

 

การแสดงละครหุ่น “Hobby Hut” 

โดย ภาควชิาศลิปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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นิทรรศการ “บินข้ามลวดหนาม” 

โดย มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน 

 

ตารางที่ 5.3.3  โครงการ/กิจกรรมของส่วนงาน ที่จัดในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม วัน เดือน ปี จํานวน (คน) 

1.  จัดงานบายศรีสู่ขวัญ คุณวรัดดา รัตนิน พร้อมคณะ 22 ธ.ค. 2553 10 

2.  การอบรมสมุนไพรพื้นบ้าน รุ่นที่ 1  11 ม.ค. 2554 108 

3.  การอบรมสมุนไพรพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 24 ม.ค. 2554 97 

4.  การอบรมสมุนไพรพื้นบ้าน รุ่นที่ 3 14 ก.พ. 2554 110 

5.  การอบรมสมุนไพรพื้นบ้าน รุ่นที่ 4  25 ก.พ. 2554 58 

6.  โครงการลานสรวง ข่วงศิลป ์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  1-4 ก.พ. 2554 3,500 

7.  อบรมภาษาล้านนา รุ่นที่ 1   มี.ค. -20 พ.ค. 2554 15 

8.  อบรมภาษาล้านนา รุ่นที่ 2  30 พ.ค. -5 ส.ค. 2554 12 

9.  โครงการจัดงานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนอารักษ์เรือน

โบราณ 

 26 มิ.ย. 2554 500 

10.  โครงการพุทธวิถีในฤดูกาลเข้าพรรษาของชาวล้านนา 13 ก.ค. 2554 500 

11.  เทศกาลนิทานในสวน (ร่วมกับ มูลนิธิซิเมนต์ไทย) 8-29 ม.ค. 2554 400 

12.  แสดงละครเสือฟ้า (ร่วมกับ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

18-19 ก.พ. 2554 300 

รวม  7,833 
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การปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ครั้งที่ 1 (อาคารจอดรถ) 

 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554  ในวงเงิน 49,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ครั้งที่ 2 (เรือนพญาปงลังกา, 

เรือนลุงคิว, โรงเก็บพัสดุศิลปวัฒนธรรม และปรับปรุงภูมิทศัน์พิพิธภัณฑ์ฯ) 

 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554  ในวงเงิน 109,875 บาท 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ครั้งที่ 3 (ห้องครัวเรือนลุงคิว) 

ในเดือนมิถุนายน 2554  ในวงเงิน 27,000 บาท 

 

นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรงุภูมิทัศน์โดยรอบในบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้มี

ความสวยงาม ร่มรื่น มีระเบียบ ไม่รกทึบ ทําให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชีวาเพ่ิมยิ่งขึ้น โดยมีหลายหน่วยงานทั้ง

ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้การสนับสนุนท้ังด้านงบประมาณ (เงินบริจาค) และด้านแรงงานคนและ

เครื่องมือต่างๆ จนทําให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

5.4  การพัฒนาส่วนงานและบุคลากร 
 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานขนาดเล็กและมีงบประมาณจํากัด การพัฒนาบุคลากร

จึงไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่  ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์บคุลากรด้านการบริหารจัดการและการ

พึ่งพาตนเอง  ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด

สุพรรณบรีุ และกรุงเทพมหานครฯ  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จํานวน 

59,700 บาท และมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว จํานวน 12 คน   
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5.5  รางวัลที่ได้รับ 

  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทงใหญ่ (ประเภทสวยงาม)  

เนื่องในงานประเพณียี่เป็งเชยีงใหม่ ประจําป ี2553 

เมื่อวันที ่23 พฤศจิกายน 2554  ณ เทศบาลนครเชยีงใหม่ อ.เมือง จ.เชยีงใหม่ 

 

5.6  บทสรุป 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในฐานะส่วนงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติงาน

ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงอย่างครบถ้วน โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย 

รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ยุทธศาสตร์ท้ัง 5 ด้าน 

ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกประการ โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมี

ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยคํานึงถึงค่านิยมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหลัก น่ันคือ 

มุ่งเน้นคุณภาพและความเป็นเลิศ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงาน 

สร้างความรัก จิตบริการ มุ่งเน้นท้องถิ่น มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทํางานเป็นทีม เน้นความคล่องตัว โดย

บุคลากรท้ังหมดได้ปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “เติมชีวา คงคุณค่า

ความสง่างามแห่งมรดกวัฒนธรรมล้านนา”” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



รายนามคณะผู้จัดทํารายงานประจําปี 2554  

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

คณะที่ปรึกษา 

1. ผศ.วิลาวัณย์  เศวตเศรนี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2. ผศ.มาณพ  มานะแซม รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

คณะผู้จัดทํารายงาน  

1. นายอนุชา  ศรีอรุณ  รักษาการแทนเลขานุการสํานักงานสํานัก 

2. นายสน่ัน   ธรรมธิ  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. นางรพีพรรณ  ศรีทะ  รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป 

4. นายสันต์ทัศน์  เพ็ญจันทร์ รักษาการแทนหัวหน้างานบริการและประกนัคุณภาพ 

5. นางสาววนิดา  เชื้อคําฟู  พนักงานปฏิบัติงาน   

6. นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา พนักงานปฏิบัติงาน 

7. นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ พนักงานปฏิบัติงาน 

8. นางสาวเสาวณีย์  คําวงค์  นักการเงินและบัญชี 

9. นายพิชัย  แสงบุญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

10. นายศุภฤกษ์   กุลส ุ  นักช่างศิลป์ 

11. นายต่อพงษ์  เสมอใจ  นักช่างศิลป์ 
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