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ปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค 

จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ 

ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
เพื่ออํานวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

 
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ 
ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ 
โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม 

เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
การประยุกต ์เผยแพร่ และการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เปน็ผู้รู้จรงิ คิดเป็น ปฏิบัติได ้

สามารถครองตน ครองคน ครองงาน 

ด้วยมโนธรรมและจิตสํานึกต่อสังคม 



 ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําตามมาตรฐานสากล 

ที่มุ่งเน้นการวิจัย  
มีการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพ 

มีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยัง่ยืน 



 
 

ค 

คํานํา 
 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
2536 โดยมีปณิธานของส่วนงาน คือ “ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม อันเป็นรากฐานสําคัญของชาติ สนับสนุนและ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในระดบัท้องถิ่น ระดบัชาติ และระดับนานาชาต”ิ โดยมีพันธกจิหลักในด้านการทํานุบํารงุ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม และการให้บรกิารวิชาการแกสั่งคม เพื่ออนรุักษ์ ฟื้นฟ ู สืบสาน และ
เผยแพร่ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมให้ดํารงอยูคู่่กับสังคมไทยสืบไป ซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมามีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักศึกษา ผู้บรหิาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ นกัเรยีนและนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษา
ต่างๆ หนว่ยงานและองค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน รวมทัง้ประชาชนในเขตพื้นทีจ่ังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด
ใกลเ้คียง โดยสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานตามแผนงานด้านการทํานุบํารงุศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เนื่องตลอดปี ก่อให้เกิดการอนรุักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยา่งแพร่หลายในสังคมมาก
ยิ่งขึ้น 

 รายงานประจําปี 2553 เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการบริหารและดําเนนิงานของสํานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ในรอบระยะเวลา 1 ปี (ปีงบประมาณ) คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2553 ซึ่ง
เป็นผลการบรหิารและดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในระยะ 5 ปี ของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2553 และสอดรับกับกรอบแผนพัฒนาการศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 
10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) อีก
ด้วย 

 ในนามของคณะผู้บริหาร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2557) จึงใคร่ขอขอบคุณบุคลากรในส่วน
งานทกุท่าน ทีไ่ด้ความร่วมมือกันในการทํางานด้วยความตัง้ใจและความมุ่งมั่น เพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จตาม
พันธกิจ และเปา้หมายขององค์กร ในตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิง่ว่าบุคลากรทุกท่านจะเป็น
กําลังสําคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จอย่างตอ่เนื่อง และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหค้งอยู่คู่กับ
สังคมไทยและทอ้งถิ่นอย่างยั่งยนืต่อไป 
 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวณัย์ เศวตเศรนี) 
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

ง 

สารบัญ 
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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดเก่ียวกับส่วนงาน 

 
 
1.1  ประวัติ   

 

 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ ได้จัดตัง้ โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ทํานุบํารงุและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวม และค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
ให้บรกิารวิชาการแก่สังคม โดยการจดัประชมุ อบรม สัมมนาวชิาการ เพื่อเป็นแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ความ
เข้าใจทีถ่กูตอ้ง และสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อมาทบวงมหาวทิยาลัย ได้ประกาศยกฐานะเป็น สํานัก
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่เมื่อวันที ่2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศใน
พระราชกิจจานเุบกษา เล่มที ่ 110 ตอนที ่ 87 โดยจัดตัง้ขึน้เพื่อดําเนินงานตามพันธกจิหลกัของ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ตามพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ “….ให้
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เปน็สถานศึกษาและวิจยั มีวัตถุประสงค์ในการศกึษา ส่งเสริมวชิาการและวิชาชพีชั้นสงู ทํา
การสอน ทําการวิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวฒันธรรม…..”  

 

 ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก ได้มี พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้มกีารปรับปรงุกฎหมายว่าด้วยมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โดย
มาตรา 5 ไดก้ําหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ และไม่เป็นส่วน
ราชการหรอืรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย โดยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที ่6/2551 เมื่อวันที ่1 มถินุายน 
2551 ได้มีประกาศการจดัตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยประกาศให้ สํานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงานของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแตว่ันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยดําเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ “มหาวิทยาลยัเป็นสถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชพีชั้นสูง มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา สง่เสริมวิชาการและวิชาชพีชั้นสูง ทําการวิจยัเพือ่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทางวชิาการแกส่ังคม ทะนุบํารุงและสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิง่แวดล้อม” โดยความน้ีอาจกล่าวไดว้่า ขอบเขตและหน้าที่ของสํานกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม มิได้จาํกัดอยู่
แต่ในรัว้ของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่เท่านั้น แต่ควรมบีทบาททั้งในระดับทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิด้วย 

 

  สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยู่ในบริเวณที่ร่มรื่นด้วยแมกไม้ยืนต้นนานาพรรณ อาคาร
สํานักงานเคยเป็นของ มร.อาเธอร์ ไลออนแนล เคอริเปล์ (Mr. Arther Lionel Queripel) สร้างในปี พ.ศ. 2465 
รูปทรงแบบโคโลเนียล (Colonial Style) หรือทรงอาณานิคม ถูกเวนคืนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2506 
อาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทําการของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน 

 
1.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของส่วนงาน 

 
 

 
สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประสงคท่ีจะเปนศูนยกลางที่มีชีวิตชีวา 

ของกิจกรรมทางดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
 
 

ปณิธาน (Resolution) 



 
 

2 

 

 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สู่ความเป็นเลศิด้านการสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม ดว้ยความมุ่งมั่นและการสรา้งสรรค์อยา่งมีอัตลักษณ ์

 
พันธกิจ (Missions) 

1. ทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนสมบัติของทองถิ่นและของประเทศชาติโดย

สวนรวม 

2. รวบรวม และเผยแพรขอมูล ความรู และสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

3. สรางคานิยม และยกระดับจิตสํานึก การตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม เพื่อการ

พัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ 

4. ประสานงานเพื่อกอใหเกิดความรวมมือ ผานการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม ท้ังระดับ

ทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนนธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเอง เพื่อความตอเนื่องและย่ังยืนของ

การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
เปาประสงค (Goals) 

1.  เพื่อสรางประโยชนทางการศึกษาดานการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเชิงอนุรักษ 

2.  เปนแหลงขอมูลและเปนศูนยกลางการเผยแพรความรูทางศิลปวัฒนธรรมอันเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับ 

3.  เพื่อเปนผูนําชุมชนดานคานิยมในศิลปวัฒนธรรม 

4.  เพื่อเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อน การทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

ในระดับทองถิ่นและระดับชาติ 

5.  เพื่อสรางเครือขายการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 

6. เพื่อการบริหารจัดการท่ีมุงเนนธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง 

7.  เพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง และมีความพอใจในการทํางานอันเปนประโยชนสุข

ตอสวนรวม 

 
 
 

 
 

                                                                                                           

คานิยม 
(Values) 

C 
 

Creativity 
 

สรางสรรค 

P 
 

Passion 
 

ลึกซึง้ 

A 
 

Affection 
 

ชืน่ชอบ 

C 
 

Classic 
 

เปนแบบฉบับ 

วิสัยทัศน (Vision) 
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คณะกรรมการบริหารประจําสํานัก 

งานบริหารทั่วไป งานบริการและประกันคุณภาพ 

วัฒนธรรมองคกร 

เติมชีวา คงคุณค่าความสง่างามแห่งมรดกวัฒนธรรมล้านนา 
 

 
1.3  โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
1.4  ขอบเขตและหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนงาน 
 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์ร เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตามการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ และตามแผนงานบริหาร
และดําเนินงานของผู้บริหารของส่วนงาน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ซึง่เริม่ต้นการบริหารงาน
สํานักฯ ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2553 เปน็ต้นมา โดยสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แบ่งหน่วยงานภายใน
ออกเป็น 1 สํานักงาน และ 1 ฝ่าย ดังนี ้

 

 1. สํานักงานสํานกั แบ่งออกเป็น 2 งาน ได้แก ่
  1.1  งานบริหารทั่วไป  
   1.1.1 หน่วยธุรการ สารบรรณ และบุคลากร  

- ประสานงานเกีย่วกับหนงัสือราชการกับฝ่ายธุรการของมหาวิทยาลัย 
- การรับและโต้ตอบหนังสือราชการ 
- การเวียนและจัดเก็บหนงัสือราชการ  
- การจดัทําและรวบรวม ระเบียบ คําส่ัง ข้อบังคับ ประกาศ ฯลฯ 
- มอบหมายภาระงานแก่บุคลากรในส่วนงาน 
- ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามภาระงาน 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นตน้เพื่อเสนอตอ่มหาวิทยาลัย 

ผู้อํานวยการสํานัก 

คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานัก 

 

ฝ่ายส่งเสริม ทํานุบํารุง บริการวิชาการ และพิพิธภัณฑ์ 
 

สํานักงานสํานัก 

รองผู้อํานวยการสํานัก 



 
 

4 

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่วขอ้ง หรอืตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

   1.1.2 หน่วยการเงินและบัญชี  
- ประสานงานกับส่วนต่างๆ ในการทํางบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานประจําปี 
- ควบคุมการเบกิจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรม 
- ทําบัญชีงบประมาณของส่วนงาน 
- ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่วขอ้ง หรอืตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

   1.1.3 หน่วยคลัง พัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่  
- รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกําหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ 
- ตรวจสอบและดูแลการจัดซือ้จดัจ้างแบบต่างๆ 
- การจดัทํารายละเอียดบัญชีหรอืทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ

ของวัสดุ เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก 
- ซ่อมซ่อมและดูแลรักษาพัสดใุนครอบครองใหม้ีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
- จําหน่ายพัสดุเมือ่ชํารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จําเป็นในการใช้งานอกีตอ่ไป 

เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์แก่ส่วนงานมากที่สุด 
- ให้คําแนะนําในการปฏิบัตงิานและถ่ายทอดความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่วขอ้ง หรอืตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

   1.1.4 หน่วยบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ปฏิบัติงานขั้นตน้เกี่ยวกับการตดิตั้ง การซ่อมแซม และการใช้คอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล และชุดคําส่ังสําเร็จรูป  
- เขียนคําส่ังตามข้อกําหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ภายใต้การกํากับ

ตรวจสอบโดยใกล้ชิด  
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่วขอ้ง หรอืตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 
  1.2 งานบริการและประกันคุณภาพ  
 

   1.2.1 หน่วยนโยบายและแผน  
- ปฏิบัติงานขั้นตน้เกี่ยวกับการวเิคราะห์นโยบายและแผน  
- การเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี  
- การรายงานผลการปฏิบัตงิาน และการใช้จ่ายงบประมาณ  
- ศึกษา วเิคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผล และพิจารณาเสนอแนะใน

เบื้องต้น เพื่อประกอบการกําหนดนโยบายด้านการบริหาร  
- การจดัทําแผนการดําเนินงานของส่วนงาน 
- จัดทํารายงานประจําป ี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่วขอ้ง หรอืตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

   1.2.2 หน่วยประกันคณุภาพการศึกษา  
- ดําเนินงานประกันคุณภาพของส่วนงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- สร้างระบบและกลไกการประกนัคุณภาพให้ไดก้ารรับรองจากหน่วยงานภายนอก 
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- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง   
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่วขอ้ง หรอืตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

   1.2.3 หน่วยประชาสมัพันธ์ และวิเทศสัมพันธ ์
- ให้การต้อนรับ ประสานงาน และให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้มาติดต่อส่วนงาน 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อการประชาสัมพันธ์

ข่าวสารของส่วนงาน 
- จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์  
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่วขอ้ง หรอืตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 
 2. ฝ่ายสง่เสริม ทาํนุบํารุง บริการวิชาการ และพพิธิภัณฑ์   
 

2.1 ด้านการส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอ้ม 
- ดําเนินงานและประสานงานด้านทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ภายใตข้อบเขตอํานาจ 

หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถหลักของส่วนงาน 
- อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นให้แพรห่ลายในวงกว้าง  
- จัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมให้แก่

นักศึกษาและประชาชน 
- สนับสนุนการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 

ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ   
- ผลิตผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม  

 

2.2 ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม 
- ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และจัดทําระบบข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และให้บรกิาร

วิชาการแก่สังคม 
- จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ

ที่ถกูต้องเกีย่วกบัศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการขยายขอบข่ายงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
- แสวงหารูปแบบและแนวทางในการประยุกตอ์งค์ความรู้ทางวชิาการมาใช้ในการอนรุักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 
- สรา้งบทบาทในการเสนอแนะนโยบายในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งร่วมมือ

ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 
- เผยแพร่ขอ้มูลความรู้ทางศิลปวฒันธรรมในรูปแบบต่างๆ   

 

2.3 ด้านพิพิธภัณฑเ์รือนโบราณล้านนา (Lanna Traditional Houses Museum)  
- รวบรวมและอนุรักษ์เรอืนโบราณล้านนา ยุ้งข้าว และอาคารต่างๆ ในบริเวณพิพิธภัณฑ์

เรือนโบราณล้านนา ให้อยูใ่นสภาพดี สะอาด เรียบรอ้ย และพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
- ดูแลการขอเยี่ยมชม และขอใชอ้าคารและพื้นที่ในพพิิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
- บรรยายให้ความรู้ คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลเกีย่วกับเรอืนโบราณล้านนา 
- แสวงหาแหล่งทนุเพื่อการอนรุักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา 
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1.5  ทําเนียบผู้บริหาร 
 

   ทําเนียบผู้บรหิารสูงสุดของสํานกัส่งเสริมศิลปวฒันธรรม นับตั้งแต่อดีตจนถึงปจัจุบัน มีดังนี:้- 
   1.  ผศ.ดร.ชวลิต  พุทธวงศ ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
      (2 กรกฎาคม 2536 – 6 กุมภาพันธ์ 2537) 

2. ศ.ดร.อุดม  รุ่งเรืองศร ี  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
    (7 กุมภาพันธ์ 2537 – 6 กุมภาพันธ์ 2545) 
3. รศ.พงศเ์ดช  ไชยคุตร  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    (7 กุมภาพันธ์ 2545 - 6 กุมภาพันธ์ 2549) 
4. อ.อํานวย  กันทะอินทร์   ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    (7 กุมภาพันธ์ 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2553) 
5. รศ.นพ.อํานาจ  อยู่สุข  รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    (7 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 มีนาคม 2553) 
6. ผศ.ปฐม  ปฐมธนพงศ ์  รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    (1 เมษายน 2553 – 15 กรกฎาคม 2553) 
7. รศ.นพ.อํานาจ  อยู่สุข  รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    (16 กรกฎาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553) 
8. ผศ.วิลาวัณย์   เศวตเศรน ี  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
    (1 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป) 

 
   คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานัก  (ปจัจุบัน)  มีดงันี ้ 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและศูนย์การศึกษา ประธานกรรมการ 
 (รศ.ดร.ประโยชน์  อุนจะนํา)   
2. อ.ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร  กรรมการ 
3. อ.นคร  พงษ์นอ้ย  กรรมการ 
4. อ.วถิี  พานิชพันธ ์  กรรมการ 
5. ผศ.วิลาวัณย ์ เศวตเศรน ี  กรรมการและเลขานุการ 
6. ผศ.มาณพ มานะแซม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
   คณะกรรมการบริหารประจําสํานัก  (ปัจจุบนั) มีดังนี ้ 

1. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประธานกรรมการ 
 (ผศ.วิลาวัณย์  เศวตเศรน)ี  
2. รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ 
 (ผศ.มาณพ มานะแซม) 
3. นายอนุชา ศรีอรุณ  กรรมการและเลขานุการ 
 

1.6  คณะผู้บริหาร และบุคลากร 
 

   สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานัก และรองผู้อํานวยการ
สํานัก และมีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน/ระดับปฏิบัติการ จํานวน 15 อัตรา ได้แก่ 
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   คณะผู้บริหาร  จํานวน 2 ท่าน ดังนี ้
1. ผศ.วิลาวัณย์  เศวตเศรน ี  ผู้อํานวยการสํานัก 
2. ผศ.มาณพ มานะแซม  รองผู้อํานวยการสํานัก 

 
   บุคลากรสายสนับสนุน/ระดับปฏิบัติการ  จํานวน 16 อัตรา 
   ข้าราชการ  จํานวน 1 อัตรา   

1. นายสนั่น  ธรรมธ ิ  นักวิชาการศึกษา 6 
 

   พนักงานมหาวทิยาลยังบแผ่นดิน  จํานวน 12 อัตรา  ดงันี ้
1. นายอนุชา   ศรีอรุณ  พนักงานปฏิบัตงิาน 
2. นางรพพีรรณ   ศรีทะ  พนักงานปฏิบัตงิาน 
3. นายสันต์ทัศน์  เพ็ญจันทร ์  พนักงานปฏิบัตงิาน 
4. นางอภิวันท์  พันธ์สุข  พนักงานปฏิบัตงิาน 
5. นางสาววนิดา  เชื้อคําฟ ู  พนักงานปฏิบัตงิาน 
6. นายภัทร  ศรีสัจจะเลิศวาจา พนักงานปฏิบัตงิาน 
7. นางสาววาสนา มาวงค์  พนักงานปฏิบัตงิาน 
8. นายพิชัย  แสงบุญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
9. นางสาวเสาวณยี์   คําวงค์  นักการเงินและบัญชี 

10. นายศุภฤกษ์  กุลสุ  นักช่างศิลป์ 
11. อัตราว่าง   นักช่างศิลป์ 
12. อัตราว่าง   พนักงานปฏิบัตงิาน 

 

   พนักงานส่วนงาน/ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 3 อัตรา ดงันี ้
1. นายปัญญา  แก้วคํา  พนักงานบริการทั่วไป 
2. นายพร  สุขกระจ่าง  พนักงานบริการทั่วไป 
3. นางอําพร  สุขกระจ่าง  พนักงานบริการทั่วไป 

 
 

 

คณะผู้บริหาร    
  

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 

ผู้อํานวยการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม 

รองผู้อาํนวยการ 
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บุคลากรสายสนับสนุน/ระดับปฏิบัติการ 
    

    
นายอนุชา ศรีอรณุ 
พนักงานปฏิบัติงาน 

รักษาการแทนเลขานุการสาํนัก 

นายสนั่น ธรรมธ ิ
นักวิชาการศึกษา 6 

นางอภิวันท์ พันธส์ุข 
พนักงานปฏิบัติงาน 

นายพิชัย แสงบญุ 
นักวิชาการคอมพวิเตอร ์

    

  
 

   

นางรพีพรรณ ศรทีะ 
พนักงานปฏิบัติงาน 

นางสาวเสาวณีย์ คําวงค ์
นักการเงินและบญัชี 

นางสาววนิดา เช้ือคําฟ ู
พนักงานปฏิบัติงาน 

นายสันต์ทัศน์ เพญ็จันทร ์
พนักงานปฏิบัติงาน 

    

   

 

นายศุภฤกษ์ กลุส ุ
นักช่างศิลป ์

นางสาววาสนา มาวงค์ 
พนักงานปฏิบัติงาน 

นายภัทร ศรีสจัจะเลิศวาจา 
พนักงานปฏิบัติงาน 

 

 
พนักงานส่วนงาน/ลูกจ้างชั่วคราว 

   

   
นายพร สุขกระจ่าง 

พนักงานบริการทั่วไป 
นายปัญญา แก้วคํา 

พนักงานบริการทั่วไป 
นางอําพร สุขกระจ่าง 
พนักงานบริการทั่วไป 

 
1.7  อาคารและสถานที ่
 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ได้อนุรกัษก์ลุ่มเรือนโบราณล้านนา และจัด
แสดงในรูปแบบของ พิพธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (Lanna Traditional Houses Museum) เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้าดา้นสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา และเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรมของจงัหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีเรอืนโบราณ จํานวน 8 หลัง และยุ้งขา้ว จํานวน 3 หลัง บนเนื้อทีก่วา่ 5 ไร่ ดงันี ้
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1. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) 

พ.ศ. 2460 – 2536 
2. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) 
พ.ศ. 2460 – 2537 

3. เรือนพื้นบ้านลา้นนา (อุ๊ยแก้ว) 
พ.ศ. 2488 - 2540 

   

   
4. เรือนกาแล (พญาวงศ)์  

พ.ศ. 2440 – 2541 
5. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)  

พ.ศ. 2439 – 2547 
6. เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) 

พ.ศ. 2467 - 2547 

  
7. เรือนทรงโคโลเนียล (ลุงคิว) 

พ.ศ. 2465 – 2537 
 

8. เรือนพื้นถิ่นแมแ่ตง 
พ.ศ. 2552 

 

   
ยุ้งข้าวเรอืนกาแล (พญาวงศ)์  

พ.ศ. 2440 
ยุ้งข้าวสารภี 

พ.ศ. 2450 – 2552 
ยุ้งข้าวเปลือย 
พ.ศ. 2552 
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จํานวนเงิน (บาท)

ส่วนที่ 2 
การเงินและงบประมาณ 

 
 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มีงบประมาณในการดําเนนิการ โดยแยกตามแหล่งงบประมาณ 
จํานวน 3 แหล่ง ดังนี้ 

1. งบประมาณแผน่ดิน 
2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (อุดหนุนทัว่ไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ 10%) 
3. งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน 

 

2.1 งบประมาณแผ่นดิน 
 

ปีงบประมาณ 
หมวดเงิน 

2549 2550 2551  2552  2553 
เงินเดือน 1,325,338 1,110,956 1,267,800 1,510,500 1,592,200 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 501,473 414,434 459,500 448,800 489,200 

สาธารณูปโภค 75,327 111,435 50,000 50,000 50,000 

เงินอุดหนุน (ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 255,000 555,000 1,023,200 2,300,000 2,500,000 

เงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)    1,310,400 1,261,200 

เงินอุดหนุน (บํารุงสมาชิกสถาบนัอุดมฯ)    5,000 5,000 

ครุภัณฑ์  278,000 211,000 174,500  

รวมเงิน 2,157,139 2,469,825 3,011,300 5,799,200 5,897,600 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1 : แสดงงบประมาณแผ่นดิน ระหว่างปงีบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553 
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2.2  งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลยั (อดุหนุนทั่วไป/อดุหนุนเฉพาะกิจ 10%) 
(งบประมาณจากเงินร้อยละ 10 ของรายได้ค่าธรรมเนยีมฯ การบริการวิชาการ เงินรายได้และผลประโยชน์อื่น 
และเงินบํารุงโรงพยาบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 

 
 

ปีงบประมาณ 
หมวดเงิน 

2549 2550 2551 2552 2553 

ค่าจ้างชั่วคราว 182,700 207,000 224,900 235,000 255,900 

สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย 40,700 54,000 60,800 65,000 80,000 

ค่าตอบแทน  ใช้สอย วัสดุ 78,300 39,000 14,300 10,000 10,000 

ค่าสาธารณูปโภค 10,000   30,000 30,000 

อุดหนุนเฉพาะกิจ 205,000 405,000 405,000 405,000 579,000 

รวมเงิน 516,700 705,000 705,000 745,000 954,900 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 : แสดงงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (อุดหนุนทั่วไป/อดุหนุนเฉพาะกิจ 10%)  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2554 

 
 
2.3   งบประมาณเงินรายได้ของสว่นงาน 
 

ปีงบประมาณ 
หมวดเงิน 

2549 2550 2551 2552 2553 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 9,400 35,400 53,400 123,300 76,000 

สาธารณูปโภค  10,000  30,000 52,300 

อุดหนุนเฉพาะกิจ 600 1,400 1,600   

รวมเงิน 10,000 46,800 55,000 153,300 128,300 
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งบแผนดิน เงินรายได 10% เงินรายไดหนวยงาน งบรวมทั้งหมด

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 3 : แสดงงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553 

 
 
2.4  สรุปงบประมาณ   
 

 

ปีงบประมาณ 
หมวดเงิน 

2549 2550 2551 2552 2553 

งบประมาณแผ่นดิน 2,157,139 2,469,825 3,011,300 5,799,200 5,799,200 

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) 516,700 705,000 705,000 745,000 745,000 

งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน 10,000 46,800 55,000 153,300 153,300 

รวมเงิน 2,683,839 3,221,625 3,771,300 6,697,500 6,697,500 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 :  แสดงงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมทั้งหมดของส่วนงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2553 

 

            ปงบ 2549                     ปงบ 2550                     ปงบ 2551                      ปงบ 2552                    ปงบ 2553     
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2.5   ครุภัณฑ์ 
 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ จากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.2550 ในวงเงิน 278,000 บาท  ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ในวงเงิน 211,000 บาท  และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในวงเงิน174,500 บาท สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไม่ไดร้บัจัดสรรงบประมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 5 : แสดงงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2553 

 
 
 
2.6   แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จาก
แหล่งงบประมาณ ดังนี:้- 

2.6.1  งบประมาณเงินแผ่นดิน 
2.6.2  งบประมาณเงินรายไดข้องส่วนงาน 
2.6.3  งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (อดุหนุนทั่วไป/อดุหนุนเฉพาะกจิ 10%) 
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2.6.1  งบประมาณแผ่นดิน 
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2.6.2  งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (อุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ 10%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

2.6.3  งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน   
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ผลตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน
 ปงบประมาณ  2546 - 2551

ส่วนที่ 3 
การประกันคณุภาพการศกึษา 

 
 
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เริ่มดําเนินงานการประกันคณุภาพการดําเนนิงานภายใน มาตั้งแต่

ปี พ.ศ.2544 จนถงึปี พ.ศ. 2551 และได้รับการตรวจสอบระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบระบบประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ตามองค์ประกอบทัง้ 6 ด้าน คือ (1) 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ(2) การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม (3) การบรกิารวิชาการแกสั่งคม (4) 
การบริหารและการจดัการ (5) การเงินและงบประมาณ  และ (6) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ได้รับการยกเว้นและไม่ได้รับการตรวจสอบ    

 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงาน
ภายใน รวม 8 ครั้ง ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อควบคมุ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจหลกัของคณะ สถาบัน สํานัก เรยีกว่า ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (CMU-QA) ซึ่งผลการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคณุภาพการ
ดําเนินงานภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 และ 2545 ไดร้ับผลการประเมิน คือ “ไม่ผ่าน”  และ “ผ่าน” 
ตามลําดับ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2551 ผลการประเมินอยู่ในระดบัพัฒนาดียิ่งขึ้นทุกป ี คือ ร้อยละ 70.10, 
74.40, 80.00, 80.90, 83.10 และ 84.40  ตามลําดับ   
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ในปี พ.ศ. 2552 และ 2553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ได้นําเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award, TQA) ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่ง
ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตรก์ารเพิ่มผลผลิตของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันใหอ้งค์กรต่างๆ ทัง้ภาคการผลิตและการบริการนํา
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตไิปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ ซึ่งองค์กรที่มีวิธีปฏิบัตแิละผลการ
ดําเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกยีรตคุิณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ  และองคก์รที่ได้รับ
รางวัลจะนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําองค์กรของตนไปสู่ความสําเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างใหอ้งค์กรอื่นๆ นําไปประยุกต์  เพื่อให้
ประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกัน   

รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ (Thailand Quality Award, TQA) เริ่มต้นตั้งแต่มีการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2539 เพื่อศกึษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึน้ในประเทศไทย และด้วยตระหนักถึง
ความสําคัญของรางวัลนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ จึงได้บรรจุรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติไวใ้นแผนยุทธศาสตรก์ารเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเปน็หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันใหอ้งค์กรต่างๆ ทัง้ภาคการผลิตและการบริการนํา
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตไิปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ องคก์รที่มีวิธีปฏิบัตแิละผลการ
ดําเนินการในระดับมาตรฐานโลก จะได้รับประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และองค์กรที่ได้รบัรางวัลจะ
นําเสนอวิธีปฏิบตัิที่นําองค์กรของตนไปสู่ความสําเร็จ เพื่อเปน็แบบอย่างทีด่ีให้แก่องคก์รอื่นๆ นําประยุกต ์ เพื่อให้
ประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเมือ่มีการขยายการดําเนินการไปอย่างกว้างขวาง ยอ่มจะส่งผลต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขง่ขันของประเทศให้สามารถแขง่ขันในตลาดการค้าโลกได ้

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเปน็รางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค
และกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcom 
Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นตน้แบบของรางวลัคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลาย
ประเทศทัว่โลกนําไปประยุกต์ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น 

 
วิสัยทัศน ์

 รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งไดร้บัการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็น
เครื่องหมายแสดงถงึความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กร ทีท่ัดเทียมระดับมาตรฐานโลก 

 
 วัตุประสงค ์

1. สนับสนุนการนาํแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรงุความสามารถในการ
แข่งขัน 

2. ประกาศเกยีรตคุิณให้กับองค์กรที่ประสบผลสําเร็จในระดับมาตรฐานโลก 
3. กระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ 
4. แสดงให้นานาชาติเห็นถงึความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหาร

จัดการ 
 
ประโยชน์ต่อองค์กร 
 องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทกุประเภท ทกุขนาด ที่นําเกณฑ์เพื่อการดําเนนิการที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็น
กรอบการประเมินคุณภาพระดบัมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกับระบบการบริหารจัดการของตน จะไดร้ับประโยชน์
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ในทกุขั้นตอน เริ่มจากการตรวจประเมินตนเอง ผู้บริหารจะทราบถงึสภาพทีแ่ท้จรงิว่าระบบการบริหารจัดการของตน
ยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกาํหนดวิธกีารและเป้าหมายที่ชัดเจนในการจดัทาํแผนปฏิบัติการ และเมื่อ
องค์กรปฏิบัติตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีความพรอ้มและตัดสินใจสมัครรับรางวัล องค์กรจะได้รบัการตรวจ
ประเมินด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็น
ผ ู ้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไม่ว่าองคจ์ะผ่านเกณฑ์รางวัลหรือไมก่็ตาม องค์กรจะได้รับรายงานปอ้นกลบั ซึ่งระบุ
จุดแข็งและจุดออ่นที่ควรปรับปรุง ซึง่นับเป็นประโยชน์ต่อการนําไปวางแผนปรับปรงุองคก์รให้สมบูรณ์มากยิง่ขึ้นตอ่ไป 
 องค์กรที่ไดร้ับรางวัลจะเป็นทีย่อมรับจากองคก์รต่างๆ ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ และมี
สิทธิ์ใช้ตราสัญลกัษณร์างวัลคุณภาพแห่งชาต ิ ซึ่งสื่อถึงความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธอ์งค์กร รวมทั้งมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ 
โดยการนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําไปสู่ความสําเร็จ และเปิดโอกาสให้มกีารเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อเป็น
แบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ นําไปประยุกต์ เพือ่ให้ประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกัน  

 
เกณฑ์รางวัลคณุภาพแหง่ชาติ  จัดทําขึ้นโดยอาศัยค่านิยมหลักและแนวคิด ดังนี ้
- การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 
- ความเป็นเลศิที่มุ่งเน้นลกูค้า 
- การเรียนรู้ขององคก์รและของแต่ละบุคคล 
- การให้ความสําคัญกับบุคลากรและคู่ค้า 
- ความคล่องตัว 
- การมุง่เน้นอนาคต 
- การจดัการเพือ่นวัตกรรม 
- การจดัการโดยใช้ขอ้มูลจรงิ 
- ความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การมุง่เน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า 
- มุมมองในเชิงระบบ 
 
ค่านิยมหลักและแนวคิดดังกล่าว เป็นความเชื่อและพฤติกรรมที่พบว่าฝังอยู่ในองค์กรที่มีผลการ

ดําเนินการชั้นเลิศหลายแห่ง ค่านิยมหลักและแนวคิดจึงเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผลการ
ดําเนินการหลักและข้อกําหนดของการปฏิบัตกิารภายใต้กรอบการจดัการที่เน้นผลลัพธ์ ซึ่งนําไปสู่การปฏบิัติการและ
การให้ขอ้มูลป้อนกลับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 หมวด คือ  

หมวดที่ 1 : การนําองคก์ร  
หมวดที่ 2 : การวางแผนเชงิกลยุทธ์  
หมวดที่ 3 : การมุ่งเน้นลกูค้าและตลาด  
หมวดที่ 4 : การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้  
หมวดที่ 5 : การมุ่งเน้นบุคลากร  
หมวดที่ 6 : การจัดการกระบวนการ  
หมวดที่ 7 : ผลลัพธ์ 
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงและการบูรณาการของหมวดต่างๆ ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผู้บริหารและบุคลากรสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วม

การประชุม อบรม และสัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
(Thailand Quality Award, TQA) ดังนี:้- 

 
ลําดับ วัน เดือน ป ี หัวขอ้การประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ 
1.  17 - 18 กันยายน 2552 Module 2 : การวิเคราะห์เกณฑ์ในเชิงการจัดการ ครั้งที่ 2   

     ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม ่
2.  21 - 22 ตุลาคม 2552 Module 3 : การประเมินตนเองตามเกณฑ์   

     ณ โรงแรมอิมพีเรยีลแม่ปิง จ.เชียงใหม ่
3.  24 - 25 ธันวาคม 2552 Module 4 : Best Practice ขององค์กรที่เปน็ตัวอย่าง  

     ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ 
4.  27 - 28 มกราคม 2553 Module 5 : เครื่องมือการบริหารจัดการ   

     ณ โรงแรมอโมรา จ.เชียงใหม่ 
5.  16 มีนาคม 2553 การประชุมในหัวขอ้ Top Management Class: Discover TQA : 

กุญแจสู่ความเป็นเลิศขององค์กร  
     ณ โรงแรมอิมพีเรยีลแม่ปิง จ.เชียงใหม ่

6.  21 กรกฎาคม 2553 การบรรยายเพือ่สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2553   
     ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 



 21 

ลําดับ วัน เดือน ป ี หัวขอ้การประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ 
7.  6 สิงหาคม 2553 ประชุมวิพากษ์โครงร่างองค์กรของสว่นงานต่างๆ   

     ณ โรงแรมอมารีรินคํา จ.เชียงใหม ่
8.  24 สิงหาคม 2553   Module 6 : Result Matrix   

     ณ โรงแรมอิมพีเรยีลแม่ปิง  จ.เชียงใหม ่
9.  1 – 3 กันยายน 2553   การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา 

2552  
     ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
 

สําหรับปี พ.ศ.2553 สํานกัส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครง
ร่างองค์กร ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ(TQA) ประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินจากมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และทีมที่ปรึกษาจากสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จํานวน 5 ท่าน 
เป็นผู้ตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดังนี:้- 

1.  อ.ศุภชัย  เมืองรักษ ์ วิทยากรที่ปรกึษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
2.  อ.สุรเชษฐ์  พลวนิช วิทยากรที่ปรกึษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
3. รศ.ดร.สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์ ประธาน  (คณะวิทยาศาสตร์) 
4.  รศ.พญ.พรรณี   ศิริวรรธนาภา กรรมการ  (คณะแพทยศาสตร์) 
5.  รศ.วีณา   วโรตมะวิชญ กรรมการ  (คณะศึกษาศาสตร์) 
 
สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงร่างองค์กร ตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

ประจําปี 2553  
 

ข้อคําถาม ข้อค้นพบ 
1. ผลิตภัณฑ์และบริการหลัก กลไกในการส่งมอบแก่ลูกค้า - ควรทบทวน Value chain และ SIPOC Model และ

ทบทวนข้อ 1. ทั้งหมด 
2. วัฒนธรรมองค์กร จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ค่านิยมหลัก 
- ทบทวนจุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และจุดประสงค์โดย

ดูเจตนารมณ์ในการจัดตั้งหน่วยงานเป็นหลัก 
3. ลักษณะโดยรวมของบุคลากร - ให้จําแนกความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรแต่

กลุ่มให้ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรเกิดความผูกพันและ
จงรักภักดีต่อองค์กร 

4. อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สําคัญ - ให้ระบุเฉพาะเทคโนโลยี facility, knowhow, knowledge 
ที่ใช้ในการดําเนินการตามพันธกิจเท่านั้น 

5. องค์กรดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับอะไรบ้าง   

- ข้อกําหนดของกระบวนการ/พันธกิจ ว่ามีกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับอะไร และใช้กํากับกระบวนการอย่างไร 

6. โครงสร้างองค์กร และระบบธรรมาภิบาลขององค์กร - ควรเพิ่มหน่วยงานที่ตรวจสอบและประเมินหน่วยงานทั้ง
ภายนอกและภายใน ซึ่งเป็นระบบธรรมาภิบาลไว้ในผัง
โครงสร้างองค์กร 

7. กลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่วนตลาดที่สําคัญ 
8. ประเภทของผู้ส่งมอบ คู่ค้า/คู่ความร่วมมือ และตัวแทน

จําหน่าย  

- การเขียน value chain ให้แยกกลุ่มเป้าหมาย และความ
ต้องการ/ความคาดหวังให้ชัดเจน 
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ข้อคําถาม ข้อค้นพบ 
9. ความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นคู่ค้ากับผู้ส่งมอบ และ

กับลูกค้าที่สําคัญ รวมทั้งกลไกการสื่อสาร 
- ควรชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการจัดการคุณภาพที่เป็นกล

ยุทธ์ที่เหมาะสมหรือไม่ มีวิธีการจัดการลูกค้า คู่ความ
ร่วมมือ และผู้ส่งมอบอย่างไร 

- ลูกค้า คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ มีเงื่อนไขในการทํางาน
ร่วมกันอย่างไร เงื่อนไขความสําเร็จมีอะไรบ้าง กลไกในการ
ส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันเป็นอย่างไร 

- การยกระดับการทํางานให้ดีกว่าเดิมไปสู่วิสัยทัศน์ ให้ยก
ด้วนนวัตกรรมทั้งจากภายนอกและภายในเป็นตัวขับเคลื่อน
องค์กรให้ดีกว่าเดิม 

10. องค์กรอยู่ในระดับใดในการแข่งขัน 
11. ปัจจัยที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบ

กับคู่แข่งขัน 
12. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่สําคัญใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน 

- การเทียบเคียงอาจยกเพียงประเด็นหลักๆ มาเทียบกับคู่
แข่งขัน 

- การ benchmarking มี 2 แบบ คือ ผลงาน และ
กระบวนการโดยดูปัจจัยแห่งความสําเร็จของคู่เปรียบเทียบ 
แล้วนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางานของส่วนงาน เพื่อให้
ประหยัดเวลาและทรัพยากร และได้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่
สอดคล้องกับเรา ทําให้เราก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด 

- นวตักรรมคือเครื่องมือที่ทําให้องค์กรสามารถอยู่ได้กับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

13. ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญด้าน
ธุรกิจ ด้านการปฏิบัติการ และด้านทรัพยากรบุคคล และ
ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร 

- ต้องวิเคราะห์ SWOT ของส่วนงาน แล้ววิเคราะห์กลยุทธ์
ว่ามีกระบวนการอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้
เงื่อนไขปัจจัยภายในและภายนอก  

14. ส่วนประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการ
ดําเนินการ ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและกระบวนการ
เรียนรู ้

- เกณฑ์ถามเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม ว่าหน่วยงานมี
วิธีการอย่างไรในการสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงผลการดําเนินการ กระบวนการประเมินผล และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
- กระบวนการหลกั (Core process) ของหน่วยงาน มี 3 กระบวนการ ได้แก่ 1. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

พุทธศาสนา 2. การบรกิารวิชาการ และ 3. พิพิธภัณฑ์เรอืนโบราณล้านนา ควรลดเหลือเพยีง 2 กระบวนการ 
เนื่องจากพิพธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สามารถรวมกับการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม ได ้

- ควรจัดทํา Value chain และ SIPOC Model เป็น pre-work ก่อน แล้วจึงตอบคําถามโครงร่างองคก์ร ทัง้ 14 
ข้อ เพือ่สร้างความเข้าใจในกระบวนการให้ชัดเจน SIPOC Model จะทําใหเ้ข้าใจ input, process, output, 
customer, partner, supplier  

- Specification เป็นตัวชี้คุณภาพของหน่วยงาน ควรทํา Specification ให้ชัดเจนว่า process ที่ดีคืออะไร 
output ที่ดทีีท่ําให้ customer มีความพอใจเป็นอย่างไร เพราะวิสัยทัศน์ที่สวยงาม แต่ไม่รู้ how to ก็ไม่
สามารถบรรลุวสัิยทัศน์ได ้



ส่วนที่ 4 
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่จัดตัง้ขึ้นตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่พ.ศ.2530 มาตรา 7 ซึ่งกล่าวว่า “….ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปน็สถานศึกษา
และวิจัย มีวัตถปุระสงคใ์นการศึกษา ส่งเสริมวชิาการและวชิาชีพชั้นสงู ทําการสอน ทําการวจิัย ให้บริการแก่สังคมและ
ทะนุบํารุงศิลปวฒันธรรม…..” และได้มีการกาํหนดปณิธานของหน่วยงานไวว้่า “ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็น
รากฐานสําคัญของชาติ สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ” 
เพื่อให้สามารถสนองตอบตอ่ความต้องการและความคาดหวังของสังคม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงไดด้าํเนินงานให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายตามแผนการดําเนินงานที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งจัดแบ่งงานออกเปน็ 4 ด้าน ดังนี้ 

 1.  การส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 
 2. การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 3. พิพิธภัณฑ์เรอืนโบราณล้านนา (Lanna Traditional Houses Museum) 
 4. สํานักงานสํานัก (การพัฒนาส่วนงาน และบุคลากร) 

 
4.1   การส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม   

 

สังคมไทยเป็นสงัคมที่มีวัฒนธรรมสืบทอดมายาวนาน มีเอกลกัษณเ์ป็นของตนเองที่พึงหวงแหนและ
รักษาไว ้  เนื่องจากวัฒนธรรมเหล่านี้คือภูมิปัญญาที่บรรพบรุษุได้ส่ังสมและสืบสานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสังคมใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนมีวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบเฉพาะตัวที่เรียกว่า “วัฒนธรรมล้านนา” ซึ่งมคีวามโดดเด่น
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เกิดจากการหล่อหลอมผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันตามวิถีชีวิตของคนล้านนา มีการอนุรกัษ์
วัฒนธรรมและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาในระดับรากหญ้าและเปน็แก่นแท้ของสงัคม วัฒนธรรมล้านนาจึงเป็นศนูย์รวมทาง
ความเชื่อ และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนล้านนามาจนถึงทกุวันนี้ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับคนในสังคมล้านนา 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีความตระหนกัและให้ความสําคัญต่อการสร้างความเข้มแข็ง สร้าง
จิตสํานึกและค่านิยมที่ดงีามต่อวัฒนธรรม จริยธรรม ของประชาชน จึงมุง่เนน้หล่อหลอมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคม
ที่เข้มแข็ง โดยการถ่ายทอดแผนกลยุทธข์องหน่วยงานไปการปฏิบัติให้เป็นรปูธรรม โดยเนน้เอกลักษณท์างวัฒนธรรม
ล้านนาเป็นหลัก เพื่อสร้างจิตสํานึกของประชาชนให้มีการนําวัฒนธรรมทีด่ีงามมาเป็นแนวทางปฏิบัตใินการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน   

ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนนิงานส่งเสริมและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและพระพทุธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดกิจกรรมตามเทศกาล งาน และ
ประเพณขีองล้านนา ซึ่งสรุปไดด้ังนี้   

โครงการ / กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
ความพึงพอใจ 

(%) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ (มช.) 

5 ตุลาคม 2552 
ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2,000 - 40,000 

2. โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 15 (มช.) 
18 – 25 ตุลาคม 2552 
ณ  สถาบันพิโมกข์มุข อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

47 84.45 109,770 
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โครงการ / กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
ความพึงพอใจ 

(%) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. โครงการทําบุญทอดกฐิน (มช.) 

31 ตุลาคม 2552 
ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

300 - 40,000 

4. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง (ย่ีเป็ง) (มช.) 
3 พฤศจิกายน 2552 
ณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

300 - 200,000 

5. โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ 
26 – 28 พฤศจิกายน 2552 
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา และเทศบาลนครเชียงใหม่ 

5,000 81.10 241,629 

6. โครงการปฏิบัติธรรมในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามหาราช) (มช.) 
4 - 6 ธันวาคม 2552 
ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร. เชียงใหม่ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

14 90.72 40,365 

7. โครงการปฏิบัติธรรมในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหามหาราชินี) (มช.) 
10 – 12 สิงหาคม 2553 
ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร. เชียงใหม่ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

75 92.60 86,740 

8. งานทําบุญประจาํปีของส่วนงาน   
29 ธันวาคม 2552 
ณ สํานักส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

40 - 10,000 

9. จดลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพิมพ์อักษรไทโบราณ (รุ่น 
6.00) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิเลขที่ 224653  

17 ธันวาคม 2552 

1 - - 

10. โครงการปิดทองพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 
1 สิงหาคม – 8 พฤษภาคม 2553 
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

200 - - 

11. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา (ทําบุญตักบาตร) (มช.) 
28 กุมภาพันธ์ 2553 
ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1,500 - 15,450 

12. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) (มช.)  
13 เมษายน 2553 
ณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

800 - 76,000 

13. ร่วมประเพณีดําหัวอธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
23 เมษายน 2553 
ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6 - 1,000 

14. ประเพณีดําหัวผู้อํานวยการ และผู้อาวุโสสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
30 เมษายน 2553 
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

40 - 4,000 
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โครงการ / กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
ความพึงพอใจ 

(%) 
งบประมาณ 

(บาท) 
15. โครงการตามรอยครูบาศรีวิชัย รวมใจรักษ์ดอยสุเทพ  

27 พฤษภาคม 2553 
ณ ถนนศรีวิชัย–วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

20 - 5,000 

16. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา (ทําบุญตักบาตร) 
28 พฤษภาคม 2553 
ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

800 - - 

17. โครงการธรรมคีตา เสน่ห์ล้านนา  
28 พฤษภาคม 2553 
ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1,500 80.30 145,000 

18. ร่วมกิจกรรมทําบุญ และสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 
2 มิถุนายน 2553 
ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

16 - 295 

19. การฝึกอบรมปั้นดินสําหรับโรงเรียนอนุบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
30 มิถุนายน 2553 
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

108 95.90 2,120 

20. โครงการหล่อ สมโภช และถวายเทียนในวันเข้าพรรษา 
22 กรกฎาคม 2553 
ณ ศาลาธรรม และวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

300 - 23,000 

21. โครงการอบรมหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา สําหรับโรงเรียนพุทธิโศภณ      
จังหวัดเชียงใหม่ 

10 สิงหาคม 2553 
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

202 - 11,160 

22. โครงการทัศนศิลป์ร่วมสมัยล้านนา-ทักษิณ  
- นิทรรศการทัศนศิลป์ร่วมสมัย “ล้านนา-ทักษิณ” 
  16 – 22 กันยายน 2553  
  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

700 - 255,750 

23. โครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับชุมชน : งาน
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น  

  ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 
ณ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

700 - 186,000 

24. โครงการฐานข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีร์โบราณล้านนา (Database and 
Microfilm)  

ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

100 - 681,600 

25. หนังสือปีใหม่ล้านนา 1,000 - 47,500 
26. หนังสือไม้เมืองเหนือ ความเชื่อโบราณ 1,000 - 44,940 
27. หนังสือโคลงร้อยกลอน  1,000 - 79,050 
28. หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 1 1,000 - 7,650 

รวม 18,769 87.51 2,354,019 
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4.2  การบริการวิชาการแก่ชมุชน 
ในช่วงปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการแก่ชุมชนอย่างตอ่เนื่อง ส่วนใหญจ่ะเป็นการจดัฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในด้านศิลปวัฒนธรรมลา้นนา และ
ภูมิปัญญาล้านนา  ดังนี:้- 

 

โครงการ / กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม 

 
(คน) 

ความพึง
พอใจ 
(%) 

งบประมาณ 
 

(บาท) 
1. ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม (รายเดือน) 1,000 - 8,910 
2. ปฏิทินล้านนา (ปีใหม่เมือง) 1,000 - 10,230 
3. วารสารร่มพยอม ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2  1,200 - 39,960 
4. วารสารร่มพยอม ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1  1,200 - 47,508 
5. บูธงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2552 

26 - 27 พฤศจิกายน 2552 
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

60 - 20,000 

6. โครงการฝึกอบรมการนําเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  
9 มกราคม 7 กุมภาพันธ์ 2552 
ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

35 93.20 210,635 

7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะล้านนากับธุรกิจสปา  
4 - 13 มิถุนายน 2553 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 

50 88.00 126,978 

8. การอบรมศิลปะการต่อสู้และนาฏยกรรมล้านนา  
26 ธันวาคม 2552 – 14 กุมภาพันธ์ 2553 
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

64 85.80 65,140 

9. การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างองค์ความรู้ล้านนาคดี     
6 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2553 
ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

40 91.00 145,080 

10. อบรมอักษรล้านนา (จํานวน 2 รุ่น) 
รุ่นที่ 1 : 3 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2553   
รุ่นที่ 2 : 24 พฤษภาคม – 30 กรกฎาคม 2553 
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

27 90.00 42,420 

11. ผู้จัดรายการวิทยุ “มรดกล้านนา”   
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 (ทุกวันพฤหัสบดี–อาทิตย์) 
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1 - - 

12. คอลัมน์ “มรดกล้านนา” 
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ (ฉบับวันจันทร์) 

1 - - 

13. คอลัมน์ “ลานคาํ”   
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ (ฉบับวันอังคาร) 

1 - - 

14. ศูนย์สาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนา    
14.1  การอบรมนวดแผนไทย  1 - - 
14.2  การอบรมนวดตอกเส้น  54 - - 
14.3  การอบรมนวดตอกเส้นและเผายา  13 - - 
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โครงการ / กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วม 

 
(คน) 

ความพึง
พอใจ 
(%) 

งบประมาณ 
 

(บาท) 
14.4  วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การนวดแผนไทยและการทําลูกประคบ” 

รุ่นที่ 1–4 ในโครงการอบรมหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  

204  - 

14.5  การอบรมความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพร การทํายาหม่อง ยาดมกาก 102 - - 
รวม 5,050 89.60 716,861 

 
4.3   พพิิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (Lanna Traditional Houses Museum) 
 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีกลุ่มเรือนโบราณที่ควรค่าแกก่ารศึกษาและอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตล้านนา โดยสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รบัการสนับสนุนจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ได้มองเห็นในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น และได้บริจาคงบประมาณ
ในการจัดซื้อ รือ้ถอน และปลูกสร้างเรือนโบราณล้านนาแต่ละหลัง เพื่ออนรุกัษก์ลุ่มเรือนโบราณเหล่านี้ไวใ้นพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา ซึ่งปัจจุบันมีเรือนโบราณล้านนา จํานวน 8 หลัง และยุ้งขา้วล้านนา จํานวน 3 หลัง   

 

ในช่วงปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินการโครงการปรบัปรุง
พิพิธภัณฑ์เรอืนโบราณล้านนา จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใช้งบประมาณดําเนนิงาน จํานวน 17,500 บาท และครั้งที่ 2 
ใช้งบประมาณดําเนินงาน จํานวน 35,000 บาท รวมเงิน 52,500 บาท ส่วนใหญ่จะเปน็การปรับปรงุซอ่มแซมเรือน
โบราณที่ชํารุดทรุดโทรม เสียหาย และผุพังไปตามกาลเวลา ทั้งนี้ เพือ่ใหเ้รอืนโบราณอยูใ่นสภาพดี และปลอดภัยแก่ผู้
เข้ามาเยีย่มชม สําหรับงบประมาณอีกส่วนหนึง่ ใช้สําหรับปรบัปรุงภูมิทัศนใ์นบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้
มีความสวยงาม ร่มรื่น และน่าเข้ามาเยีย่มชมมากยิ่งขึ้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีคณะบุคคล หน่วยงาน และ
ประชาชนทั่วไปเข้ามาเยีย่มชม ศึกษาดงูาน และใช้บริการสถานที่ของพิพธิภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ดังนี:้- 

 

ลําดับ ผู้รับบริการ และกิจกรรม 
วัน เดือน ปี 
ท่ีมาใช้บริการ 

เงินรายได้ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

1. นายกรภัทร์ บุญเรือนยา และนางสาวศุภาวรรณ บรรณทอง  
     กิจกรรม : พิธีมงคลสมรสแบบล้านนา 

12 ต.ค. 2552     6,000          200  

2. โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา  
     กิจกรรม : ค่ายเด็กสืบสานล้านนา 52 

15 ต.ค. 2552               -           50  

3. โรงแรมอมารีรินคํา  
     กิจกรรม : งานเลี้ยงอาหารค่ํากับคณะนักท่องเที่ยว จาก
บริษัท Chiang Mai Vacation 

1 พ.ย. 2552     5,000           32  

4. สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยโชว์  
     กิจกรรม : ถ่ายทําวีดีโอการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน 

2 เม.ย. - พ.ย. 
2552 

              -  -  

5. โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 
     กิจกรรม : นักเรียน ม.5 เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์ เพื่อเข้าแข่งขัน
โครงการ กบจูเนียร์ ในหัวข้อ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตํานานชุมชน 

5 พ.ย. 2552               -             4  

6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     กิจกรรม : นํานักศึกษาเข้าเย่ียมชมและศึกษาเรือนพื้นถิ่น
ล้านนา 

12 พ.ย. 2552               -           74  
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ลําดับ ผู้รับบริการ และกิจกรรม 
วัน เดือน ปี 
ท่ีมาใช้บริการ 

เงินรายได้ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

7. เครือข่ายพุทธศาสนิกชนเพื่อสังคม INEB  
     กิจกรรม : จัดกิจกรรมทางศาสนา 

16 - 18 พ.ย. 
2552 

              -       1,000  

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สาขาสถาปัตยกรรม 
หลักสูตรสถาปัตกรรมภายใน  
     กิจกรรม : นํานักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวาดภาพลายส้นนอก
สถานที่ 

24 พ.ย. 2552               -           34  

9. มูลนิธิไฮน์ริคเบิลล์  
     กิจกรรม : จัดเวทีเสวนา และเปิดตัวหนังสือ 

14 ธ.ค. 2552    2,500         100  

10. ศูนย์พันพรรณ 
     กิจกรรม : สถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืช 

19 ธ.ค. 2552     6,000         200  

11. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  
     กิจกรรม : นํานักเรียนชุมนุมเชิงท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เข้า
ศึกษาดูงาน 

29 ธ.ค. 2552               -           35  

12. คณะนักศึกษา มช. จังหวัดเชียงราย ชั้นปีท่ี 1  
     กิจกรรม : งานเลี้ยง “สี่สัมพันธ์” 

9 ม.ค. 2553    3,000          500  

13. กลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนวัดจันทร์ อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา  
     กิจกรรม : เปิดงานตัวอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

23 ธ.ค. 2552    3,000          150  

14. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม   
     กิจกรรม : บันทึกภาพเรือนล้านนาเพื่อประกอบการเรียน 

23 พ.ย. 2552               -             6  

15. คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมกับศิลปิน 2 ท่าน คือ Ms.Colleen Burke 
และ Mr. Dave Housyon  
     กิจกรรม : จัดแสดง Art performance 

29 ธ.ค. 2552    5,000         150  

16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     กิจกรรม : ถ่ายทําพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

25 - 27 ม.ค. 
2553 

              -           20  

17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
     กิจกรรม : นํานักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ 
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เข้าดูงาน 

8 - 12 ก.พ. 
2553 

              -             6  

18. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
     กิจกรรม : ขอใช้สถานที่ถ่ายทํารายการดนตรีกวีศิลป์  

26 ก.พ. 2553               -  - 

19. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ 
     กิจกรรม : นํานักเรียนเข้าเรียนรู้และปฏิบัติด้านไทยศึกษา 
วัฒนธรรมประเพณีไทย 

26 ก.พ. 2553    3,000          178  

20. สํานักงานสถาปนิกนิวัตร ตันตยานุสรณ์   
     กิจกรรม : ศึกษาข้อมูลการออกแบบบ้านล้านนา 

2 มี.ค. 2553               -             5  

21. คณะวิจิตรศิลป์ จัดโครงการไทศกึษาภาคฤดูร้อน 2552 สําหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตศึกษาภูเก็ต  
     กิจกรรม : จัดเลี้ยงขันโตก 

22 มี.ค. 2553               -           23  

22. นางประภาพร กิจดํารงธรรม และนายพรชัย คําชัยยะ  
     กิจกรรม : พิธีมงคลสมรส   
 

5 เม.ย. 2553    5,000          200  
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นายสนั่น ธรรมธ ิ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 6 ไดร้บัรางวัล ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนือ่งในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจาํป ี 2553 จากสํานกังานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยเข้ารับมอบรางวลั เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมศูนย์วฒันธรรม
แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ ซ่ึงรางวัลนี้มอบเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติแก่บคุคลท่ีมี
ผลงานสรา้งสรรคด์้านการใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ 
ความชํานาญ และมีผลงานดีเด่นเปน็ท่ียอมรับ เป็นแบบอย่างท่ีดแีก่องค์กรและสงัคม 

ลําดับ ผู้รับบริการ และกิจกรรม 
วัน เดือน ปี 
ท่ีมาใช้บริการ 

เงินรายได้ 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

23. เว็บไซด์ enjoy Portrait  
     กิจกรรม : ถ่ายภาพประกอบลงเว็บไซต์ 

9 พ.ค. 2553               -           15  

24. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  
     กิจกรรม : จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส 

16 พ.ค. 2552    3,000         150  

25. คณะวิจิติรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     กิจกรรม : จัดโครงการต้อนรับน้องใหม่ สืบสานวัฒนธรรม
ขันโตกล้านนา 

31 พ.ค. 2553    2,000         350  

รวม 43,500 3,482 
 
 
4.4  การพัฒนาส่วนงานและบุคลากร 

 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานขนาดเล็กและมีงบประมาณจาํกัด การพัฒนาบุคลากรจึงไม่
สามารถดําเนินการไดอ้ย่างเต็มที่  ในช่วงปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 มกีารจัดโครงการพฒันาบุคลากร จํานวน 1 
โครงการ คือ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โดยใช ้Competency Model เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ 
ห้องประชุม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมผู้ีบริหารและบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม จํานวน 12 คน ดังนี ้

1) ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ ์   
2) นายอนุชา ศรีอรุณ   
3) นายสนั่น ธรรมธ ิ   
4) นางภัทรา จันทราทิตย ์   
5) นายศุภฤกษ ์ กุลสุ   
6) นายสันต์ทัศน ์ เพ็ญจันทร ์   
7) นายพิชัย แสงบุญ   
8) นายภัทร ศรีสัจจะเลิศวาจา   
9) นางสาววนิดา เชื้อคําฟ ู   

10) นางสาวเสาวณยี์ คําวงค์   
11) นางรพพีรรณ ศรีทะ   
12) นางอภิวนัท ์ พันธ์สุข   
 

4.5  รางวัลที่ได้รับ 
 
 ประเภทบุคคล 
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 ประเภทหน่วยงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ได้รับรางวลัที่ชนะเลิศ อันดบั 2 การประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงามกลุ่มที่ 1  
เนื่องในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2552  เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552   

ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 32 

ภาคผนวก ก 
ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
 

การส่งเสริมและทํานุบํารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 
 

   
   

   
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

ร่วมทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนือ่งในวนัออกพรรษา ประจําปี 2552 
เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2552 

ณ ถนนสายวัฒนธรรม – วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

   
   

   
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ประจําปี 2552 

ในระหว่างวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2552 
ณ สถาบันพิโมกข์มุข  จังหวัดเชียงใหม่  
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โครงการปฏิบัติธรรมในวันพ่อแห่งชาต ิ(5 ธันวามหาราช) ประจําปี 2552 

ในระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2553  
ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

   
   

   
โครงการบวชเนกขมัมจาริณี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) 
ในระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2553 

ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ 
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.   
งานทําบุญทอดกฐนิ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

เม่ือวันที ่31 ตุลาคม 2552 
ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
 
 

   
   

   
โครงการหล่อ สมโภช และถวายเทียนในวนัเข้าพรรษา ประจําปี 2553 

22 กรกฎาคม 2553 
ณ ศาลาธรรม – วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยงาน องค์กร ประชาชน และทุกภาคสว่นในจงัหวัดเชียงใหม่ 

ร่วมในพิธีทําบุญเมอืงและสืบชะตาเมอืงเชียงใหม่  
เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2553 

ณ หน่วยพิธีประตสูวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 

 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

ร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ 108 รูป เนื่องในวันวิสาขบชูา ประจําปี 2553  
เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2553 

ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

ร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี 2553  
เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 

ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เข้าร่วมพิธีสมโภชพระพุทธทศพลชินราช และพระพุทธพิงคนคราภิมงคล พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และทําพิธีทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือจัดหาทุนในการบูรณะปิดทององคพุ์ทธรูปและการปรบัปรุงสถานที่ประดษิฐาน  

เม่ือวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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รศ.นพ.อํานาจ อยู่สุข รองอธิการบดฝี่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบถ้วยรางวัลที่ 2  

ในการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงามกลุ่มที่ 1  
จากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 

และ รศ.นพ.ประโยชน์ อุนจะนํา รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
รับมอบโล่ที่ระลึกจากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่  

ในงานประเพณีย่ีเป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2552   
เม่ือวันที่ 3 พฤศจกิายน 2552   

ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการอบรมหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา “ลานสรวง ขว่งศิลป”์ ครั้งที่ 4 

ในระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2552 
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจาํปี 2553 

เม่ือวันที่ 13 เมษายน 2553 
ณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

   
ประเพณีดําหัวอธิการบดี และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2553 
ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

   
   

   
ประเพณีดําหัวผู้อาวุโส และผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา 

เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2553 
ณ เรือนลุงคิว สํานกังานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การฝึกอบรมศิลปะการต่อสู้และนาฏยกรรมล้านนา 

 ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2552 – 14 กุมภาพันธ์ 2553 
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 
 
 

   
   

   
โครงการทัศนศิลปร์่วมสมัยล้านนา-ทักษิณ 
ในระหว่างวันที่ 16 – 22 กันยายน 2553 

ณ หอนิทรรศการศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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โครงการธรรมคีตา เสน่ห์ล้านนา  
เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 

ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 
การฝึกอบรมหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา “ปั้นดิน” สําหรับนักเรียนอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2553  
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
 

   
   

  
 

โครงการตามรอยครูบาศรีวิชัย รวมใจรักษ์ดอยสุเทพ ประจําปี 2553 
เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 

ณ ถนนศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม่ 
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การบริการวิชาการแกชุ่มชน 
 

   
   

   
   

   
   

   
โครงการอบรมการนําเที่ยวเชงิศิลปวฒันธรรม 

ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2553 
ณ สํานักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 
 
 



 44 

   
   

   
โครงการอบรมหลกัสูตร “ศิลปะล้านนากับธุรกิจสปา” 

ในระหว่างวันที่ 4 – 13 มิถุนายน 2553 
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

 
 

   
   

   
   

   
ศูนย์สาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านล้านนา ประจําปี 2553 

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
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หนังสือ วารสาร ส่ิงพมิพ์  
 

    
ปีใหม่ล้านนา โคลงร้อยกลอน ไม้เมืองเหนือ ความเชื่อโบราณ ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 1 

    

    
วารสารร่มพยอม  
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 

วารสารร่มพยอม 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 

ปฏิทินล้านนา (ปีใหม่เมือง) ปี 2553 
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นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้ผลิตชุดอักษรมังราย (Mangrai) การพัฒนาฟอนต์ติโลก (LN-TILOK) อักษรธรรมล้านนา (ตัวเมือง) ในระบบคอมพิวเตอร์  

โดยใช้อักษรฝักขามโบราณบนศิลาจารึกวัดเชียงมั่น เป็นต้นแบบ 
 
 
 

 
 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ได้พัฒนาระบบการพิมพ์และแปลอักษรล้านนาในระบบคอมพิวเตอร์ และใหบ้ริการดาวน์โหลดโปรแกรมและชุดอักษรล้านนา 

ในเว็บไซต์  http://art-culture.chiangmai.ac.th โดยไม่คิดค่าบริการ 

 

เพื่อใชในคอมพิวเตอร พมิพงายดวยแปนพิมพภาษาไทยเพียงอยางเดียว.. โดยสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช. 

          ล้านนาติโลก (LN-TILOK) อักษรธรรมล้านนา/ตัวเมือง 

มังราย (Mangrai) ใช้อักษรฝักขามโบราณในศิลาจารึกวัดเชียงมั่น พ.ศ.2124 เป็นต้นแบบ) 



 47 

การพัฒนาบคุลากร 
 

   
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยใช้ Competency Model 

เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 
ณ ห้องประชุม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ภาคผนวก ข 
รายนามคณะผู้จัดทํารายงาน ประจําปี 2553  

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

 
คณะที่ปรึกษา 
 1. ผศ.วิลาวัณย์  เศวตเศรน ี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 2. ผศ.มาณพ  มานะแซม รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 3. นายอนุชา  ศรีอรุณ รักษาการแทนเลขานุการสํานกั   
 
คณะผู้จัดทํารายงาน  
 1. นายสนั่น  ธรรมธ ิ นักวิชาการศึกษา 6 
 2. นางรพพีรรณ  ศรีทะ พนักงานปฏิบัตงิาน 
 3. นางอภิวันท ์ พันธ์สุข พนักงานปฏิบัตงิาน 
 4. นายสันต์ทัศน์  เพ็ญจันทร ์ พนักงานปฏิบัตงิาน   
 5. นางสาววนิดา  เชื้อคําฟ ู พนักงานปฏิบัตงิาน   
 6. นายภัทร ศรีสัจจะเลิศวาจา พนักงานปฏิบัตงิาน 
 7. นายพิชัย แสงบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
 8. นางสาวเสาวณยี์  คําวงค์ นักการเงินและบัญชี 
 9. นายศุภฤกษ์  กุลสุ นักช่างศิลป์ 
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