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คํานํา 
 

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

 รายงานประจําปี 2557 เล่มน้ี เป็นรายงานผลการดําเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึง
สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผน
ยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ
อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    

 ในนามของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านในส่วนงาน ที่ได้
ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทํางานอย่างต้ังใจและมุ่งม่ัน เพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จตามพันธกิจและ
เป้าหมายขององค์กรในรอบหน่ึงปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรทุกท่านจะเป็นกําลังสําคัญในการ
ผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องตามพันธกิจหลักของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่อไป 

  
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) 
  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับสว่นงาน 

 

1.1 ประวัติส่วนงาน 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดต้ัง โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการจดัประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้แสดงความ

คิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถกูต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา การดําเนินงานในระยะเริ่มต้นประสบผลสําเร็จเปน็อย่างดีตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

ของการจดัต้ังโครงการ แต่กย็ังมีงานด้านศิลปวัฒนธรรมอีกเป็นจํานวนมากท่ียังไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ 

เพราะประสบด้านงบประมาณและกําลังคนไม่เพียงพอ จึงทําให้ไม่สามารถขยายขอบข่ายงานออกไปได้ในวง

กว้าง ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศ

ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดต้ังข้ึนตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตาม

พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ “….ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น

สถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการ

วิจัย ให้บริการแก่สังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม…..”  

ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยมาตรา 5 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงไม่

เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย และตามมาตรา 2 วรรคสอง รวมทั้งมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้ง

ที่ 6/2551 เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้มีประกาศการจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2551 โดยประกาศให้ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ 9 

มิถุนายน 2551 โดยดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ “มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา

สมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ช้ันสูง ทําการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” โดยความนี้อาจกล่าว

ได้ว่า ขอบเขตและหน้าที่ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มิได้จํากัดอยู่แต่ในรั้วของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน แต่

ควรมีบทบาทท้ังในระดบัท้องถิ่น ระดับชาติ และระดบันานาชาติด้วย  

  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส่วนงาน 

1. เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่

พึงประสงค์ และเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาสังคม 

2. เพื่อเป็นแหล่งแสวงหาแนวทางและวิธีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งด้านวัตถุ 

ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม 



 2 

3. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

โดยมุ่งเน้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งให้คําปรึกษาและแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม 

5. เพื่อเป็นแหล่งติดต่อขอทุนส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับ

หน่วยงานและบุคคล 

1.2 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 

 ปณิธาน (Resolution) 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของกิจกรรมทางด้านการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยความมุ่งม่ันและการสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ 

(เน้นศิลปวัฒนธรรมล้านนา 60% ระดับอาเซียน/นานาชาติ 40%) 

 พันธกิจ (Missions) 

1. ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นสมบัติ

ของท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  

2. รวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้ดําเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง  

3. สร้างค่านิยมและยกระดับจิตสํานึก การตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ  

4. ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทาง

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ   

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเองเพื่อความต่อเนื่องและ

ยั่งยืนของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ (Goals) 

1. เพื่อเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อน การทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 

2. เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเชิงอนุรักษ์และสืบสาน อันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ 

3. เพื่อเป็นผู้ชี้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อสร้างเครือข่ายการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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5. เพื่อการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง และเพื่อให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง และมีความพอใจในการทํางาน อันเป็นประโยชน์สุขต่อส่วนรวม 

 วัฒนธรรมองค์กร   

 “สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เติมชีวา คงคุณค่าความสง่างามแห่งมรดก

วัฒนธรรมล้านนา” 

ค่านิยม (Values) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คิดอย่างสรา้งสรรค์ 

(Creativity) 

รักอย่างลึกซึ้ง  

(Passion) 

อยู่อย่างชื่นชอบ 

(Affection) 

ดํารงตนอย่างเป็นแบบ

ฉบับ (Classic) 

      ปฏิบัตงิานดว้ยความคิด

ในมุมมองแห่งความ

สร้างสรรค ์สุนทรยแหง่

ศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งของถิ่น

และชาต ิมีความคิด

สร้างสรรค์เชิงบวก ไม่ใหร้้าย

ผูอื้่น ไม่เอาความดีความชอบ

ใส่ตน หรือให้ร้ายผู้อื่น 

     รักในงานที่ตนทําอย่าง

ลึกซึ้ง และมีความสุขกับงาน

ที่ตนทําและรับผดิชอบ 

ตอบสนองในการบริการผูอื้่น

และผูร้ว่มงาน คิดแต่จะ

ทํางานที่ตนรักให้ดีลึกซึ้ง 

ไม่ใช่หางานอะไรดีที่ชอบมา

ทํา 

     ปฏิบัตงิานในองค์กรของ

ตนเองด้วยความยินด ีช่ืน

ชอบ ปกป้องและรักองค์กร 

รวมทั้งผูร่้วมงานเสมือน

ครอบครัวเดียวกัน 

     ประพฤติตนทัง้

พฤติกรรมและมารยาทใหส้ม

กับเป็นต้นแบบที่ดีของการ

ดํารงตนในเรื่องศิลปะ และ

วัฒนธรรม ให้กับผูอื้่นเป็น

แนวปฏิบัติตาม 

 

1.3  โครงสร้างองค์กร 

ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 44 ก ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551 ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย

มาตรา 5 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซ่ึงไม่เป็น

ส่วนราชการตามกฎหมาย และตามมาตรา 2 วรรคสอง รวมทั้งมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 

6/2551 เมือ่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ได้มีประกาศการจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2551 โดยประกาศให้สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ 9 

มิถุนายน 2551   

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ได้จัดต้ังสํานัก
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ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ได้แบ่ง

หน่วยงานภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สํานักงานสํานัก 2) ฝ่ายทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 3) ฝ่ายบริการวิชาการ และ 4) ฝ่ายพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และมี ประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสํานักงานส่วนงานวิชาการและสํานักงานส่วนงานอ่ืน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 

2553 ได้แบ่งงานในสํานักงานสํานัก ออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 1)  งานบริหารท่ัวไป และ 2) งานบริการและประกัน

คุณภาพ   

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

โดยยุบรวมฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เหลือ

เพียง 1 ฝ่าย คือ ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.ม.) ในคราว

ประชุมครั้งที่ 14/2554 เมือ่วันที่ 7 กันยายน 2554 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานในสํานัก

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1)  สํานักงานสํานัก และ 2) ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ที่

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 7) ลง

วันที่ 22 ตุลาคม 2554   

 

โครงสร้างองค์กร 
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1.4   โครงสร้างการบริหารงาน 

 



  6 

1.5  ทําเนียบผู้บริหาร 

ทําเนียบผู้บริหารสูงสุดของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังน้ี:- 

1. อ.ดร.มรว.รุจยา  อาภากร ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (กรกฎาคม 2528 – 1 กรกฎาคม 2536) 

2. ผศ.ดร.ชวลิต  พุทธวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (2 กรกฎาคม 2536 – 6 กมุภาพันธ์ 2537) 

3. ศ.ดร.อุดม  รุ่งเรืองศรี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (7 กุมภาพันธ์ 2537 – 6 กุมภาพันธ์ 2545) 

4. รศ.พงศ์เดช  ไชยคุตร  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (7 กุมภาพันธ์ 2545 - 6 กุมภาพันธ์ 2549) 

5. อ.อํานวย  กันทะอินทร์  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (7 กุมภาพันธ์ 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2553) 

6. รศ.นพ.อํานาจ  อยู่สุข  รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (7 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 มีนาคม 2553) 

7. ผศ.ปฐม  ปฐมธนพงศ์ รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (1 เมษายน 2553 – 15 กรกฎาคม 2553) 

8. รศ.นพ.อํานาจ  อยู่สุข  รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (16 กรกฎาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553) 

9. ผศ.วิลาวัณย์  เศวตเศรนี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (1 พฤศจิกายน 2553 – 9 พฤศจิกายน 2555)   

          10. ผศ.วิลาวัณย์  เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (10 พฤศจิกายน 2555 – 15 พฤศจิกายน 2555)   

               ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (16 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน)   
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1.6  คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

   ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์
รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ประธานกรรมการ

ดร.วิถี พานิชพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.นคร พงษ์น้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรุจ จ่างประกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 

1.7  คณะกรรมการบริหารประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กรรมการ

นางรุจิรา คอทอง
เลขานุการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เลขานุการ

นายศุภฤกษ์ กุลสุ
รักษาการแทนหัวหน้าฝายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กรรมการ  
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1.8  คณะผูบ้ริหารสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กรรมการ

นางรุจิรา คอทอง
เลขานุการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เลขานุการ  
 

 

1.9  บุคลากร (สายสนับสนุน/ระดับปฏิบัติการ) 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีบุคลากรสายสนับสนุน/สายปฏิบัติการ จํานวน 16 อัตรา แบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา (งบแผ่นดิน) จํานวน 13 อัตรา มีตัวบุคคลครองอยู่ 12 อัตรา และ

อัตราว่าง 1 อัตรา และมีพนักงานส่วนงาน (เงินรายได้) จํานวน 3 อัตรา มีตัวบุคคลครองอยู่ทั้ง 3 อัตรา ดังน้ี 

 หน่วยงาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 

(อัตรา) 

พนักงานส่วนงาน  

(อัตรา) 

1. สํานักงานสํานัก 1  

(เลขานุการสํานัก) 

 

    1.1  งานบริหารทั่วไป  5 

(รวมอัตราว่าง 1 อัตรา) 

3 

     1.2  งานบริการและประกันคุณภาพ       2 - 

2. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5 - 

รวม 13 3 
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ผู้บริหารและบุคลากรสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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1.10  อาคารและสถานที่ 

อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบก่อสร้างอาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ลักษณะอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 790 ตารางเมตร ออกแบบโดยศูนย์ออกแบบ

และให้คําปรึกษางานสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 

2555 ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ใช้วงเงินทั้งส้ิน 9,998,885 บาท โดยมี

พิธีทําบุญขึ้นเฮือนใหม่ อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 

 

   

 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา และจัด

แสดงในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า

ด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงใน

ปัจจุบันมีเรือนโบราณ จํานวน 8 หลัง และยุ้งข้าว จํานวน 3 หลัง บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ของ

การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ ดังน้ี:- 

1. เพื่อเป็นแหล่งในการศกึษาเกีย่วกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของล้านนา  

2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเท่ียว ได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของวัตถุทางวัฒนธรรม 

ซ่ึงเป็นมรดกของชาติ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ดํารงอยู่ 

3. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
4. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
5. เพื่อเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
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1. เรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) 

พ.ศ. 2460 – 2536 (97 ปี) 

2. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด) 

พ.ศ. 2460 – 2537 (97 ป)ี 

3. เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว) 

พ.ศ. 2488 – 2540 (69 ป)ี 

   

   
4. เรือนกาแล (พญาวงศ)์  

พ.ศ. 2440 – 2541 (117 ปี) 

5. เรือนชาวเวยีงเชยีงใหม ่(พญาปงลังกา)  

พ.ศ. 2439 – 2547  (118  ป)ี 

6. เรือนทรงป้ันหยา (อนุสารสุนทร) 

พ.ศ. 2467 – 2547 (90 ป)ี 

   

  
7. เรือนทรงอาณานิคม (ลุงคิว) 

พ.ศ. 2465 – 2537 (92 ปี) 

8. เรือนพ้ืนถิ่นแม่แตง 

พ.ศ. 2460 – 2551 (97 ป)ี 

   

   
ยุ้งข้าวเรือนกาแล (เลาหวัฒน)์  

พ.ศ. 2440 – 2542 (117 ปี) 

ยุ้งข้าวสารภ ี

พ.ศ. 2450 – 2551 (107 ป)ี 

ยุ้งข้าวเปลือย 

ย้ายมาปลูกสร้าง ป ีพ.ศ. 2552  
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จุดบริการข้อมูล (Information Point)  

เป็นจุดบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และจําหน่ายหนังสือ สินค้าพื้นเมือง และของที่

ระลึก เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์อีกทางหนึ่งด้วย 

  
  

  
 

จุดบริการเครื่องดื่ม (Refreshment Point)  

เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ และบริการนํ้าดื่ม เครื่องดื่ม และของว่างต่างๆ เพื่อให้ผู้มาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์

เรือนโบราณล้านนา มีพ้ืนที่พักผ่อนและพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในระหว่างการ

เยี่ยมชม  

  
 

9.2  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  ชุดอักษรล้านนาในระบบคอมพิวเตอร์ (Font Lanna)  ผลิตและพัฒนาขึ้นสําหรับใช้ใน

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Windows โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์อักษรล้านนาได้อย่าง

สะดวก รวดเรว็ ปัจจุบันได้จดลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้ว 

  2.  ฐานข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีร์ล้านนา (Database and Microfilm) เป็นการถ่ายภาพ

ไมโครฟิล์มทั้งหมดและแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล และปริวรรต/แปลข้อมูลอักษรธรรมล้านนาเป็นภาษาไทย และ

พัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ซ่ึงเป็นการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปลอดภัย สามารถสืบค้นหรือ
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ถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงองค์

ความรู้ด้านวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

3.  ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาแบบออนไลน์ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และบทความ

วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และนํามาเผยแพร่ในฐานข้อมูลเรื่อง “สาระน่ารู้ล้านนา”  

4.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ดําเนินงานในองค์กร ได้แก่ 

 4.1  ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน (GFMIS) ระบบ 3 มิติ  

 4.2  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (CMU MIS)  

 4.3  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Planning) 

 



งบประมาณแผ่นดนิ ปีงบ พ.ศ. 2553 - 2557

5,897,600 6,086,500
6,672,800 6,696,200

10,343,900

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

ปีงบ 53 ปีงบ 54 ปีงบ 55 ปีงบ 56 ปีงบ 57

( บ
าท

)

งบประมาณแผ่นดนิ ปีงบ พ.ศ. 2557

งบบุคลากร,  
7,170,800 , 70%

งบดําเนนิงาน,  
873,100 , 8%

งบลงทุน, , 0%

งบอุดหนุน,  
2,300,000 , 22% งบบุคลากร

งบดําเนนิงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน

ส่วนที่ 2 

งบประมาณ 

 
2.1   งบประมาณแผ่นดิน 
 

ปีงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 

2553 2,853,400 539,200 - 2,505,000 5,897,600 

2554 3,002,100 584,400 - 2,500,000 6,086,500 

2555 3,340,000 832,800 - 2,500,000 6,672,800 

2556 3,875,900 820,300 - 2,000,000 6,696,200 

2557 7,170,800 873,100 - 2,300,000 10,343,900 
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งบประมาณเงนิรายไดข้องสว่นงาน ปีงบ พ.ศ. 2553 - 2557

128,300 184,600 393,300

1,200,000

5,492,720

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

ปีงบ 53 ปีงบ 54 ปีงบ 55 ปีงบ 56 ปีงบ 57

( บ
าท

)

งบประมาณเงนิรายไดข้องสว่นงาน ปีงบ พ.ศ. 2557

งบบุคลากร, , 0%

งบดําเนนิงาน,  500,000
 , 9%

งบลงทุน, , 0%

งบอุดหนุน,  4,992,720
 , 91%

งบบุคลากร
งบดําเนนิงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน

2. งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน  

 

ปีงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 

2553  128,300   128,300 

2554 64,600 120,000   184,600 

2555  337,300 56,000  393,300 

2556  300,000  900,000 1,200,000 

2557  500,000  4,992,720 5,492,720 
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งบประมาณเงนิรายไดม้หาวิทยาลยั (10%) ปีงบ พ.ศ. 2553 - 2557

375,900 837,000 594,500

12,242,000

2,607,320

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

ปีงบ 53 ปีงบ 54 ปีงบ 55 ปีงบ 56 ปีงบ 57

บา
ท

งบประมาณเงนิรายไดม้หาวิทยาลยั (10%) ปีงบ พ.ศ. 2557

งบบุคลากร,  470,300 ,
 18%

งบดําเนนิงาน,  379,820
 , 15%

งบลงทุน,  677,200 , 
26%

งบอุดหนุน,  1,080,000
 , 41%

งบบุคลากร
งบดําเนนิงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน

3. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) อุดหนุนสําหรับส่วนงานที่มีรายได้ไม่มีเพียงพอกับรายจ่าย 

 

ปีงบ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน รวมทั้งสิ้น 

2553 335,900 40,000   375,900 

2554 397,300 439,700   837,000 

2555 344,500 160,000 60,000 30,000 594,500 

2556 342,000 160,000 11,710,000 30,000 12,242,000 

2557 470,300 379,820 677,200 1,080,000 2,607,320 
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4. งบอื่นๆ 

 4.1  เงินสนับสนุน/เงินบริจาค เพื่อกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม แหล่งทุน จํานวน 

1  โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต: วิถีชีวิตล้านนา (แอ่วเฮือน เยือนผญา) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 1,000,000 

2  โครงการจัดทาํปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด (มหาชน) 36,000 

3  เงินสนับสนุนการประกวดรถกระทงใหญ่ ประจําป ี2556 เทศบาลนครเชียงใหม่ 30,000 

4  เงินรางวัลการประกวดกระทงใหญ่ ประจําป ี2556 เทศบาลนครเชียงใหม่ 30,000 

5  โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา สําหรับมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น 63,140 

6  กิจกรรมการต้อนรับคณะนักการศึกษาจากองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (The Southeast Asian Ministers of Education Organization, 

SEAMEO)  

The Southeast Asian Ministers of Education 

Organization (SEAMEO)  

60,000 

7  โครงการจัดสมัมนา เรื่อง "The Business of Arts: A Mini Symposium"  Chiang Mai Art Conversation (CAC) 8,500 

8  โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มชาติพันธุ์ใน

ล้านนา 

ค่าลงทะเบียน 61,000 

9  โครงการลานสรวงข่วงศิลป์ ค่าลงทะเบียน 72,260 

10  โครงการเสวนากลุ่มดนตรีชนเผ่าในล้านนา ค่าลงทะเบียน 11,700 

11  โครงการอบรมวาภาพสีน้ํา เรือนโบราณ ค่าลงทะเบียน 25,000 

12  โครงการอบรมดนตรีล้านนา สะล้อ ซึง ค่าลงทะเบียน 39,200 

13  เงินบริจาคเพื่อบํารุงพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผู้บริจาค 5,573 

14  เงินร่วมทําบุญขึ้นเฮือนใหม่ (บํารุงพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา) ผู้บริจาค 20,300 

15  เงินร่วมทําบุญขึ้นเฮือนใหม่ (อาคารสํานักงานสํานัก) ผู้บริจาค 55,500 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม แหล่งทุน จํานวน 

16  โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ผู้บริจาค 62,600 

17  เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ผู้บริจาค 600 

18  โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถทรงมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา (12 

สิงหามหาราชินี) 

ผู้บริจาค 111,008 

รวม       1,692,381  

 

4.2 เงินรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของส่วนงาน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม แหล่งทุน จํานวน 

1  ค่าเช่าสถานที่ หน่วยงาน/บุคคลภายนอก          166,120  

2  ค่าบํารุงพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา ผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา            45,779  

3  ค่าจําหน่ายหนังสือวิชาการ หนังสือวิชาการ            31,548  

4  ค่ารับฝากจําหน่ายสินค้า จุดบริการข้อมูล              1,861  

รวม          245,308 

 

 



ส่วนที่ 3 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1  การประกันคุณภาพการดําเนินงาน 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เริ่มดําเนินงานการประกันคุณภาพการดําเนินงาน มาต้ังแต่ปี

การศึกษา 2544 จนถึงปีการศึกษา 2557 ตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  

องค์ประกอบท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

องค์ประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ  

องค์ประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ   

องค์ประกอบท่ี 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

โดยได้รับยกเว้นการตรวจประเมินฯ จํานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบณัฑิต  

องค์ประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

องค์ประกอบท่ี 4 : การวิจัย   

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน ตาม

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือควบคุม ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของแต่ละคณะ/ส่วนงานในแต่ละปกีารศึกษา โดยมีผลการ

ตรวจประเมินฯ ดังน้ี:- 

ลําดับ ปีการศึกษา คะแนนประเมิน ระดับประเมิน 

1 2544 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

2 2545 ผ่าน ผ่าน 

3 2546 ร้อยละ 70.10 ดี 

4 2547 ร้อยละ 74.40 ดี 

5 2548 ร้อยละ 80.00 ดีมาก 

6 2549 ร้อยละ 80.90 ดีมาก 

7 2550 ร้อยละ 83.10 ดีมาก 

8 2551 ร้อยละ 84.40 ดีมาก 

9 2552 ยกเว้นตรวจประเมินฯ - 

10 2553 ระดับ 3.00 พอใช้ 

11 2554 ระดับ 4.22 ดี 

12 2555 ระดับ 4.22 ดี 

13 2556 ระดับ 4.44 ดี 
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3.2  วตัถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างปรัชญา วิสยัทัศน์ พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เทียบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจเทียบกับ

พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 และเป้าหมายของประเทศชาติ 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างแผนการดําเนินงาน เทียบกับปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินความสอดคล้องของดัชนีประเมินคุณภาพ (ที่บ่งชี้ด้านปัจจัย

นําเข้า-กระบวนการ-ผลผลิต) ในแต่ละองค์ประกอบ เทียบกับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ ว่ามีการดําเนินงานได้ครบถ้วน

สมบูรณ์ เม่ือเทียบกับเป้าหมายที่สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต้ังไว้ 

5. เพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ เทียบกบัเกณฑ์ที่

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต้ังไว้ 

6. เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน วิธีเสริมให้แข็งแกร่ง และข้อเสนอแนะของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

3.3  ผลตรวจประเมินการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 

ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 มีจํานวน 6 ท่าน ดังน้ี 

1.  รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ประธานกรรมการ 

2.  ผศ.ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น กรรมการภายนอก (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) 

3. อ.ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ กรรมการ 

4. น.ส.สุลาลักษณ์ ขาวผ่อง กรรมการ 

5. ผศ.อัศวิณีย์ หวานจริง กรรมการ (สมทบ) 

6. นายเดชนะ สิโรรส  กรรมการ (สมทบ)  
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 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยได้ตรวจสอบตามรายการองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาทั้ง 5 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานท้ังหมด 9 ตัวบ่งชี้ (สําหรับองค์ประกอบที่ 6 ตัวบ่งชี้ 10 (สมศ.) ให้

รายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ประเมินคะแนน) ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ มีความเห็นว่าในปี

การศึกษา 2556 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินการตามองค์ประกอบคุณภาพครบทั้ง 5 

องค์ประกอบ มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้รวมจํานวน 9 ตัวบ่งชี้ และเมื่อได้พิจารณา

สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ ได้มีมติร่วมกันว่าสํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมได้คะแนนเท่ากับ 4.44 คะแนน คือ มีระดับการดําเนินงานของส่วนงานได้คุณภาพในระดับดี 

ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ระดับ

ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนดําเนินการ 

  5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 1-8 ดําเนินงานข้อ 

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

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ข้อ 1-6 ดําเนินงานข้อ 

1,2,3 

3.00 พอใช้ 
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ตัวบ่งชี้ - เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน 
ระดับ

ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10 (สมศ.)  การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม  

ข้อ 1-5 ดําเนินงานข้อ 

1,2,3,4,5 

ไม่

ประเมิน 

คะแนน 

- 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11 (สมศ.)  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม  

ข้อ 1-5 ดําเนินงานข้อ 

1,2,3,4,5 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7  การบริการ และการจัดการ   4.75 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการบริหาร

ประจําส่วนงานและผู้บริหารทุกระดับของส่วนงาน  

ข้อ 1-7 ดําเนินงานข้อ 

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

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  การพัฒนาส่วนงานสู่สถาบันการ

เรียนรู้ (KM) 

ข้อ 1-5 ดําเนินการข้อ 

1,2,3,4 

4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ (MIS) 

ข้อ 1-5 ดําเนินการข้อ 

1,2,3,4,5 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 1-6 ดําเนินการข้อ 

1,2,3,4,5 

5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 8  การเงิน และงบประมาณ   4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1  ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ข้อ 1-7 ดําเนินการข้อ 

2,3,4,5,6,7 

4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบ และกลไกการประกัน

คุณภาพ 

  4.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน 

ข้อ 1-8 ดําเนินการข้อ 

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

4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม   4.44 ดี 

 

3.4  การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

ดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพฒันาองค์กรให้มีคุณภาพ ในวันศุกร์ท่ี 28 มีนาคม 2557 ณ สํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พิพิธภัณฑ์บ้านดํา (อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี) วัดร่องขุ่น และไร่

บุญรอด จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของส่วนงานให้มี

โอกาสเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ สร้างวิสัยทัศน์ในการทํางาน เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรทํากิจกรรม

ร่วมกัน รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือกัน ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาส่วนงานให้เจริญก้าวหน้าและประสบ

ผลสําเร็จ และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป 
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

  
วัดร่องขุ่น 

 

  
พิพิธภัณฑ์บ้านดํา (อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี) ไร่บุญรอด 

 

 



ส่วนที่ 4 

ผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ประเพณี และมุง่ส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ ์

เป้าประสงค์ : เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา 

และกลุ่มชาติพันธุ์  

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา และกลุ่มชาติพันธ์ุ จํานวน 16 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1. โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 19 ประจําป ี2556 

2. ร่วมงานทําบุญถวายกฐินพระราชทาน ประจําป ี2556 

3. พิธีทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจําป ี2557 

4. พิธีทําบุญประจําปีสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําป ี57  

5. โครงการทําบญุขึ้นเฮือนใหม่ อาคารสํานักงานสํานัก 

6. โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจาํป ี2557 

7. พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มช.  

8. โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจําป ี2556 

9. พิธีดําหัวคณะกรรมการอํานวยการ และผู้อาวุโสสํานักฯ ประจําป ี2557 

10. โครงการอบรมดนตรีล้านนา: สะล้อ ซึง (2 รุ่น) 

11. พิธีทําบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจาํป ี57 

12. โครงการอบรมวาดภาพสีนํ้า เรือนโบราณ 

13. โครงการหล่อและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา ประจําป ี2557 

14. โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกศุล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินาถทรงมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) 

15. ป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระ

ชนมพรรษาครบ 82 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี)  

16. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum)  
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โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน คร้ังที่ 18 

20 – 27 ตุลาคม 2556 

ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ 

  
  

  
 

 

ร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน ประจําปี 2556 

16 พฤศจิกายน 2556  

ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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พิธีทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2557 

1 มกราคม 2557  

ณ หน้าประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  
 

พิธีทําบุญสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2557 

7 มกราคม 2557   

ณ อาคารสํานักงาน สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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พิธีทําบุญขึ้นเฮือนใหม่ อาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

5 กุมภาพันธ ์2557  

ณ อาคารสํานักงาน สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

.  
. 

  

.  . 

 

 

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2557 

13 เมษายน 2557  

ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

25 เมษายน 2557  ณ ลานร่มสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  
 

โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจําปี 2556 

25 เมษายน 2557  ณ ลานร่มสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
พระครูสุวัตถิ์ปญัญาโสภิต  

สาขาประติมากรรม 

ผศ.ลิปิกร มาแก้ว 

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  

  
นางประไพ สุริยะมล 

สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 

นายแปลก  กิจเฟื่องฟู  

สาขาศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
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พิธีดําหัวคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักเสริมศิลปวัฒนธรรม 

30 เมษายน 2557  

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  
  

  
 

โครงการอบรมดนตรีล้านนา : สะล้อ ซึง (2 รุ่น) 

1 มีนาคม – 29 มิถุนายน 2557   

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ร่วมพิธีทําบญุสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2557 

5 มิถุนายน 2557   

ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

  
  

  
 

โครงการอบรมวาดภาพสีนํ้า เฮือนโบราณ 

7 – 22 มิถุนายน 2557 

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการหล่อเทียน และสมโภชเทียนในวนัเข้าพรรษา ประจําปี 2557 

4 กรกฎาคม 2557  

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  
  

  
 

โครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ประจําปี 2557 

8 – 11 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหามหาราชินี) 

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (Lanna Traditional House Museum) 

แหล่งศึกษาเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 : บริการวิชาการด้านศิลปวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งข้อมูล เผยแพร่ และชี้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการบริการวิชาการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1. ปฏิทินกิจกรรมศิลปวฒันธรรม ประจําป ีพ.ศ. 2557 

2. บูธวิชาการในงานวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 9 “วิถีวิจัย มช. ก้าวไกล รบัใช้แผ่นดิน” 

3. บูธวิชาการในงานฤดหูนาวและกาชาดเชียงใหม่ ประจาํป ี2557 

4. บูธวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา ในมหกรรมงานวิจยัส่วนภูมิภาค ประจําป ี2557  

5. โครงการเผยแพร่ข้อ มูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา  

6. โครงการอนุรกัษ์และสืบสานประเพณีล้านนา 

7. โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตล้านนา และกลุ่มชาติพนัธุ ์
8. โครงการเสวนากลุ่มดนตรีชนเผ่าในล้านนา 

9. โครงการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ใน

ชุมชนบ้านแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

10. การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาผ่านสื่อต่างๆ 

 

ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี พ.ศ. 2557 
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บูธวิชาการ  

งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที ่9 “วิถีวิจัย มช. ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน” 

2-3 ธันวาคม 2556  

ณ หอประชมุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  
  

  
 

บูธวิชาการ 

งานฤดูหนาวและกาชาดจงัหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2557 

2 มกราคม 2557   

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 

  
  

  



 35 

บูธวิชาการดา้นล้านนาคดีศึกษา  

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจําปี 2557 

12 มีนาคม 2557   

ณ หอประชมุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

  
  

  
 

 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

(โครงการขยายระยะเวลา) 

   
วารสารร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 วารสารร่มพยอม ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 
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โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

 

 
ปฏิทินล้านนา  รายการมรดกล้านนา 

   

   
คอลัมน์มรดกล้านนา คอลัมนถ้อยคําสํานวนล้านนา คอลัมน์ลานคํา 
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โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรม “สงกรานต์ไทยใต้ ปีใหม่ล้านนา” 

ร่วมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

10 เมษายน 2557  

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา  

การจัดบรรยาย หัวข้อ “ประเพณีตานก๋วยสลาก” 

19 กันยายน 2557  

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  
  

  
 

โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ ์

27–31 พฤษภาคม 2557 

ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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โครงการเสวนากลุ่มดนตรีชนเผ่าในลา้นนา 

29 สิงหาคม 2557   

ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  
  

  
 

โครงการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

ในชุมชนบ้านแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557   

ณ บ้านแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่
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การเผยแพรข่้อมูลศิลปวฒันธรรมล้านนาผ่านสื่อต่างๆ 

 

  
คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

ในข่าว มช.รอบสัปดาห์ 

 

คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

ในนิตยสารทองกวาว 

 

 

 

คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง 

หนังสือมติชนสุดสัปดาห์  
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ยุทธศาสตร์ที ่3 : ยกระดับข้อมูล และสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งข้อมูลการผลิต และรวบรวมเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นที่รู้จักและ

ได้รับการยอมรับ 

 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ผลิตผลงาน ชิ้นงาน และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดบั

ข้อมูลและสร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 6 โครงการ/

กิจกรรม ดังน้ี  

1. โครงการจัดทาํหนังสือการ์ตูนภาษาล้านนา (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2556) 

2. โครงการจัดทาํหนังสือชุดล้านนาคดี (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2556) 

 - หนังสือโคลงศาลาใจ  

 - หนังสือประเพณีสําคัญล้านนา 

 - หนังสือประเพณี พิธีกรรม การทํานาโบราณล้านนา 

 - หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 3 

3. โครงการจัดทาํหนังสือชุดล้านนาคดี 

 - หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 4 

 - หนังสือตําราหมอดูล้านนา 

4. โครงการรวบรวมองค์ความรู้โครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา (โครงการขยาย

ระยะเวลา ปีงบ 2556) 

 - แบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา 

 - แบบสามมิติโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา 

 - ฐานข้อมูลแบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา 

5. โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2556) 

 - เว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 - ฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิชาการ 

 - ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณล้านนา 

6. โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2556)  

 - หนังสือล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการจัดทาํหนังสือการ์ตูนภาษาล้านนา  

(โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2556) 

 
 

โครงการจัดทาํหนังสือชุดล้านนาคดี   

(โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2556) 

  
โคลงศาลาใจ ประเพณีสําคัญล้านนา 

  

  
ประเพณี พิธีกรรม การทํานาโบราณล้านนา ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 3 
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โครงการจัดทาํหนังสือชุดล้านนาคดี  

(ปีงบ 2557) 

  
 

 

โครงการรวบรวมองค์ความรู้โครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา 

(โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2556) 

 

 
 

1. แบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา 

2. แบบสามมิติโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา 

3. ฐานข้อมูลแบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา 
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โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี 

(โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2556) 
 

 

1. เว็บไซต์ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2. ฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิชาการ 

3. ฐานข้อมูลคัมภีร์โบราณล้านนา 

 

โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

(โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2556) 

  
  หนังสือล้านนาคดีศึกษา (4 หมวดหลัก) 

1. หมวดปรัชญา ศาสนา ภาษา และวรรณกรรม 

2. หมวดประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถาปัตยกรรม   

3. หมวดอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม แพทย์ล้านนา และสถาปัตยกรรม    

4. หมวดมานุษยวิทยา ชาติพันธุ์ พิธีกรรม ความเชื่อ ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มีส่วนร่วมในการผลิตบณัฑิตที่มีความรู้ มีสํานึก และจิตวิญญาณด้านศิลปวฒันธรรม 

เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการจัดการศิลปวฒันธรรม, การจัดการองค์ความรู้ทาง

ศิลปวัฒนธรรม, การจัดการธุรกิจบริการ, การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม, ด้านดนตรีและศิลปะการแสดง 

และด้านการท่องเที่ยว   

 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้าง

ส่วนร่วมของนักศึกษา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1. โครงการทําบญุตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําป ี2556 

2. โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจําป ี2556 

3. โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ประจําป ี2556 “งานแอ่วเฮือน เยือนผญา” 

4. โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ 

5. โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค  

6. โครงการวิถีชีวิตพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา “งานแอ่วเฮือนไตลื้อ” 

7. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” 

8. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” 

9. โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” 

10. โครงการอบรมคุณธรรมนําความรู้ 

 

โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําปี 2556 

20 ตุลาคม 2556  

ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2556 

18 พฤศจิกายน 2556 ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ 

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงใหญ ่ 

ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 
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โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา (แอ่วเฮือน เยือนผญา) 

6 – 9 ธันวาคม 2556  

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
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โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ 

6 – 9 ธันวาคม 2556  

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ร่วมกับชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา 

 
 

  

  
  

  
  

  
 

 



 49 

โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค 

6 – 9 ธันวาคม 2556  

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ร่วมกับกลุ่มรุ่งอรุณของเล่นสี่ภาค 
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โครงการวิถีชีวิตพิพิธภัณฑเ์รือนโบราณล้านนา (แอ่วเฮือนไตลื้อ) 

26-28 ธันวาคม 2556  

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ร่วมกับชุมชนไทลื้อ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 

  
  

  
 

 

โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” 

14 กุมภาพันธ์ 2557   

ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” 

13 พฤษภาคม 2557   

ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  
  

  
  

 

โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” 

11 กรกฎาคม 2557 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดฝายหิน 
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โครงการอบรมคุณธรรมนําความรู้ 

31 สิงหาคม และ 3, 7 กันยายน 2557  

ณ ค่ายคุณธรรม สวนพุทธธรรม วัดอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายดา้นศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองคก์รในระดบันานาชาติ 

เป้าประสงค์ :  พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ  

 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกบัสถาบันการศึกษา และ

องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 5 โครงการ/

กิจกรรม ดังน้ี:- 

1. กิจกรรมต้อนรบัคณะนักการศึกษาจากองค์การรฐัมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The 

Southeast Asian Ministers of Education Organization, SEAMEO) 

2. การจัดบรรยายด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย Coe College ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

3. โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุน่ 

4. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยสุพานุวง 

5. โครงการจัดสมัมนาชุมชนศิลปะเชียงใหม่ : ธุรกิจของศิลปะ (The Business of Arts: A Mini 

Symposium) 

 

กิจกรรมต้อนรับคณะนักการศึกษาจากองค์การรัฐมนตรีศึกษาแหง่เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 

(The Southeast Asian Ministers of Education Organization, SEAMEO) 

28 มกราคม 2557   

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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การจัดบรรยายด้านศิลปวฒันธรรมให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย Coe College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

7 กุมภาพันธ์ 2557   

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

  
  

  
 

 

โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ 

10-21 กุมภาพันธ์ 2557  

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
 



 55 

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยสุพานุวง 

15 – 19 มีนาคม 2557  

ณ มหาวิทยาลัยสุพานุวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  
  

  
 

โครงการจัดสัมมนาชุมชนศิลปะเชียงใหม่ : ธุรกิจของศิลปะ 

26 กรกฎาคม 2557  

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ :    

1. มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. มีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล    

 ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. บุคคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานต่อกันมากยิ่งขึ้น 

4. บุลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

5. ส่วนงานสามารถแสวงหาทรพัยากร และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการพัฒนาส่วนงานและบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

1. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. ประจําป ี2556 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักฯ 

ประจําปี 2557  

3. โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการบริหาร

จัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ประจําป ี2557 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทํางานเป็นทีมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์” 

5. โครงการพัฒนาระบบการจัดการภูมิทศัน์ และความปลอดภัยด้านความเสี่ยงของพื้นที่ 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา 

7. โครงการพัฒนาระบบการจัดการภูมิทศัน์ และความปลอดภัยด้านความเสี่ยงของพื้นที่ 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

 

โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. ประจําปี 2556 

20 ธันวาคม 2556   

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2557 

27 กุมภาพันธ์ 2557   

ณ จังหวัดอตุรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย 

  
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี 

 

สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  

  
 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 

  

  
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิพิธภัณฑ์ผ้าทอง 
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โครงการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ ประจําปี 2557 

28 มีนาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงราย 

  
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ไร่บุญรอด 

  

  
พิพิธภัณฑ์บ้านดํา (อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี) วัดร่องขุ่น 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทํางานเป็นทีมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ”์ 

4 เมษายน 2557   

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการภูมิทศัน์ และความปลอดภัยด้านความเสี่ยงของพื้นที่ 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

 
 

โครงการพัฒนาระบบการจัดการภูมิทศัน์ และความปลอดภัยด้านความเสี่ยงของพื้นที่ 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  

(โครงการขยายระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา   

 

 



ส่วนที่ 5 

ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

   สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557  โดยมีผลการดําเนินงานตามคํารับรองฯ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ 
นํ้าหนัก 

ร้อยละ 

คะแนน 

ที่ได ้

ระดับ 

คะแนน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล 10.00 0.4440 ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐาน

ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

1.00 0.0500 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย

ท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

58.00 2.5000 ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 4.00 0.2000 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 12.00 0.6000 ดีมาก 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วน

งานแถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15.00 0.7500 ดีมาก 

รวม 100.00 4.5440 ดีมาก 
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สรุปผลคะแนนการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 

  

1 2 3 4 5 ผลการ 

ดําเนินงาน 

คะแนนที่

ได ้

คะแนน

ถ่วง

น้ําหนัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับสากล 10.00        0.4440 

1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของส่วนงาน 

ระดับ

คะแนน 

10.00 1 2 3 4 5 4.44 4.4400 0.4440 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความ

ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

1.00        0.0500 

3.8 จํานวนกิจกรรมภายใต้โครงการ 50ป ีมช. รับใชส้ังคม

(ดําเนินการภายในป2ี557) 

โครงการ/

กิจกรรม/ 

1.00 0 - - - 1 45 5.0000 0.0500 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่น

ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

58.00        2.5000 

4.1 ระดบัความสําเร็จของการเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาคน้ควา้

ความรูแ้ละการเผยแพรข่อ้มูลดา้นลา้นนาคดศีกึษา 

ระดับ 40.00 1 2 3 4 5 1,2,3,4 4.0000 1.6000 

4.3 จํานวนโครงการทีน่ําองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อทํานบุํารุง

ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณที้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ ์

โครงการ 15.00 16 18 20 22 24 39 5.0000 0.7500 

4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาดพลังงาน

ทดแทนมาใช้การลดร่อยรอยคารบ์อนและการใช้โฟม

ภายในส่วนงาน 

โครงการ/

กิจกรรม/ 

3.00 0 - 1 2 3 6 5.0000 0.1500 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 4.00        0.2000 

5.7 จํานวนองค์ความรู้ด้านอาเซียน บทความ/

หนังสือ/

ผลงานวิจัย 

4.00 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2000 
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เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด 

น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 

  

1 2 3 4 5 ผลการ 

ดําเนินงาน 

คะแนนที่

ได ้

คะแนน

ถ่วง

น้ําหนัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 12.00        0.6000 

6.2 ระดับความสาํเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลของส่วน

งานในระบบCMU-MISให้สามารถรองรับการตัดสินใจ

ทางการบริหารไดอ้ย่างถูกต้อง 

ระดับ 3.00 1 2 3 4 5 1,2,3,4,5 5.0000 0.1500 

6.4 จํานวนเงินรายไดท้ั้งหมดของส่วนงาน บาท 3.00 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,521,563 5.0000 0.1500 

6.5 ร้อยละของบุคลากรด้านบริหารวิชาการได้รบัการพัฒนา

ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการต่อ

บุคลากรดา้นบริหารวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ 3.00 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.1500 

6.7 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการพัฒนาให้มี

ความรู้ความสามารถและทักษะในการทํางานต่อบุคลากร

สายปฏิบัติการทัง้หมด 

ร้อยละ 3.00 80 85 90 95 100 100 5.0000 0.1500 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผู้บริหารส่วนงาน

แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

15.00        0.7500 

7.1 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหาร

ที่ผู้บริหารส่วนงานแถลงต่อสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ระดับ 15.00 1 2 3 4 5 21 5.0000 0.7500 

รวม 100.00  4.5440 

 



ส่วนที่ 6 

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สาํนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 

5 ป ี (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทํากลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และค่า

เป้าหมาย โดยเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555 

– 2559) โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ดังน้ี 

 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการ

อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม

เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม 

โครงการ/

กิจกรรม 

70  108 1   

1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบูร

ณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร

บุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถ

ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทํานุบํารุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย

ท้องถิ่นล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

 5  43 1   

1.3 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี เรื่อง 8  21 1    

1.4 จํานวนผลงาน ชิ้นงาน หรือ

นวัตกรรมในการต่อยอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น การทํานุบํารุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติ

พันธุ์ที่ได้สร้างมาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับของวงวิชาการด้านนี้ 

ผลงาน/

ชิ้นงาน 

10  22 1     

1.5 จํานวนผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์

เฮือนโบราณล้านนา 

คน 10,000  10,887 1     

1.6 ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บริการ

พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา 

ร้อยละ 80 84.48 1     
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เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา 

1.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 

โครงการ/

กิจกรรม 

2 12 1     

1.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนด้าน

ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

จากหน่วยงาน/องค์กรท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

บาท 650,000 1,692,381 1     

1.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Lanna 

Village – Living Museum 

โครงการ/

กิจกรรม 

4 14 1     

1.10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการ/

กิจกรรม 

3  6 1    

ยุทธศาสตร์ที ่2 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

ความคิดเห็นในด้านล้านนาคดีกับ

หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 

โครงการ/

กิจกรรม 

1  11 1    

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ 

3.1 จํานวนฐานข้อมูลทาง

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่

ในเว็บไซต์ 

ฐานข้อมูล 1  4 1     

3.2 จํานวนฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา ฐานข้อมูล 1  1    1   

3.3 จํานวนของผู้เชี่ยวชาญใน

ฐานข้อมูล DOE (Directory of 

Expertise) 

คน 20  102 1     

ยุทธศาสตร์ที ่4 มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึกและจิตวิญญาณด้านศิลปวฒันธรรม 

4.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา 

ดูงาน กับส่วนงาน 

คน 700 2,134 1     

4.2 จํานวนนักศึกษาท่ีฝกึงานกับส่วนงาน คน 4  2    1 

4.3 จํานวนครั้งท่ีบุคลากรเป็น

กรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา 

ให้แก่ส่วนงานในมหาวิทยาลัย   

ครั้ง 30  42 1     
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เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา 

4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสาน

ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา

สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

โครงการ/

กิจกรรม 

4 22 1     

4.5 จํานวนหลักสูตรที่สํานักฯ มีส่วน

ร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตร   1  1   1  

ยุทธศาสตร์ที ่5 สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ 

5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน/

สถาบันในต่างประเทศ 

โครงการ/

กิจกรรม 

2  6 1     

ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนําไปสู่การสร้าง

รายได้ สําหรับการพึ่งพาตนเองในอนาคต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์ด้านการจดัการ

ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/

กิจกรรม 

     2  4 1     

6.2 ระดับความสําเร็จของการพฒันา

ส่วนงานสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 

(KM) 

ระดับ  5  4   1 

6.3 ระดับความสําเร็จของการบริหาร

ความเสี่ยงของส่วนงาน 

ระดับ  5  5   1  

6.4 จํานวนเงินรายได้จากการบริหาร

จัดการพื้นที่และทรัพยากรของ

ส่วนงาน 

บาท 1,000,000 245,308    1 

6.5 จํานวนเงินรายได้จากการรับจัด

กิจกรรมเพื่อหารายได้ (Event 

Organizer) 

บาท 100,000 200,900 1     

6.6 จํานวนเงินบริจาคเพื่อบํารุงเรือน

โบราณล้านนา 

บาท 200,000 25,873.50    1 

6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากร

ต่อการทํางาน 

 

ร้อยละ 80 76.26     1 
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เป้าหมาย ผลดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ 

แผน ผล สูง เท่ากัน ต่ํา 

6.8 ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ

ส่วนงาน (ตัวชี้วัดใหม่) 

ร้อยละ 80 86.52 1   

6.9 จํานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม

พัฒนาบุคลากร 

บาท 50,000 87,947 1     

9.10 จํานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญ

และกําลังใจให้แก่บุคลากร 

กิจกรรม 3 7 1     

9.11 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 100  1   

9.12 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating 

Manual)  

ร้อยละ 100 12.50     1 

9.13 การจัดทํารายละเอียดภาระงาน 

(Job Description) 

ร้อยละ 100 100   1   

รวม 22 5 6 

 

สรุป        

ผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์สํานักฯ ระยะ 5 ป ี (พ.ศ. 2555 - 2559) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 32 ตัวชี้วัด มีดังน้ี:- 

 

1. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงาน "สูง" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 22 ตัวบ่งชี ้ มีดังน้ี 

ลําดับ ตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด 

๑  1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์ พฒันา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

๒  1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการองค์ความรู ้ทรัพยากรบุคคล ทีม่ีความรู้ 

ความสามารถในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น

ล้านนา และกลุ่มชาติพันธ์ุ 

๓  1.3 จํานวนองค์ความรู้ด้านล้านนาคดี 

๔  1.4 จํานวนผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทํานุบํารุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุที่ได้สร้าง

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการด้านนี้ 

๕  1.5 จํานวนผู้เข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา 
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ลําดับ ตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด 

๖  1.6 ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

๗  1.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ชาติ และ

นานาชาติ 

๘  1.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงาน/องค์กรท้ัง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๙  1.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรม Lanna Village – Living Museum 

๑๐  1.10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

๑๑  2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในด้าน

ล้านนาคดีกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 

๑๒  3.1 จํานวนฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ 

๑๓  3.3 จํานวนของ Expert ใน DOE – (Directory of Expertise) 

๑๔  4.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา ดูงาน กับส่วนงาน 

๑๕  4.3 จํานวนครั้งท่ีบุคลากรเป็นวิทยากร กรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา ให้แก่คณะ/ส่วน

งานในมหาวิทยาลัย   

๑๖  4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาสําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัย 

๑๗  5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ 

๑๘  6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม 

ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๙  6.5 จํานวนเงินรายได้จากการรับจัดกิจกรรมเพือ่หารายได้ (Event Organizer) 

๒๐  6.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

๒๑  6.9 จํานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร 

๒๒  6.10 จํานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร 

 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงาน "เท่ากับ" ค่าเป้าหมาย จํานวน 5 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 

ลําดับ ตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด 

๑  3.2 จํานวนฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา 

๒  4.5 จํานวนหลักสูตรที่สํานักฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

๓  6.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน 

๔  6.10 ร้อยละความสมบูรณ์ของคู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๕  6.13 ร้อยละความสมบูรณ์ของการรายละเอียดภาระงาน (Job Description) 
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3. ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดําเนินงาน "ต่ํา" กว่าค่าเป้าหมาย จํานวน 6 ตัวบ่งชี้  ดังน้ี 

ลําดับ ตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด 

๑  4.2 จํานวนนักศึกษาที่ฝึกงานกับส่วนงาน 

๒  6.2 ระดับความสําเร็จของการพฒันาส่วนงานสู่สถาบันแห่งการเรียนรู ้(KM) 

๓  6.4 จํานวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของส่วนงาน 

๔  6.6 จํานวนเงินบริจาคเพื่อบํารุงเรือนโบราณล้านนา 

๕  6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากรต่อการทํางาน 

๖  6.12 ร้อยละความสมบูรณ์คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual)  
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