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คํานํา 

 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนาข้ึน เมื่อวันที่ 2 

กรกฎาคม 2536 โดยมีพันธกิจหลกัในด้านการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 

และการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการอนุรกัษ์ ฟืน้ฟู พัฒนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และทํานุ

บํารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้ดํารงอยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป โดยการดําเนินงานที่ผ่านมามี

กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจน

เยาวชน นกัเรยีน นกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่าง  ๆ หน่วยงานและองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน ชุมชน 

รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น โดยสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานด้านการทํานบุํารงุศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุน้และสืบสานศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ไทยและท้องถิน่ และเปน็กําลังหลกัในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ด้วยความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ ตามปณิธานและพันธกิจทีไ่ด้ตั้งไว้ 

 รายงานประจาํปี 2558 เล่มนี้ เป็นรายงานผลการดําเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงสอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที ่11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) และแผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี (พ.ศ. 2555 – 

2559) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการอนรุักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ภมูิปัญญาท้องถิน่ 

การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม    

 ในนามของผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านในส่วน

งาน ทีไ่ด้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทํางานอย่างตั้งใจและมุ่งมั่น เพื่อให้องค์กรประสบความสําเร็จ

ตามพนัธกิจและเป้าหมายขององค์กรในรอบหนึง่ปทีี่ผ่านมา และหวงัเปน็อย่างยิง่ว่าบุคลากรทกุท่านจะ

เป็นกําลังสําคัญในการผลกัดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนือ่งตามพนัธกิจหลักของสํานกัส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนงาน 

 

1.1  ประวัติส่วนงาน 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้ง โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา ให้บริการวิชาการแก่สงัคม โดยการจดัประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้แสดงความ

คิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถกูต้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ศิลปวัฒนธรรมล้านนา การดําเนินงานในระยะเริ่มต้นประสบผลสําเร็จเปน็อย่างดีตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

ของการจดัตั้งโครงการ แต่กยั็งมีงานด้านศิลปวัฒนธรรมอีกเป็นจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ 

เพราะประสบด้านงบประมาณและกําลังคนไม่เพียงพอ จึงทําให้ไม่สามารถขยายขอบข่ายงานออกไปได้ในวง

กว้าง ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น สํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ขึ้นเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 ตามประกาศ

ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดตั้งข้ึนตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตาม

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

สถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทาํการ

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  ตั้งแต่วันที่ 9 

มิถุนายน 2551 โดยดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ “มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษา

สมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ

ช้ันสูง ทําการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม” โดยความนี้อาจกล่าว

ได้ว่า ขอบเขตและหน้าที่ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มิได้จํากัดอยู่แต่ในรั้วของมหาวิทยาลยัเท่าน้ัน แต่

ควรมีบทบาทท้ังในระดบัท้องถิ่น ระดับชาติ และระดบันานาชาติด้วย  



 2 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งส่วนงาน 

1. เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่

พึงประสงค์ และเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาสังคม 

2. เพื่อเป็นแหล่งแสวงหาแนวทางและวิธีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งด้านวัตถุ 

ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

โดยมุ่งเน้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งให้คําปรึกษาและแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรม 

5. เพื่อเป็นแหล่งติดต่อขอทุนส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับ

หน่วยงานและบุคคล 

 

1.2   ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 

 

ปณิธาน (Resolution) 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของกิจกรรมทางด้านการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมระดบัท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยความมุ่งมั่นและการสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ 

(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 การตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของศิลปวฒันธรรม 

เพื่อการพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ  

4. ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทาง

ศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ   

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเองเพื่อความต่อเนื่องและ

ยั่งยืนของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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เป้าประสงค์ (Goals) 

1. เพื่อเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อน การทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 

2. เพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเชิงอนุรักษ์และสืบสาน อันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ 

3. เพื่อเป็นผู้ชี้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม 

4. เพื่อสร้างเครือข่ายการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

5. เพื่อการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งตนเอง และเพื่อให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และมีความพอใจในการทํางาน อันเป็นประโยชน์สุขต่อส่วนรวม 

 

วัฒนธรรมองค์กร   

 “สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เติมชีวา คงคุณค่าความสง่างามแห่งมรดก

วัฒนธรรมล้านนา” 

 

ค่านิยม (Values) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  โครงสร้างองค์กร 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ได้จัดต้ังสํานัก

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ได้แบ่ง

หน่วยงานภายในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สํานักงานสํานัก 2) ฝ่ายทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรม 3) ฝ่ายบริการวิชาการ และ 4) ฝ่ายพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และมี ประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสํานักงานส่วนงานวิชาการและสํานักงานส่วนงานอื่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 

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

คุณภาพ   

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยยุบรวมฝ่ายทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เป็น ฝ่ายส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที ่14/2554 เมื่อวันที่ 

7 กันยายน 2554 พิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น 2 

หน่วยงาน ได้แก่ 1) สํานักงานสํานัก และ 2) ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัย ในคราวประชมุครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ

อนุมัติการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2554 ดังน้ี 
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1.4   โครงสร้างการบริหารงาน 

 

สํานักงานสํานัก
นางรุจริา คอทอง : เลขานุการสํานัก

ผู้อํานวยการสํานักสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม

(ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ลิาวณัย ์เศวตเศรนี)

รองผู้อํานวยการสํานักสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารยม์าณพ มานะแซม)

งานบริหารทั่วไป
นางรุจริา คอทอง : รักษาการแทนหัวหน้างาน

งานบริการและประกันคุณภาพ
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ : หัวหน้างาน

(1)  นางรพีพรรณ ศรทีะ 
(2)  น.ส.ชนาภา คําวงค์  
(3)  น.ส.วนิดา เชื้อคําฟู  
(4)  นายพิชัย แสงบุญ  
(5)  นายกิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ  

ฝ่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
น.ส.ฐาปนีย์ เครอืระยา : รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย

น.ส.วาสนา มาวงค์ 

(1) นายสนั่น ธรรมธิ  
(2) นายต่อพงษ์ เสมอใจ  
(3) นายศุภฤกษ์ กุลสุ  
(4) น.ส.ชุติมา พรหมาวัฒน์  

คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารประจําสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

(1) รองอธิการบดี
(2) อ.ดร.วถิี พานิชพันธ์
(3) อ.ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร
(4) อ.นคร พงษน์้อย
(5) นายรุจ จา่งตระกูล
(6) ผูอ้ํานวยการสํานัก
(7) รองผูอ้ํานวยการสํานัก

     พนักงานบริการทั่วไป
(1)  นายปัญญา แก้วคํา 
(2)  นายสนอง คําบุญปัน๋
(3)  นางจุฑามาศ ขุนหล่อ  

(1) ผู้อํานวยการสํานัก
(2) รองผูอ้ํานวยการสํานัก
(3) รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม
(4) เลขานุการสํานัก
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1.5  ทําเนียบผู้บริหาร 

ทําเนียบผู้บริหารสูงสุดของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังน้ี:- 

1. อ.ดร.มรว.รุจยา  อาภากร ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (กรกฎาคม 2528 – 1 กรกฎาคม 2536) 

2. ผศ.ดร.ชวลิต  พุทธวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (2 กรกฎาคม 2536 – 6 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 รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานกัส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

     (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  คณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงาน 

 

ผศ.วลิาวัณย ์เศวตเศรนี
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม

กรรมการและเลขานุการ

ผศ.มาณพ มานะแซม
รองผูอํ้านวยการสํานักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผศ.นพ.ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลัย

ประธานกรรมการ

อ.ดร.วถีิ พานิชพันธ์
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

อ.ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

นายรุจ จา่งตระกูล
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

อ.นคร พงษน้์อย
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ

 
 

1.7  คณะกรรมการบริหารประจําส่วนงาน 
 

ผศ.วลิาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม

ประธานกรรมการ

ผศ.มาณพ มานะแซม
รองผูอํ้านวยการสํานักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม

กรรมการ

นางรุจริา คอทอง
เลขานุการสํานักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม

เลขานุการ

น.ส.ฐาปนีย์ เครอืระยา
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม

กรรมการ
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1.8  คณะผูบ้ริหาร  

ผศ.วลิาวัณย์ เศวตเศรนี
ผูอ้ํานวยการสํานักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม

ผศ.มาณพ มานะแซม
รองผูอ้ํานวยการสํานักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม

นางรุจริา คอทอง
เลขานุการสํานักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม

 
 

1.9  บุคลากร  

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีบุคลากรสายสนับสนุน/สายปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา (งบแผ่นดิน) จํานวน 13 อัตรา และพนักงานส่วนงาน (เงินรายได้) จํานวน 3 อัตรา 

รวม 16 อัตรา มีบุคคลครองอัตราทั้งหมด   

 หน่วยงาน 
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 

(อัตรา) 

พนักงานส่วนงาน  

(อัตรา) 

1. สํานักงานสํานัก 1 (เลขานุการสํานัก)  

    1.1  งานบริหารทั่วไป  5 3 

     1.2  งานบริการและประกันคุณภาพ       2  

2. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5  

รวม 13 3 
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นายพิชัย แสงบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

นางรพีพรรณ ศรีทะ
พนักงานปฏิบัติงาน

นายสันตทัศน เพ็ญจันทร
หัวหนางานบริการและประกนัคณุภาพ

น.ส.วนิดา เชื้อคําฟู
พนักงานปฏิบัติงาน

น.ส.วาสนา มาวงค
พนักงานปฏิบัติงาน

น.ส.ชนาภา คําวงค
นักการเงินและบญัชี

นายศุภฤกษ กุลสุ
นักชางศิลป

น.ส.ฐาปนีย เครือระยา
รักษาการแทนหัวหนาฝายสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

น.ส.ชุตมิา พรหมาวัฒน
พนักงานปฏิบัติงาน

นายตอพงษ เสมอใจ
นักชางศิลป

นายปญญา แกวคํา 
พนักงานบริการทั่วไป

นายสนอง คําบุญปน
พนักงานบริการทั่วไป

นายสนั่น ธรรมธิ
พนักงานปฏิบัติงาน

น.ส.จุฑามาศ ขุนหลอ
พนักงานบริการทั่วไป

นายกิตติพันธ ไชยยาติ๊บ
พนักงานปฏิบัติงาน

สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

สํานักงานสํานัก ฝ่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

งานบริหารทั่วไป งานบริการและประกันคุณภาพ

นางรุจิรา คอทอง
เลขานุการสํานกัฯ และรักษาการแทนหัวหนางานบรหิารทั่วไป

โครงสร้างบุคลากร
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1.10  อาคารและสถานที่ 

 

อาคารสํานักงาน  

 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบก่อสร้างอาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 790 ตร.ม. ออกแบบโดยศูนย์ออกแบบและให้คําปรึกษางาน

สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะเวลาก่อสร้างระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2555 - 29 

พฤศจิกายน 2556 ในวงเงิน 9,998,885 บาท โดยมีพิธีทําบุญอาคารสํานักงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2557 

  
  

  
 

 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา   

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา และจัด

แสดงในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา และ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงในปัจจุบันมีเรือนโบราณล้านนา จํานวน 8 หลัง และ

ยุ้งข้าวล้านนา จํานวน 3 หลัง บนพื้นที่กว่า 9 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ ดังน้ี:- 

1. เพื่อเป็นแหล่งในการศกึษาเกีย่วกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของล้านนา  

2. เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของวัตถุทางวัฒนธรรม 

ซ่ึงเป็นมรดกของชาติ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ดํารงอยู่ 

3. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
4. เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
5. เพื่อเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
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จุดบริการข้อมูล (Information Point)  

 เป็นจุดบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และจําหน่ายหนังสือ สินค้าพื้นเมือง และของที่

ระลึก เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์อีกทางหนึ่ง 
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จุดบริการเครื่องดื่ม (Refreshment Point)  

เป็นจุดบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง เพื่อให้ผู้มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และผู้มา

ติดต่อ/เยี่ยมชมส่วนงาน มีพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

   
 

1.11  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  ชุดอักษรล้านนาในระบบคอมพิวเตอร ์ (Lanna Font)  ผลิตและพัฒนาขึ้นสําหรับใช้ใน

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Windows โดยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์อักษร

ล้านนาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปัจจุบันได้จดลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.  ฐานข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีร์ล้านนา (Database and Microfilm) เป็นการถ่ายภาพ

ไมโครฟิล์มทั้งหมดและแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล และปริวรรต/แปลข้อมูลอักษรธรรมล้านนาเป็น

ภาษาไทย และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ซ่ึงเป็นการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

ปลอดภัย สามารถสืบค้นหรือถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

งานด้านศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้

อย่างกลมกลืน 

3.  ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาแบบออนไลน์ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และบทความ

วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และนํามาเผยแพร่ในฐานข้อมูลเรื่อง “สาระน่ารู้ล้านนา”  

4.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ดําเนินงานในองค์กร ได้แก่ 

 1) ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน (GFMIS) ระบบ 3 มิติ  

 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (CMU-MIS)  

 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e-Planning) 

 



ส่วนที่ 2 

งบประมาณ 

 
2.1  แหล่งงบประมาณประจําปี 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจําป ีจาก 3 แหล่ง ดังน้ี 

1. งบประมาณแผ่นดิน 

2. งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน 

3. งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (10%) (มหาวิทยาลัย จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

สําหรับส่วนงานที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย) 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประเภท 

2555 2556 2557 2558 

งบประมาณแผ่นดิน 6,672,800 7,618,000 10,343,900 7,413,900 

งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน 393,300 1,200,000 6,546,520 400,000 

งบประมาณเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย (10%) 

1,124,500 1,919,812 2,607,320 6,609,700 

รวม 8,190,600 10,737,81

2 

19,497,74

0 

14,423,600 
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 สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในหมวดงบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบอุดหนุน และงบลงทุน ดังน้ี 

 

ประเภท วงเงิน ร้อยละ 

งบบุคลากร 611,200 8 

งบดําเนินงาน 1,555,010 4 

งบอุดหนุน 11,150,300 11 

งบลงทุน (ครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 1,107,090 77 

รวม 14,423,600 100 

 

งบบุคลากร
 611,200 

4%

งบดําเนินงาน
 1,555,010 

11%

งบอุดหนุน
 11,150,300 

77%

งบลงทุน
 1,107,090 

8%

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบอุดหนุน งบลงทุน
 

 

2.2  แหล่งทนุอื่นๆ 

 นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจําป ี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ของส่วน

งาน และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย (10%) ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ ดังน้ี 

1. เงินทุนสนับสนนุด้านศิลปวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ   

2. เงินรายได้จากการบริหารจัดการพ้ืนที่และทรัพยากรของส่วนงาน   

3. รายได้จากการรับจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ (Event Organizer) (รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และ

สมทบ 10% มหาวิทยาลัย และนําส่งเป็นเงินรายได้ของส่วนงานในปีงบประมาณถัดไป) 
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1.  เงินทุนสนับสนุนด้านศิลปวฒันธรรมจากหนว่ยงาน/องค์กรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม แหล่งทุน จํานวน 

1 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต : วีถีชีวิตล้านนา (แอ่วเฮือน

เยือนผญา) 

ททท. 500,000 

2 โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014@เชียงใหม่ ททท. 2,104,350 

3 เงินรางวัลการประกวดรถกระทง  เทศบาลนครเชียงใหม่ 70,000 

4 บริจาคบํารุงพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผู้บริจาค 14,123 

5 เงินร่วมทําบุญโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 

20 

ผู้บริจาค 39,500 

6 ค่าลงทะเบียนเรียนโครงการลานสรวงข่วงศิลป์ นักเรียน/นักศึกษา 140,860 

7 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ร่มพยอม ผู้บริจาค 22,300 

8 เงินจากการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมสําหรับ

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 80,250 

9 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม บมจ.บุญรอดบริวเวอ

รี ่

35,945 

10 ค่าลงทะเบียนเรียนโครงการอบรมการจัดทําเครื่องเขิน

ล้านนา 

บุคลภายนอก 18,000 

11 ค่าลงทะเบียนเรียนโครงการฝึกอบรมความรู้

ประวัติศาสตร์ฯ 

บุคลภายนอก 69,000 

12 เงินบริจาคร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพโครงการบวชเนกขัมม

จาริณี 

บุคคลภายนอก 119,465 

13 เงินบริจาคร่วมทําบุญพิธีทําบุญจุดบริการข้อมูลฯ บุคคลภายนอก 14,800 

รวม 3,228,593 
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2. 2. เงินรายไดจ้ากการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของส่วนงาน 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม จํานวน 

1 การจําหน่ายหนังสือวิชาการ 79,069 

2 ค่ารับฝากจําหน่ายสินค้า - 

3 ค่าเช่าสถานที่ 48,296 

4 ค่าบํารุงพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา 48,600 

รวม 175,965 

 
3. 3. รายไดจ้ากการรับจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ (Event Organizer) 

 (นับเฉพาะรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย และสมทบ 10% มหาวิทยาลัย และนําส่งเป็นเงินรายได้ของสํานัก

ฯ ในปีงบประมาณถัดไป ดังน้ี) 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม จํานวน 

1 โครงการเสวนาดนตรีกลุ่มชนเผ่าในล้านนา 10,530 

2 โครงการอบรมวาดภาพสีน้ําเฮือนโบราณ 22,500 

3 โครงการอบรมดนตรีล้านนา 35,280 

4 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 14,638 

5 โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ (ปีงบ 2558)  126,774 

6 โครงการลานสรวงข่วงศิลป์ (ปีงบ 2557)   1,584 

7 โครงการแอ่วเฮือน เยือนผญา 17,912 

8 โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014@เชียงใหม่ 133,935 

9 โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 20 13,498 

10 โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี 8,642 

11 โครงการอบรมการทําเครื่องเขินล้านนา 16,200 

12 โครงการปฏิบตัิธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 5,159 

รวม 406,656 

 
  



ส่วนที่ 3 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-

QA)  

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เริ่มดําเนินงานการประกันคุณภาพการดําเนินงาน มาต้ังแต่ปีการศึกษา 

2544 จนถึงปีการศึกษา 2556 ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  

องค์ประกอบที่ 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ  

องค์ประกอบที่ 8 : การเงินและงบประมาณ   

องค์ประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

ทั้งน้ี สํานักฯ ได้รับยกเว้นการตรวจประเมินฯ จํานวน 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 2 : การผลิตบณัฑิต  

องค์ประกอบที่ 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา  

องค์ประกอบที่ 4 : การวิจัย   

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการดําเนินงานภายใน ตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA) ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนเพื่อควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจของส่วนงานในแต่ละปีการศึกษา โดยมีผลประเมินระหว่างปกีารศึกษา 2544 – 

2556 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 ยกเว้นการประเมิน - 
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ลําดับ ปีการศึกษา คะแนนประเมิน ระดับประเมิน 

10 2553 ระดับ 3.00 พอใช้ 

11 2554 ระดับ 4.22 ดี 

12 2555 ระดับ 4.22 ดี 

13 2556 ระดับ 4.44 ดี 

 

3.2 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 

for Performance Excellence: EdPEx)  

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยได้นําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx มา

ใช้กับทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบว่าส่วนงานดําเนินการตามพันธกิจได้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้หรือยัง ทราบ

ได้อย่างไร มีอะไรที่ส่วนงานจะพัฒนาให้ดีข้ึนได้อีกหรือไม่และอย่างไร เกณฑ์ EdPEx สร้างพลังให้ส่วนงานไม่ว่าจะ

มีขนาดใด มีหลักสูตรและบริการประเภทใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทําให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีข้ึน ปรับปรุงผล

การดําเนินการด้านอื่นๆ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยทําให้มีความสอดคล้องกันของแผน 

กระบวนการการตัดสินใจ บุคลากร ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การนําเกณฑ์นี้ไปใช้ ช่วยให้ส่วนงานสามารถประเมิน

ได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้สถาบันของท่านอยู่ในตําแหน่งใดและต้องการมุ่งไปที่ใด เกณฑ์ช่วยให้ท่านมีเครื่องมือใน

การตรวจสอบทุกภาคส่วนของระบบบริหารงาน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ โดยคํานึงถึงภาพ

โดยรวมของสถาบัน เกณฑ์ EdPEx เป็นชุดของคําถามเกี่ยวกับเรื่องสาํคัญ 7 ด้านในการบริหารและดําเนินงาน

ของส่วนงานได้แก่  

1. การนําองค์การ  

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์  

3. การมุ่งเน้นลูกค้า  

4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  

5. การมุ่งเน้นบุคลากร  

6. การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  

7. ผลลัพธ์  

คําถามเหล่านี้ผูกโยงกันเป็นกรอบการบริหารผลการดําเนินการที่มีบูรณาการเป็นหนึ่งเดียว การตอบ

คําถามนี้ช่วยให้ส่วนงานจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน ค้นหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา ปรับปรุงการ

สื่อสาร การเพิ่มผลผลิต และความมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ท้ายที่สุดแล้ว ส่วนงานจะ

รุดหน้าสู่ความเป็นเลิศโดย  

• ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงส่งผลให้เกิด

คุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของส่วนงาน 
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• ปรับปรุงประสิทธิผลการดําเนินการและขีดความสามารถของส่วนงาน 

• มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของสถาบัน  

• สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรู้และพัฒนา  

 

เกณฑ์ EdPEx มุ่งเน้นผลลัพธ ์ 

 เกณฑ์ EdPEx มุ่งเน้นผลลัพธ์ในเรื่องหลักๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน กระบวนการ ผู้เรียนและลูกค้า

กลุ่มอ่ืน บุคลากร การนําองค์การและธรรมาภิบาล รวมถึงงบประมาณ การเงินและตลาด องค์ประกอบของตัววัด

เหล่าน้ีทําให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ของส่วนงานมีความสมดุล โดยไม่ละเลยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่ม วัตถุประสงค์ 

หรือเป้าประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สําคัญ เกณฑ์ไม่กําหนดวิธีการและปรับใช้ให้เหมาะสมได้  

 เกณฑ์ EdPEx ไม่ได้กําหนดวิธีการว่าท่านจะต้องมีโครงสร้างองค์การอย่างไร ไม่ได้ระบุว่าสถาบันจะต้องมี

หน่วยงานด้านการวางแผน ด้านจริยธรรม พัฒนาคุณภาพ หรือหน่วยงานอื่นๆ เกณฑ์ไม่ได้ระบุให้สถาบันบริหาร

หน่วยงานต่างๆ ด้วยวิธีเดียวกัน และยอมให้สถาบันเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด (เช่น Plan-Do-Study-Act 

[PDSA]) ลิขิตสมดุล (balanced scorecard) หรือศึกษาเกณฑ์การประกนัคุณภาพด้วยตนเอง (accreditation self-

studies) เกณฑ์ไม่กําหนดวิธีการไว้เพราะ  

1. เกณฑ์มุ่งเน้นความต้องการขององค์การที่มีร่วมกัน (common needs) มากกว่าวิธีปฏิบัติ ที่เหมือนกัน 

ซ่ึงช่วยให้เกิดความเข้าใจ การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะ

ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางที่หลากหลาย  

2.  เกณฑ์มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่าวิธีปฏิบัติ เครื่องมือ หรือโครงสร้างของส่วนงาน เกณฑ์สนับสนุนให้

ส่วนงานตอบคําถามด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์ ปรับให้เหมาะสมกบัส่วนงาน และมีความยืดหยุ่น 

กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไปและอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการปรับปรุงด้วยการ

สร้างนวัตกรรม การเลือกใช้เครื่องมือ วิธีการ ระบบและโครงสร้างของส่วนงาน จึงขึ้นกับปัจจัยต่างๆ 

เช่น ขนาดและประเภทของส่วนงาน ความสัมพันธ์ระดับองค์การ และระดับการพัฒนา รวมทั้ง

ความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากรและห่วงโซ่อุปทาน ปัจจัยเหล่านี้มีความแตกต่างกัน

ระหว่างส่วนงานต่างๆ และมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของความต้องการและกลยุทธ์ของ

ส่วนงาน 

 

เกณฑ์มุ่งเน้นที่ความต้องการของสถาบันการศึกษา  

 เกณฑ์ EdPEx ให้ความสําคญักับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยตระหนกัถึงความแตกต่างในด้านพันธกิจ บทบาท

และหลักสูตรของส่วนงานต่างๆ เกณฑ์นี้มองว่าผู้เรียนเป็นลูกค้าที่สําคัญ แต่ในขณะเดียวกันส่วนงานอาจมีลูกค้า

กลุ่มอ่ืนด้วย  

 แนวคิดความเป็นเลิศในเกณฑ์การศึกษานี้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่  

1. กลยุทธ์การประเมินที่ได้ผ่านการกลั่นกรองและใช้ได้ผลอย่างดีในทางปฏิบัติ  
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2. การปรับปรุงตัววัดและตัวบ่งชี้หลักต่อเนื่องทุกป ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  

3. ความเป็นผู้นําที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านผลการดําเนินการและการปรับปรงุ เมื่อเทียบเคียงกับสถาบนั/

องค์การท่ีดําเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือค่าเทียบเคียงที่เหมาะสม  

 เกณฑ์ EdPEx เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฯ 

(HA) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของส า

นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ของ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ล้วนสร้างขึ้นมาโดยอาศัยกรอบคําถาม 7 หมวดเช่นเดียวกัน ซ่ึง

สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์การทุกประเภท การใช้กรอบเดียวกันในทุกภาคส่วนจะสนับสนุนให้

มีความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถาบันการศึกษาอาจพิจารณา

ข้อกําหนดของเกณฑ์ แตกต่างจากหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นๆ EdPEx จึงแปลงภาษาที่ใช้และแนวคิดหลักของภาค

ธุรกิจและการดําเนินการที่เป็นเลิศให้เป็นแนวคิดหลักที่มีความสําคัญเทียบเทียมกันเพื่อความเป็นเลิศทาง

การศึกษา  

 

เกณฑ์ EdPEx สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งสถาบัน  

 เกณฑ์ EdPEx สร้างความสอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งสถาบันจากตัววัดที่ได้มาจากกระบวนการของ

สถาบันที่มีการเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน ตัววัดเหล่านี้ผูกโยงโดยตรงกับคุณค่าในมุมมองของผู้เรียน ลูกค้า

กลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกับผลการดําเนินการโดยรวม ดังนั้นการใช้ตัววัดเหล่านี้ จึงเป็นกรอบที่ทําให้

กิจกรรมต่างๆ ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องโดยลดความจําเป็นที่จะกําหนดวิธีปฏิบัติโดยละเอียด ลด

การรวมศูนย์ตัดสินใจ หรือลดกระบวนการจัดการที่ซับซ้อนเกินไป ดังนั้นตัววัดเหล่านี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือในการ

สื่อสาร และเป็นวิธีการถ่ายทอดความต้องการของผลการดําเนินการไปสู่การปฏิบตัิอย่างคงเส้นคงวา ความ

สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันน้ี ทําให้มั่นใจว่าสถาบันมีความมุ่งหมายที่แน่ชัดและเป็นที่รับรู้ทั่วทั้งองค์การ ใน

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคล่องตัว การสร้างนวัตกรรม และการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ  

 มุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในทางเดียวกัน เป็นเรื่องที่หยั่งลึกอยู่ในโครงสร้างที่

บูรณาการกันระหว่างค่านิยมหลักและแนวคิด โครงร่างองค์การ คําถามของเกณฑ์ และแนวทางการให้คะแนน 

รวมทั้งการมุ่งเน้นผลลัพธ์ เหตุปัจจัยและผล และการเชื่อมโยงข้ามกระบวนการระหว่างหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์ ซ่ึง

ความเชื่อมโยงนี้จําเป็นต้องมีความเป็นพลวัตร ตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่เปลี่ยนไปตามเวลาเมื่อใช้เกณฑ์น้ี 

ข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ จะช่วยให้เกิดวงจรแห่งการลงมือพัฒนา 4 ขั้นตอนคือ  

1. การออกแบบและเลือกกระบวนการ วิธีการ และตัววัด ที่มีประสิทธิผล (แนวทาง)  

2. การนําแนวทางไปปฏิบัติจนสําเร็จอย่างอย่างคงเส้นคงวา (การนําไปสู่การปฏิบัติ)  

3. การติดตามประเมินความก้าวหน้า การเก็บและแบ่งปันความรู่ รวมทั้งการหาโอกาสในการสร้าง

นวัตกรรม (การเรียนรู)้  
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4. การปรับแผนบนพื้นฐานของสิ่งที่พบจากการประเมินและผลการดําเนินการของสถาบัน การทําให้

กระบวนการและการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ประสานกลมกลืนกัน รวมทั้งการเลือก ตัววัดของ

กระบวนการและผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม (บูรณาการ)  

 

เกณฑ์สนับสนุนการตรวจประเมินที่เน้นเป้าประสงค์  

 เกณฑ์และแนวทางการให้คะแนน ประกอบด้วยระบบการตรวจประเมินซึ่งแยกเป็น 2 ส่วน การใช้เกณฑ์

เพื่อประเมินตนเองช่วยให้สถาบันทราบภาพคร่าวๆ ของจุดแข็งและโอกาสพัฒนาจากการตอบคําถามตาม

ข้อกําหนดต่างๆ 17 หัวข้อ ซ่ึงเน้นที่ผลการดําเนินการ ตามระดับพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของกระบวนการและ

ผลการดําเนินการ (แนวทางการให้คะแนน) ด้วยเหตุนี้การตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx จึงนําไปสู่การปรับปรุง

ผลการดําเนินการอย่างจริงจังในทุกด้าน เครื่องมือนี้ให้ประโยชน์ในการบริหารจัดการมากกว่าวิธีการทบทวนผล

การดําเนินการตามวิธีการอื่นๆ และสามารถปรับใช้ได้กับกลยุทธ์ ระบบการจัดการ และองค์การหลากหลาย

ประเภท  

 



ส่วนที่ 4 

ผลการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ประเพณี และมุง่ส่งเสริมอัตลกัษณ์ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ ์

เป้าประสงค์ : เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา 

และกลุ่มชาติพันธุ์  

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํนวน 19 

โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้ร่วม

กิจกรรม/

รับบริการ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

1 โครงการทําบญุตักบาตรเทโวโรหณะ  9 ต.ค. 57 1,020 40,000 

2 ร่วมทําบญุถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดฝายหิน  25 ต.ค. 57 220 1,500 

3 กิจกรรมธรรมบรรยาย เรื่อง "ปใีหม่-ชีวิต: งานกับ

ความสุข" 

9 ธ.ค. 57 38 5,000 

4 โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน  18-24 ธ.ค. 57 107 109,500 

5 พิธีทําบุญวันข้ึนปใีหม่ มช. ประจําป ี2558 1 ม.ค. 58 300 20,000 

6 พิธีทําบุญสํานกัฯ ในวันข้ึนปใีหม่ ประจาํป ี2558 7 ม.ค. 58 20 14,800 

7 โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพทุธศาสนา (วัน

มาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบชูา) 

4 มี.ค., 1 มิ.ย.  

และ 30 ก.ค. 58 

3,020 70,000 

8 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจําป ี2558 13 เม.ย. 58 320 125,000 

9 พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์

อาวุโส มช. ประจําป ี2558 

24 เม.ย. 58 520 4,500 

10 โครงการภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจําป ี2557 24 เม.ย. 58 525 50,000 

11 พิธีดําหัวคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานกัฯ  29 เม.ย. 58 26 10,000 

12 พิธีทําบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่  11 มิ.ย. 58 520 2,000 

13 พิธีทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสาํนักฯ 2 ก.ค. 58 20 6,000 

14 โครงการอบรมการทําเครื่องเขินล้านนา 4-26 ก.ค. 58 18 138,000 

15 โครงการหล่อและสมโภชเทียนในวันเข้าพรรษา  21 ก.ค. 58 250 25,000 

16 โครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล

เนื่องในโอกาสทีส่มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 

พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ประจําป ี2558 

12-15 ส.ค. 58 99 169,465 
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ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้ร่วม

กิจกรรม/

รับบริการ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

17 การจัดทําป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ประจําป ี2558 

ส.ค. 58 20 2,900 

18 โครงการปฏิบัติธรรมนําความสขุ  30 ส.ค., 5-6 ก.ย. 

58 

58 50,000 

19 โครงการทําบญุจุดบริการข้อมลู และจุดบริการ

เครื่องดื่ม 

15 ก.ย. 58 51 30,000 
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โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําปี 2557 

วันที่ 9 ตุลาคม 2558  ณ สถาบันพิโมกข์มุข อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 

ร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน วัดฝายหิน ประจําปี 2557 

วันที่ 25 ตุลาคม 2557  ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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กิจกรรมธรรมบรรยาย เรื่อง “ปีใหม-่ชีวิต : งานกับความสุข” 

วันที่ 9 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 20 ประจําปี 2557 

ระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2557  ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม ่
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โครงการทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558  

วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ บริเวณประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  

 
 

 

พิธีทําบุญสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2558 

วันที่ 7 มกราคม 2558  ณ ห้องประชุม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2558 

13 เมษายน 2558  ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

 
 

 

พิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส มช. 

วันที่ 24 เมษายน 2558  ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 



 28 

โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจําปี 2558 

วันที่ 24 เมษายน 2558  ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นายอนิสม ปัญญาโสภา
สาขาส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม

นายก๋วนดา เชียงตา
สาขาศลิปะการแสดงและการขับขานพ้ืนบ้าน

นายสุริยา ยศถาวร 
สาขาศลิปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน

นายบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ 
สาขาศลิปหัตถกรรมพื้นบ้าน

นางวิไล บุญเทียม
สาขาศลิปหัตถกรรมพื้นบ้าน

ผู้ได้รับรางวัลภูมแิผ่นดิน ป่ินล้านนา 
ประจําปี 2557

 
 

 

พิธีดําหัวคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

วันที่ 29 เมษายน 2558  ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ร่วมพิธีทําบญุเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2558  ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 

โครงการบวชเนกขัมมจาริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ประจําปี 2558 

ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2558   

ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร.เชียงใหม่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่
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พิธีทําบุญจุดบริการข้อมูลและจุดบริการเครื่องดื่ม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 15 กันยายน 2558  ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 

รางวัลเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ แม่พิมพ์ดีเด่น  สาขาผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยดเีด่น ประจําปี 2558 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจฬุาภรณ์ กรุงเทพฯ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

รับมอบรางวัลเกียรติคุณบุคคลต้นแบบแม่พิมพ์ดีเด่น สาขาผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น ป ี2558 

ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

(12 สิงหาคม 2558) 83 พรรษามหาราชินี  

จัดโดยโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน รฐั ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ รกัสามัคคี ถวายความดีเพื่อพ่อหลวง  

โดยมี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลฯ  

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 



 ๓๑ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : บริการวิชาการด้านศิลปวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งข้อมูล เผยแพร่ และชี้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

จํานวน 10 โครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 12 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้ร่วม

กิจกรรม/

รับบริการ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

1 โครงการจดัทําปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจําป ี

2558 

ม.ค. 58 1,000 60,990 

2 งานวันวิชาการ มช. ประจําป ี2558 "วิถีวิจัย: 5 

ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน" 

19-24 ม.ค. 58 530 32,110 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวฒันธรรมล้านนา    200,000 

• ปฏิทินล้านนา (หนังสือปใีหม่เมือง)  เม.ย. 58 1,000  

• การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อวิทยุ 

(รายการมรดกล้านนา) 

ต.ค. 57-ก.ย. 58 1,000  

3 

• การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ

หนังสือพิมพ์ (จาํนวน 3 ผลงาน ได้แก่ คอลัมน์ลาน

คํา ถ้อยคําสํานวนล้านนา และมรดกล้านนา)  

ต.ค. 57-ก.ย. 58 1,000  

4 โครงการนิทรรศการจิตรกรรม: วิถีชีวิตล้านนากับเรือน

โบราณ 

10 มี.ค. - 10 

เม.ย. 58 

319 60,000 

5 โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี 27 มิ.ย. - 19 

ก.ค. 58 

46 269,000 

6 คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง ในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์ ต.ค. 57 - ก.ย. 

58 

- - 

7 คอลัมน์ศิลปวฒันธรรมล้านนา ในข่าวสาร มช.รอบ

สัปดาห์ 

ต.ค. 57 - ก.ย. 

58 

- - 

8 คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในนิตยสารข่าว

ทองกวาว 

ต.ค. 57 - ก.ย. 

58 

- - 

 



 ๓๒ 

โครงการจัดทาํปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี พ.ศ. 2558 

สนับสนุนโดย บริษัทบุญรอด บริวเวอรี จาํกัด (มหาชน) 

 

 

งานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2558   

"วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” 

ระหว่างวันที่ 19 – 24 มกราคม 2558  ณ ศาลาอา่งแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 



 ๓๓ 

โครงการนิทรรศการจิตรกรรม : วิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ 

10 มีนาคม – 10 เมษายน 2558 ณ เรือนทรงอาณานิคม (เรือนลุงคิว) 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

โครงการจัดการด้านศิลปวฒันธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

ในชุมชนบ้านแม่สาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ่(โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2557) 

 



 ๓๔ 

โครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี 

ระหว่างวันที ่27 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2558  

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา   

(วารสารวิชาการ ปฏิทินล้านนา/หนังสือปีใหม่เมือง ส่ือวิทยุและสื่อหนังสือพิมพ์) 

โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2557 

ร่มพยอม ปีท่ี 16 ฉบับที่ 1 ร่มพยอม ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
 



 ๓๕ 

โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา  

(วารสารวิชาการ ปฏิทินล้านนา/หนังสือปีใหม่เมือง ส่ือวิทยุ และสื่อหนังสือพิมพ์)  

ประจําปีงบประมาณ 2558 

คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา, ลานคํา, มรดกล้านนา

รายการวิทยุ “มรดกล้านนา”

 
 

 

คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง (หนังสือมติชนสุดสัปดาห์) 

โดย ชมรมฮักตั๋วเมือง สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 



 ๓๖ 

คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา   

พิมพ์ในข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบสัปดาห ์

 
 
 

คอลัมน์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในนิตยสารทองกวาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ยุทธศาสตร์ที ่3 : ยกระดับข้อมูล และสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งข้อมูลการผลิต และรวบรวมเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นที่รู้จักและ

ได้รับการยอมรับ 

 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ผลิตผลงาน ชิ้นงาน และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดบั

ข้อมูลและสร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 5 โครงการ/

กิจกรรม ดังน้ี  

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้ร่วม

กิจกรรม/ 

รับบริการ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

1 โครงการจดัทําหนังสือชุดล้านนาคดี  

   - หนังสือตําราหมอดูล้านนา 

   - หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม 4 

   - หนังสือกินอ้อผะหญา 

(โครงการขยายะระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบ 2557) 

ต.ค. 56 –  

มี.ค. 58 

3,000 208,000 

2 โครงการรวมรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือน

พื้นถิ่นล้านนา (หนังสือเรือนพ้ืนถิ่นล้านนา) 

(โครงการขยายระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบ 2557) 

ต.ค. 56 – 

มี.ค. 58 

700 205,000 

3 โครงการจดัทําหนังสือชุดล้านนาคดี  

     - หนังสือล้านนาพฤกษาคดี 

ต.ค. 57 -  

ก.ย. 58 

1,000 100,000 
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โครงการจัดทาํหนังสือชุดล้านนาคดี (จํานวน 3 เรื่อง) 

(โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2557) 

 
     หนังสือตําราหมอดูล้านนา         หนังสือร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี     หนังสือกินอ้อผะหญา 

                                                            เล่ม 4 

 

 

โครงการรวมรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา 

(โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2557) 

 
หนังสือเรือนพื้นถิ่นล้านนา 
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โครงการจัดทาํหนังสือชุดล้านนา (จํานวน 1 เรื่อง)  

(ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

 
หนังสือล้านนาพฤกษาคดี 
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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. 2558 จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้ร่วม

กิจกรรม/

รับบริการ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

1 โครงการพิพิธภณัฑ์แห่งการเรียนรู:้ ล้านนาคดีศึกษา

และแหล่งท่องเที่ยว  

• งาน "แอ่วเฮือนไตล้ือ" ครั้งที่ 1 

• งาน "แอ่วเฮือนไตล้ือ" ครั้งที่ 2 

• งาน "แอ่วเฮือนไตล้ือ" ครั้งที่ 3 

 

 

24-26 ต.ค. 59 

25-27 ธ.ค. 59 

29-31 ม.ค. 59 

14,520 550,000 

2 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจําป ี2557 6 พ.ย. 57 320 532,500 

3 โครงการพิพิธภณัมีชีวิต: วิถีชีวิตล้านนา (แอ่วเฮือน 

เยือนผญา) 

26-29 พ.ย. 57 4,764 500,000 

4 โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์  26-29 พ.ย. 57 3,541 440,861 

5 โครงการม่วนงันของเล่นสีภ่าค 26-29 พ.ย. 57 1,242 100,000 

6 กิจกรรมสู่ข้าวเอาขวัญ บัณฑิตสะหรี ห้าสิบปี มช. 18 ม.ค. 58 200 5,700 

โครงการอนรุกัษ์และสืบสานประเพณีล้านนา  319 100,000 

• การบรรยายและสาธิต "อาหารล้านนา" 14 พ.ย. 57   

• การบรรยายและสาธิต "งานใบตองและงานจกั

สาน ล้านนา" 

29 พ.ค. 58   

7 

• การบรรยายและสาธิต “คนเมืองไปวัด ปฏิบัติ

อย่างไร” และ “การทําผ้าห่อคมัภีร์” 

7 ส.ค. 58   
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โครงการพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้: ล้านนาคดีและแหล่งท่องเที่ยว  

งานแอ่วเฮือนไตลื้อ จํานวน 3 ครั้ง ในเดือนตุลาคม, ธันวาคม 2558 และมกราคม 2559   

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 

โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2557 

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่

 
ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม กระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 ประจํา 2557 
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โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา : งาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” 

ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

 
 

 

โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์ 

26 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา  
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โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค 

ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับกลุ่มรุ่งอรุณของเล่นสี่ภาค กรุงเทพฯ 

 
 

 

กิจกรรมสู่ข้าวเอาขวัญ บณัฑิตสะหรี 50 ปี มช. 

18 มกราคม 2558 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา  (จํานวน 3 กิจกรรม) 

 

1. การจดับรรยายและสาธิต “อาหารล้านนา” 

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
 

2. การจัดบรรยายและสาธิต “งานใบตอง และงานจักสานล้านนา” 

29 พฤษภาคม 2558 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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3. การจดับรรยายและสาธิต เรื่อง “คนเมืองไปวัด-ปฏิบัติอย่างไร และการทําผ้าห่อคัมภีร์” 

วันที่ 7 สิงหาคม 2558  ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายดา้นศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองคก์รในระดบันานาชาติ 

เป้าประสงค์ :  พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับนานาชาติ  

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกบัสถาบันการศึกษา และ

องค์กรต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 8 โครงการ/

กิจกรรม ดังน้ี:- 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้ร่วม

กิจกรรม/

รับบริการ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

1 โครงการ The Iwatsuki Doll Making Workshop 23 พ.ย. 57 30 1,260 

2 โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 

ธันวาคม 2557 (สถานเอกอัครราชทูตไทย 

ประจํากรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์) 

3-7 ธ.ค. 57 10 82,900 

3 โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014@เชียงใหม่ 

(ร่วมกับ ททท.) 

12-15 ธ.ค. 

57 

3,470 2,123,210 

4 โครงการ LED Lightning Design Workshop 

(ร่วมกับ Japan Foundation, Bangkok) 

28 ม.ค. 58 50  

5 โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม:     

เหนือ-ใต้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) 

5-6 มี.ค. 58 32  

6 โครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษาสําหรับนักศึกษา

นานาชาติ (ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ) 

9 เม.ย. 58 8  

7 โครงการจัดประชุมทางวิชาการด้านล้านนาคดี

ศึกษา ของกลุ่มเครือข่ายสํานักศิลปวัฒนธรรมใน

ภาคเหนือ 

15 พ.ค. 58 86 100,000 

8 การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มช.: 

ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง 

11 ก.ย. 58 400 460,000 
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โครงการ The Iwatsuki Doll Making Workshop 

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 

โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557  

ระหว่าง 3 – 7 ธันวาคม 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ 
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โครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014@เชียงใหม่ (International Puppet Festival 2014@Chiang Mai 

ระหว่างวันที่ 12 – 25 ธันวาคม 2557  

ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับ การท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย (ททท.)  

 
 

โครงการ LED Lightning Design Workshop 

วันที่ 28 มกราคม 2558 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 



 49 

โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม : เหนือ-ใต ้

ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต 

 
 

 

โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 9 เมษายน 2558   ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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โครงการจัดประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษาของกลุ่มเครือข่ายสํานักศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558  ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

 
 
 

การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มช. : ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง 

วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบการบริหารจดัการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตแ้นวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ :    

1. มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. มีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล    

 ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. บุคคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานต่อกันมากยิ่งขึ้น 

4. บุลากรมีการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

5. ส่วนงานสามารถแสวงหาทรพัยากร และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการพัฒนาส่วนงานและบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 

8 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดําเนินงาน 

ผู้ร่วม

กิจกรรม/ 

รับบริการ 

วงเงิน 

งบประมาณ 

1 การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดการความรูด้้านการ

บริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 

11 พ.ย. 57 18 595 

2 โครงการจดักิจกรรม 5 ส. ประจําป ี2558 13 ก.พ. 58 20 2,931 

3 โครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ทีมงานคุณภาพ : 

หลักสูตร Better Together 

20 มี.ค. 58 16 50,000 

4 โครงการพัฒนาระบบการจดัการด้านกายภาพภูมิทัศน์

แวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภณัฑ์มีชีวิต 

(ปรบัปรุงลานจอดรถ จุดบริการข้อมูล จดุบริการ

เครื่องดื่ม และจดุเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั 

(รปภ.) 

ต.ค. 57 - 

ก.ย. 58 

10 850,000 

5 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมเรือนในพิพิธภัณฑ์เรือน

โบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

มิ.ย. 58 10 150,000 

6 โครงการอบรมเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)  

14 ส.ค.58 13 4,995 

7 โครงการปรบัปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

ก.ค. - ส.ค. 

58 

7 79,500 

8 โครงการสํารวจเพื่อจัดทําแผนการอนุรกัษ์อาคารและ

รูปแบบการอนรุักษ์อาคารทรงอาณานิคม (เรือนลุงคิว)  

หมายเหตุ : ขออนุมัติขยายเวลาดําเนินงานถึง 31 ธ.ค. 

58 

ต.ค. 57 - 

ก.ย. 58 

10 150,000 
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โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. 

13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

กอนทํา

 
 

 

ระหวางทํา
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หลังทํา

 
 

 

โครงการพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ทีมงานคุณภาพ : หลักสูตร Better Together 

20 มีนาคม 2558  ณ โรงแรมปราชญ์รีสอร์ท  จังหวัดเชียงใหม ่
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โครงการพฒันาระบบการจดัการดา้นกายภาพภูมิทศัน์แวดล้อมทางศิลปวฒันธรรมและพิพิธภัณฑมี์ชีวิต 

1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 

ปรับปรุงลานจอดรถ

 

 
ปรับปรุงจุดบริการขอมูล-จุดบริการเคร่ืองด่ืม

 
 

 

การปรับปรุงจุดบริการขอมูล - จุดบริการเคร่ืองด่ืม
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา 

 

สภาพเรือนกอนซอมแซม

 
 

สภาพเรือนหลังซอมแซม
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โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ  

(Educational Criteria for Performance Excellence, EdPEx) 

14 สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

 

 

 



ส่วนที่ 5 

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สาํนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปี 2555 - 2560 

 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2555 – 2559) โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

จัดทํากลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย โดยเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมีผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ ์

เป้าประสงค์  เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์  

กลยุทธ ์  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีล้านนา 

  บูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์  

  รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านล้านนาคดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ล้านนาคดี (Lanna Studies) 

  ผลิตผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สร้าง

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการด้านนี้ 

  ปรับปรุงภูมิทศัน์และสิ่งแวดล้อมภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

  ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

  ประสานงานทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

  Lanna Village – Living Museum โครงการ/กิจกรรม  Lanna Village – Living Museum เพื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 

 สร้างจิตสํานึกต่อปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย ผลงาน 
                                ตัวชี้วัด 

หน่วย

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมใน

การอนุรักษ์ พัฒนา และสร้าง

เสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

ครั้ง 70 70 70 75 75 102 127 108 118 

1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม

การบูรณาการองค์ความรู้ 

ทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ 

ความสามารถในการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู ทํานุบํารุงศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น

ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

5 5 5 30 35 29 22 43 56 

1.3 จํานวนองค์ความรู้ด้าน

ล้านนาคดี “8 ด้านล้านนา 

เลอค่าเชิงอัตลักษณ์” 

(ล้านนาคดี มช.)   

ด้าน 8 8 20 30 40  9 21 34 

1.4 จํานวนผลงาน ชิ้นงาน หรือ

นวัตกรรมในการต่อยอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น การทํานุบํารุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา

และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้สร้าง

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ของวงวิชาการด้านนี้ 

ผลงาน/ 

ชิ้นงาน 

10 10 10 20 25 13 11 22 44 
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เป้าหมาย ผลงาน 
                                ตัวชี้วัด 

หน่วย

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 

1.5 จํานวนผู้เข้าใช้บริการ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา 

คน 10,000 10,000 10,000 10,000 12,000 13,015 15,638 10,887 16,594 

1.6 ร้อยละความพึงใจของ

ผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เฮือน

โบราณล้านนา 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 87 84 89.4 86.4 

1.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับท้องถิ่น ชาติ และ

นานาชาติ 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

2 2 2 5 8 6 7 12 12 

1.8 จํานวนเงินทุนสนับสนุนด้าน

ศิลปวัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อม จากหน่วยงาน/

องค์กรทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

บาท 200,000 200,000 650,000 850,000 900,000 524,976 3,170,153 1,692,381 3,228,593 

1.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

Lanna Village – Living 

Museum 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

1 1 4 10 15 15 10 14 19 

1.10 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ

อนุรักษพ์ลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

3 3 3 5 8 3 5 6 9 
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ยุทธศาสตร์ที ่2   บริการวิชาการด้านศิลปวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม  

เป้าประสงค์  เป็นแหล่งข้อมูล เผยแพร่ และชี้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์  พัฒนาความรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในด้านล้านนาคดีกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆในชุมชน 

เป้าหมาย ผลงาน 
                                ตัวชี้วัด 

หน่วย

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ แลกเปลี่ยน

ความรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นในด้านล้านนาคดีกับ

หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

1 1 1 4 6 1 1 11 9 
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ยุทธศาสตร์ที ่3   ยกระดับข้อมลู และสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์  เป็นแหล่งข้อมูลการผลิต และรวบรวมเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ 

กลยุทธ ์   ผลิตข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อรองรับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

   รวบรวมข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา และบูรณาการการรวบรวมเอกสารโบราณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีมาตรฐานการจัดเก็บตรงกนั 

    สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย ผลงาน 
                                ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 

3.1 จํานวนฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่ใน

เว็บไซต์ 

ฐานข้อมูล 1 1 1 5 8 2 2 4 12 

3.2 จํานวนฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา  ฐานข้อมูล 1 1 1   1 1 1  

3.2 จํานวนเรื่องในฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนาที่เพิ่มขึ้น เรื่อง    50 100    - 

3.3 จํานวนของ Expert ใน DOE – (Directory of Expertise) คน 20 20 20 30 40 31 27 102 32 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึก และ(พัฒนาวุฒิภาวะ)จิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์  สร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture Management) การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture Knowledge 

Management) การจัดการธุรกิจบริการ (Hospitality Management) การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ด้านการดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and 

Performing Arts) ด้านการท่องเที่ยว (Tourism) ด้านวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Way of Life and Environment) 

กลยุทธ์   เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา 

  สนับสนุนบุคลากรให้เป็นวิทยากรกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทํางาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 

  จัดอบรมความรู้การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาสําหรับนักศึกษา (เช่น ประเพณี 12 เดือนของล้านนา) 

  มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 

เป้าหมาย ผลงาน 
                                ตัวชี้วัด 

หน่วย

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 

4.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา ดูงาน กับส่วนงาน คน 500 500 700 800 900 975 604 2,134 3,030 

4.2 จํานวนนักศกึษาที่ฝึกงานกับส่วนงาน คน 4 4 4 4 4 5 6 2 5 

4.3 จํานวนครั้งที่บุคลากรเป็นวิทยากร กรรมการ คณะทํางาน ที่

ปรึกษาภายนอกส่วนงาน 

ครั้ง 30 30 30 35 40 47 57 42 56 

4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

ล้านนาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

2 2 4 6 8 18 16 22 15 

4.5 จํานวนหลักสูตรที่สํานักฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร 1 1 1   - 1 1  
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ยุทธศาสตร์ที ่5  สร้างเครือข่ายด้านศิลปวฒันธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

เป้าประสงค์  พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

กลยุทธ ์ สนับสนุนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน/สถาบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

 (วัฒนธรรมอาเซียนของมหาวิทยาลัย เพื่อการตระหนักรู้รากเหง้าวัฒนธรรม  รู้เขารู้เรา ร่วมกัน) 

เป้าหมาย ผลงาน 
ลําดับ                                 ตัวชี้วัด 

หน่วย

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 

1 5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน/

สถาบันในต่างประเทศ 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

2 2 2 4 6 5 4 6 9 
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ยุทธศาสตร์ที ่6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตแ้นวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 เพื่อนําไปสู่การสร้างรายได้สําหรับการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

เป้าประสงค์ 1)  มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

   2)  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   3)  บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานต่อกันมากยิ่งขึ้น 

   4)  บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทกัษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

   5)  ส่วนงานสามารถแสวงหาทรัพยากร และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ ์   เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการจดัการศิลปวัฒนธรรม ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

   สร้างระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

   บริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรที่ส่วนงานมีอยู่ เพื่อสร้างรายได้ 

   สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศการทํางานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส่วนงาน ให้บุคลากรรกัองค์กรและทํางานอย่างมีความสุข 

   สร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรรกัองค์กรและทํางานอย่างมีความสุข 

   สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย ผลงาน    
                                ตัวชี้วัด 

หน่วย

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 

6.1 โครงการ/กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้

และประสบการณ์ด้านการจัดการ

ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/ 

กิจกรรม 

2 2 2 2 2 3 4 4 5 

6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

ส่วนงานสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ 

(KM) 

ระดับ 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
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เป้าหมาย ผลงาน    
                                ตัวชี้วัด 

หน่วย

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 

6.3 ระดับความสําเร็จของการบริหาร

ความเสี่ยงของส่วนงาน 

ระดับ 5 5 5 5 5 3 5 5 5 

6.4 จํานวนเงินรายได้จากการบริหาร

จัดการพื้นที่และทรัพยากรของส่วน

งาน 

บาท 400,000 400,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 146,306 890,342 245,308.00 175,965 

6.5 จํานวนเงินรายได้จากการรับจัด

กิจกรรมเพื่อหารายได้ (Event 

Organizer) 

บาท 20,000 20,000 100,000 200,000 300,000 74,868 101,327 220,900.03 406,656 

6.6 จํานวนเงินบริจาคเพื่อบํารุงเรือน

โบราณล้านนา 

บาท 100,000 100,000 200,000 400,000 1,000,000 6,650 338,172 25,874 14,123 

6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากรต่อ

การทํางาน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 75.02 78.85 76.26 80.697917 

6.8 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร

ต่อการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม

การพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน 

(ตัวชี้วัดใหม่) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 84.32 82.40 87.52 87.97 

6.9 จํานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม

พัฒนาบุคลากร 

บาท 50,000 50,000 50,000 70,000 90,000 61,750 84,178 87,947.19 223,036 

6.10 จํานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ

กําลังใจให้แก่บุคลากร 

กิจกรรม 3 3 3 4 5 6 12 7 8 

6.11 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6.12 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating 

Manual)  

ร้อยละ 100 100 100 100 100 13 13 13 25 
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เป้าหมาย ผลงาน    
                                ตัวชี้วัด 

หน่วย

นับ 2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 

6.13 การจัดทํารายละเอียดภาระงาน 

(Job Description) 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



ส่วนที่ 6 

อื่นๆ 

 

6.1  รางวัล 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผูอํ้านวยการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

รางวัลเกียรติคณุบุคคลต้นแบบ แม่พิมพ์ดีเด่น  สาขาผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น ประจําป ี2558 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 

 

  

  

  
รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม กระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 ประจํา 2557 

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  จากเทศบาลนครเชียงใหม่   
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6.2 ข้อมูลการเป็นวิทยากร กรรมการ ที่ปรึกษา คณะทาํงาน ให้แกห่น่วยงานภายนอก 

 

นายสนั่น ธรรมธิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ “โครงการกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นบ้านล้านนา” ฝ่ายงานวิจัยล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคม  (3 

ตุลาคม 2557) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทศกาลงานประเพณีไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น 

เชียงใหม่ (14  ตุลาคม 2557) 

วิทยากรและบายศรีสู่ขวัญ งานมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการในการประชมุวิชาการ ประจําป ี2557 คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (14 ตุลาคม 2557) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน” ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลตําบลสันผักหวาน 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  (29 ตุลาคม 2557) 

วิทยากรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกบั “การฟ้อนรําในล้านนา” แก่นักศึกษา ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (30 ตุลาคม 2557) 

วิทยากรบรรยาย “ประเพณียี่เป็งล้านนา และการเขียนตัวอักษรล้านนา” ในโครงการเศรษฐศาสตร์ร่วมสืบ

สานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาล้านนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 พฤศจิกายน 

2557) 

วิทยากรบรรยาย “ประเพณีสิบสองเดือนล้านนา” ในโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ (5 พฤศจิกายน 2557) 

วิทยากรและกรรมการ “ตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน” โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (28 

พฤศจิกายน 2557) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สํานักงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (4 ธันวาคม 2557) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “วิถีชีวิตแบบล้านนา” ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ 7 อ.สันกําแพง จ. เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริม 

และบริการสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน วัดโรงธรรมสามัคคี (17 ธันวาคม 2557) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  “กําหนดเกณฑ์การประกวดประเภทวงกลองสะบัดชัย” ณ ห้องประชุม วิทยาลัยนาฎศิลป์ 

เชียงใหม่ (19 ธันวาคม 2557) 

วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “เทศกาลงานประเพณีไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น” มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น 

เชียงใหม่ (8 มกราคม 2558) 

วิทยากรและบายศรีสู่ขวัญ งานรับขวัญบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (21 มกราคม 

2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นควรอนุรกัษ์และให้ความสําคัญ” ณ ห้องประชุมเทศบาล

ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ( 6 กุมภาพันธ์ 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ข่วงผญาห้าไท อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในล้านนา” ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (7 กุมภาพันธ์ 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนและสุนทรียรสในวรรณกรรมประเภทค่าว” ณ 

ห้อง HB7703 คณะมนุษยศาสตร์  (11 กุมภาพันธ์ 2558) 
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วิทยากรและเสนอบทความ “ประเพณีลอยกระทง” CMUSR ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(กุมภาพันธ์ 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ไปวัดแบบล้านนา” ณ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสขุภาพผู้สูงอายุชุมชน สํานักงาน

เทศบาลตําบลสันกําแพง จ.เชียงใหม่  (18 กุมภาพันธ์ 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ” ณ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ

ผู้สูงอายุชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลสันกําแพง เชียงใหม่ (25 กุมภาพันธ์ 2558) 

วิทยากรและบายศรีสู่ขวัญ งานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ   

(5 มีนาคม 23558) 

วิทยากรและกรรมการตัดสินการประกวดวงกลองสะบัดชัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟสไตล์ฯ ( 14 มีนาคม 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “พุทธศาสนา” ณ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชน สํานักงานเทศบาล

ตําบลสันกําแพง เชียงใหม่ (25 มีนาคม 2558) 

วิทยากรให้สัมภาษณ์ “วัฒนธรรมการบริโภคอาหารดิบ (ลาบ หลู้)” แก่นายวิภู พิชัยสวัสดิ์ นักศึกษาใน

กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ (851430) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 

มีนาคม 2558) 

วิทยากรและบายศรีสู่ขวัญ งานแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา 2557 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั (30 มีนาคม 2558) 

วิทยากรและกรรมการตัดสินการแข่งขันการตีกลองปู๋จา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 2 

เมษายน 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “พุทธศาสนา” ณ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชน สํานักงานเทศบาล

ตําบลสันกําแพง เชียงใหม่ (8 เมษายน 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “สืบสานศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีปี๋ใหม่เมือง” (8 – 9 เมษายน 2558) 

วิทยากรให้สัมภาษณ์ “แนวคิดเรื่องพุทธจักรวาลวิทยาที่ปรากฏในการวางผังวัดอินทราวาส อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่” แก่นางสาวชุติมา สุคันธสิริกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาปรัชญาและศาสนา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (10 เมษายน 2558) 

วิทยากรและพิธีกรนําในพิธีสักการะสระเกล้าดําหัวคณาจารย์สหสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( 25 เมษายน 2558) 

วิทยากรบรรยาย “ขับซอของกิ๋น พื้นถิ่นล้านนา” ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงเชียงใหม่ (8 

พฤษภาคม 2558) 

ผู้ทรงคุณวุฒิคดัเลือกปูชนียด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อ

การใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กทม. (14 พฤษภาคม 2558) 

ผู้ขับ “ลํานําล้านนา” ร่วมกับภาคีขับร้องประสานเสียง ๖ สถาบัน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

และมหาวิยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย) ในงาน “เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ณ 

หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กทม. (19 พฤษภาคม 2558) 
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วิทยากรบรรยายหัวข้อ “พุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน” ณ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ

ผู้สูงอายุ/ชุมชน สํานักงานเทศบาลตําบลสันกําแพง เชียงใหม่ (27 พฤษภาคม 2558) 

วิทยาการบรรยายหัวข้อ “อันเนื่องมาจากใบตอง” ในโครงการ งาน ใบตอง และจักสานล้านนา  ณ สํานัก

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (29 พฤษภาคม 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น”  ณ มหาวิทยาลัยฟาร์-อีสเทอร์น 

(21 มิถุนายน 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “พิธีเลี้ยงผีเดือนเก้าของชาวล้านนา” ในรายการวิทยุ “เรื่องน่ารู้จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (FM.100 มช.) งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (24 มิถุนายน 

2558)  

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “พุทธ พราหมณ์ ผี วิถีล้านนา ความเชื่อและศรัทธา สู่ความเข้มแข็งชุมชน” ณ 

เทศบาลตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (3 กรกฎาคม 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น” ในโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์

เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (7 กรกฎาคม 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมไทย 1” ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น (9 

กรกฎาคาม 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมไทย 2” ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น 

เชียงใหม่  (10 กรกฎาคม 2558)  

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อล้านนา” ในโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์

และล้านนาคดี สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สํานักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (12 กรกฎาคม 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “มอมกับวัฒนธรรมล้านนา ด้านความเชื่อ และพิธีกรรม” โครงการกลุ่มล้านนา คอล

เลคชั่นฯ ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (14 กรกฎาคม 2558) 

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในดินแดนล้านนา” แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 

1-2 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม ณ วิทยาลัยนาฏ

ศิลปเชียงใหม่ (27-28 กรกฎาคม 2558) 

วิทยากรให้สัมภาษณ์เรื่อง “การเผยแพร่พระพุทธศาสนาผ่านวรรณกรรมท้องถิ่น เรื่องพระเจ้าห้าพระองค์ : 

กรณีศึกษาวัดยอดขุนพลเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย”  ในงานวิจัยของนางชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์ 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (29 

กรกฎาคม 2558) 

วิทยากรเสวนา “วิถีคําเมืองในอดีต ปัจจุบันและอนาคต” งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําป ี๒๕๕๘ จังหวัด

ลําปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด

ลําปาง (29 กรกฎาคม 2558) 
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วิทยากรบรรยายและประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์

ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ (6 สิงหาคม 2558) 

วิทยากรบรรยาย “ฮีตฮอยโบราณล้านนา” ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (14 สิงหาคม 2558) 

วิทยากรบรรยาย “เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น” ณ อาคารวัฒนาราชนครินทร์ ๘๐ 

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ (18 สิงหาคม 2558) 

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ “ศิลปะการแสดงล้านนาและตํานานพื้นเมือง” ในโครงการ Asian Masks: 

Reconfiguration and Transformation ของศิลปาธร ป ี2553 ณ หอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

(20 สิงหาคม 2558)  

วิทยากรบรรยาย “ภาษาไทย: วรรณกรรมทัศนา” ในโครงการ การเพิ่มพูนความรู้ในเน้ือหาสาระวิชา 

ภาษาไทย: วรรณกรรมทัศนา ของศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ มหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (22-23 สิงหาคม 2558) 

วิทยากรบรรยาย “พุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน” ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตําบลสันกําแพง เชียงใหม่ (26 สิงหาคม 2558) 

วิทยากรบรรยาย “วัฒนธรรมท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวยุคใหม่ (Tourism Industry Cultures)” ในโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเข้าสู่ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(ASCC) ณ ห้องประชุมสนามกีฬาสมโภช ๗๐๐ ป ีสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

(1 กันยายน 2558) 

 

นายพิชัย แสงบุญ 

กรรมการสอบป้องกันโครงงานการพัฒนาชุดรูปแบบตัวอักษรด้วยอัตลกัษณ์ กรณีศึกษาจิตรกรรมอุโมงค์เถร

จันทร์ ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และออกแบบบรรจุ

ภัณฑ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นางสาวณัชชา ซาวปิง (วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์) 

กรรมการโครงการสัมมนาวิชาการ องค์ความรู้จากคัมภีร์ใบลาน หัวข้อ "ยุคสมัยและพัฒนาการปฏิทินไท-

ไทย" จากการค้นคว้าคัมภีร์ใบลานและพับสา  ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ จัดโดย สํานักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมปกัขทืนล้านนา

เชียงใหม่ สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และโฮงเฮียน

สืบสานภูมิปัญญาล้านนา  

การจัดทํายูนิโค้ดอักษรธรรมล้านนา (Tai Tham Unicode) www.unicode.org 

นําเสนอผลงานในการประชมุ Internationalization & Unicode Conference ครั้งที่ 39  Tai Tham : a “hybrid” 

script that challenges current encoding models Patrick Chew (Change.org), Pichai Saengboon 

(Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University), and Richard Wordingham 
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