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คํานํา 
 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 โดย
มีพันธกิจ ได้แก่ (1) ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างย่ังยืน เพ่ือเป็น
สมบัติของท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม (2) รวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง (3) สรา้งค่านิยมและยกระดับจิตสํานึก การตระหนักถึง
คุณค่าและความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ (4) ประสานงานเพ่ือ
ก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ และ (5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพ่ึงตนเองเพ่ือความต่อเน่ือง
และยั่งยืนของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยการดําเนินงานที่ผ่านมามีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน ชุมชน 
สังคม นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนโดยท่ัวไป ทั้งน้ี สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้
ดําเนินงานด้านการส่งเสริมและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม การบรกิารวิชาการแก่สังคมและชุมชน การใหบ้ริการ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (The Lanna Traditional House Museum) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการเป็นสว่นงานหลกัในการดําเนินโครงการล้านนาคดีศกึษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (8 ด้าน
ล้านนาคดี) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของสํานักส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ต้ังไว้   
 รายงานประจําปี 2559 ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลม่น้ี เป็นรายงานผลการดําเนินงานในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปี (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม ที่สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  ในนามของคณะผู้บริหารของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน ทีไ่ด้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความร่วมมือและ
ร่วมแรงร่วมใจอย่างต้ังใจและมุ่งมั่น จนกระทั่งสํานักสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมบรรลุผลสําเร็จตามพันธกิจและ
เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
จะเป็นกําลังสําคัญในการส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิน่ ชาติ และนานาชาติ ให้ดํารงอยู่คู่กับ
สังคมไทยอย่างย่ังยืนสืบไป 
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สวนที่ 1 

 

รายละเอียดท่ัวไป 

รายงานประจําป 2559 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัเชียงใหม



ส่วนท่ี 1 
รายละเอียดท่ัวไป 

 
1.1  ประวัติส่วนงาน 

 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดต้ัง โครงการศนูย์ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือทํานุบํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวบรวมและค้นคว้าข้อมูลวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้บริการวิชาการ
แก่สังคม โดยการจัดประชุม อบรม สมัมนา เพ่ือเป็นเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู ้แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจอันถูกต้อง 
เพ่ือสรา้งมาตรฐานทางด้านศลิปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การดําเนินงานในระยะเร่ิมต้น
ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดต้ังโครงการ แต่ก็ยังมีงานด้านศิลปวัฒนธรรมอีกเป็น
จํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ เพราะประสบด้านงบประมาณและกําลังคนไม่เพียงพอ จึงทําให้ไม่สามารถ
ขยายขอบข่ายงานออกไปได้ในวงกว้าง ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้ประกาศยกฐานะโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
เป็น “สํานักสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม” ซึ่งเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2536 
ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่ 110 ตอนที่ 87 โดยจัดต้ังตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มาตรา 7 คือ “….ให้มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เปน็สถานศึกษาและ
วิจัย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชพีชัน้สงู ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบ้ริการแก่สังคม
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม…..”  

ตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที ่125 ตอนที่ 44 ก ได้มพีระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 
ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมาตรา 5 ได้
กําหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นสว่นราชการตาม
กฎหมาย และตามมาตรา 2 วรรคสอง รวมทั้งมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2551 ได้มีประกาศการจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 โดยประกาศให้ สํานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2551 โดยดําเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยเปน็สถานศึกษาสมบูรณ์แบบทางวิชาการและวิชาชพีชั้นสูง มีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชพีชั้นสงู ทําการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์แก่
สังคมเปน็ส่วนรวม บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
โดยความน้ีอาจกล่าวได้ว่าขอบเขตและหน้าที่ของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มิได้จํากัดอยู่แต่ในรั้วมหาวิทยาลยั
เท่าน้ัน แต่ควรมีบทบาททั้งในระดับท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติอีกด้วย  
 
1.2  วัตถุประสงคใ์นการจัดต้ังส่วนงาน 

 

1. เพ่ือเป็นแหล่งเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ 
และเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาสังคม 

2. เพ่ือเป็นแหล่งแสวงหาแนวทางและวิธีการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทัง้ด้านวัตถุ ประเพณี 
ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดลอ้ม 

3. เพ่ือเป็นแหล่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้น
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. เพ่ือเป็นศูนย์กลางเผยแพรแ่ละแลกเปลี่ยนความรู ้ รวมทั้งใหค้ําปรกึษาและแนะนําข้อมูลเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
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5. เพ่ือเป็นแหล่งติดต่อขอทุนส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับหน่วยงาน
และบุคคล 

1.3   ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงคข์องสว่นงาน 
 

ปณิธาน (Resolution) 
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประสงค์ที่จะเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกําลังหลักในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยความมุ่งมั่น และการสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ 

 
พันธกิจ (Missions) 

1. ทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างย่ังยืน เพ่ือเป็นสมบัติของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม  

2. รวบรวม และเผยแพร่ ข้อมูล ความรู้ และสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้ดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง  

3. สร้างค่านิยมและยกระดับจิตสํานึก การตระหนักถึงคุณค่าและความสําคญัของศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการ
พัฒนาวุฒิภาวะทางจิตวิญญาณ  

4. ประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม ทัง้
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ   

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพ่ึงตนเองเพ่ือความต่อเน่ืองและยั่งยืนของ
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. เพ่ือเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อน การทํานุบํารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาและสิ่งแวดล้อม ในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ 

2. เพ่ือสร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการเป็นแหล่งข้อมลูและเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาเชิงอนุรักษ์และสืบสาน อันเป็นที่รู้จกัและได้รับการยอมรับ 

3. เพ่ือเป็นผู้ช้ีนําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวัฒนธรรม 
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ 
5. เพ่ือการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพ่ึงตนเอง และเพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ศักยภาพอย่างต่อเน่ือง และมีความพอใจในการทํางาน อันเป็นประโยชน์สุขต่อส่วนรวม 
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ค่านยิม (Values) 
 

 
 

 
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Behavior) 

  
 
 
 
 
 
 
 

1.4  โครงสร้างของส่วนงาน 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 112 ง ลงวันที ่4 กรกฎาคม 2551 ได้จัดต้ังสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เป็นส่วนงานอ่ืนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือ่ง การแบ่งหน่วยงานในส่วน
งานวิชาการและส่วนงานอ่ืน (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ได้แบ่งหน่วยงานภายในสํานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สาํนักงานสํานัก 2) ฝ่ายทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3) ฝ่ายบริการ
วิชาการ และ 4) ฝ่ายพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และม ีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือ่ง การแบ่งงานในสํานักงาน
ส่วนงานวิชาการและสํานักงานส่วนงานอ่ืน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ได้แบ่งงานในสํานักงานสํานัก ออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 
1)  งานบริหารทั่วไป และ 2) งานบริการและประกันคุณภาพ   

สํานักสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมได้ขออนุมัติปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายใน โดยยุบรวมฝ่ายทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายบริการวิชาการ และฝ่ายพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เป็น ฝ่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม โดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 พิจารณาให้
ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานในสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น 2 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สํานักงานสํานัก และ 2) 

Ça²¹¸ÃÃÁo§¤ �¡Ã 
ÊíÒ¹a¡Ê �§eÊÃiÁÈiÅ»Ça²¹¸ÃÃÁ 

ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂeªÕÂ§ãËÁ �  
eµiÁªÕÇÒ ¤§¤u³¤ �Ò¤ÇÒÁÊ§�Ò§ÒÁæË �§ÁÃ´¡
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ฝ่ายส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม 2554 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการและส่วนงานอ่ืน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 
22 ตุลาคม 2554 ดังน้ี 

 

 
 

โครงสร้างองค์กรสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                 
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1.5   โครงสร้างการบริหารงานภายในส่วนงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานภายใน สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ผู้บริหารและบุคลากร สาํนกัส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
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1.6  ทําเนียบผู้บริหารของสว่นงาน 
 
ทําเนียบผู้บริหารสูงสุดของสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มดัีงน้ี:- 
 

1. อาจารย์ ดร.มรว.รุจยา อาภากร ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
     (กรกฎาคม 2528 – 1 กรกฎาคม 2536) 
2. ผศ.ดร.ชวลิต พุทธวงศ์  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
     (2 กรกฎาคม 2536 – 6 กุมภาพันธ์ 2537) 
3. ศาสตราจารย์ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
     (7 กุมภาพันธ์ 2537 – 6 กุมภาพันธ์ 2545) 
4. รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
     (7 กุมภาพันธ์ 2545 - 6 กุมภาพันธ์ 2549) 
5. อาจารย์อํานวย กันทะอินทร ์ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
     (7 กุมภาพันธ์ 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2553) 
6. รองศาสาตราจารย์ นพ.อํานาจ อยู่สุข รักษาการแทนผู้อํานวยการสาํนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
     (7 กุมภาพันธ์ 2553 – 31 มนีาคม 2553) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
     (1 เมษายน 2553 – 15 กรกฎาคม 2553) 
8. รองศาสตราจารย์ นพ.อํานาจ อยู่สุข รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
     (16 กรกฎาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553) 
9. ผู้ช่วยศาสจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
     (1 พฤศจิกายน 2553 – 9 พฤศจิกายน 2555)   
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
     (10 พฤศจิกายน 2555 – 15 พฤศจิกายน 2555)   

               ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
     (16 พฤศจิกายน 2555 – 9 พฤศจิกายน 2559)   
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1.7  คณะกรรมการอํานวยการประจําส่วนงาน 
 
 

 
 

คณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

1.8  คณะกรรมการบริหารประจําส่วนงาน 
 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารประจําสํานกัส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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1.9  บุคลากร 
 

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีบุคลากรสายสนับสนุน ณ วันที ่ 9 พฤศจิกายน 2559 แบ่งเป็น 2 ประเภท 
ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน จํานวน 13 อัตรา และพนักงานส่วนงาน จํานวน 3 อัตรา รวมทั้งสิ้น 16 อัตรา 
และมีบุคคลครองอัตราทั้งหมด  ดังน้ี 

 
ประเภท พนักงานมหาวทิยาลยั พนักงานส่วนงาน รวม 

1. สํานักงานสํานัก 1  1 
     1.1  งานบริหารทั่วไป 5 3 8 
     1.2  บรกิารและประกันคุณภาพ 2  2 
2. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5  5 

รวม 13 3 16 
 
 

1.10  อาคาร และสถานท่ี 
 

อาคารสาํนักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบก่อสร้างอาคารสํานักงานสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลักษณะเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 2 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 790 ตารางเมตร ออกแบบโดยศูนย์ออกแบบและให้คาํปรึกษางาน
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระยะเวลาก่อสร้างระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2555 - 29 พฤศจิกายน 2556 
ราคาก่อสร้างทั้งสิ้น 9,998,885 บาท โดยมีพิธีทําบุญขึ้นอาคารใหม่ เมือ่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 
 

  

 
 
 
 



  10

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณลา้นนา (The Lanna Traditional House Museum) 
 

สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ได้อนุรักษ์กลุ่มเรือนโบราณล้านนา และจดัแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง 
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาด้านสถาปัตยกรรมล้านนา วิถีชีวิตของท้องถิ่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบด้วย เรือนโบราณล้านนา จํานวน 8 หลัง และยุ้งขา้วล้านนา จํานวน 3 หลัง ศาลาวัฒนธรรม
เอนกประสงค์ และอาคารอ่ืนๆ บนพ้ืนที่กว่า 9 ไร ่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ ดังน้ี:- 

1. เพ่ือเป็นแหล่งในการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศลิปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของล้านนา  
2. เพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของวัตถุทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็น

มรดกของชาติ อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ใหดํ้ารงอยู่ 
3. เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
4. เพ่ือเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ 
5. เพ่ือเป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

 

 
 
จุดบริการข้อมูล (Information Point)  
 
 เป็นจุดบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และจาํหน่ายหนังสือ สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก 
เพ่ือเป็นประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์อีกทางหน่ึง 
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จุดบริการเคร่ืองด่ืม (Refreshment Point)  
 

 เป็นจุดบริการเคร่ืองด่ืมสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นพ้ืนที่บริการ
เครื่องด่ืมและอาหารว่าง เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ และพูดคุยสนทนากันในระหว่างการเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ หรือมา
ติดต่อส่วนงาน โดยจะมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาเช่าพ้ืนที่เพ่ือให้บริการดังกล่าว ต้ังแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2559 
เป็นต้นไป 
 

 
  

1.11  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
 

1.  เว็บไซต์และฐานข้อมูลโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  http://lannakadee.cmu.ac.th/ 
 

2.  ชุดอักษรล้านนาในระบบคอมพิวเตอร์ (Lanna Font)   
  ผลิตและพัฒนาขึ้นสําหรับใช้ในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Windows โดยผู้ใช้งาน

สามารถพิมพ์อักษรล้านนาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปัจจุบันได้จดลิขสทิธ์ิเป็นของมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 

3.  ฐานข้อมูลไมโครฟลิ์มคัมภีรล์้านนา (Database and Microfilm)  
  เป็นการถ่ายภาพไมโครฟิล์มทั้งหมดและแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอล และปริวรรต/แปลข้อมูลอักษรธรรม

ล้านนาเป็นภาษาไทย และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
ปลอดภัย สามารถสืบค้นหรือถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และเช่ือมโยงองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 

 

4.  ฐานข้อมูลศลิปวัฒนธรรมลา้นนาแบบออนไลน ์ 
  เป็นการรวบรวมองค์ความรู้และบทความวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และนํามาเผยแพร่ในฐานข้อมลู

เรื่อง “สาระน่ารู้ล้านนา”  
 

5.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ดําเนนิงานในองค์กร ได้แก่ 
 ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน (GFMIS) ระบบ 3 มิติ  
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (CMU-MIS)  
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผน (e-Planning) 

 
 

 



สวนที่ 2 

 

งบประมาณ 

รายงานประจําป 2559 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัเชียงใหมใหม



ส่วนท่ี 2 
งบประมาณ 

 
2.1  แหล่งงบประมาณ 
 

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี จาก 3 แหล่ง ดังน้ี 
1. งบประมาณแผ่นดิน 
2. งบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน 
3. งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (10%) (มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมสําหรับส่วน

งานที่มีรายได้ไม่เพียงพอ) 
 
 
 

แหล่งเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

งบแผ่นดิน 6,672,800 7,618,000 10,343,900 7,413,900 7,190,036 7,975,000
รายได้สํานักฯ 393,300 1,200,000 6,546,520 400,000 657,400 551,500
รายได้มช. 1,124,500 1,919,812 2,607,320 6,609,700 6,452,133 2,128,500

รวม 8,190,600 10,737,812 19,497,740 14,423,600 14,299,569 10,655,000
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2.2  งบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 
หมวดรายจ่าย งบแผ่นดิน รายได้สํานักฯ รายได้10% เพ่ิม/ลด ร้อยละ 

งบบุคลากร 664,133 664,133 4.64
   ค่าจ้างพนักงานส่วนงาน 417,800 417,800 2.92
   สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย 246,333 246,333 1.72
งบดําเนินงาน 696,700 422,034 230,000 1,348,734 9.43
   ค่าตอบแทน 579,200 41,980 120,000 741,180 5.18
   ค่าใช้สอย 41,600 312,920 60,000 414,520 2.90
   ค่าวัสดุ 25,900 67,134  93,034 0.65
   ค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000 100,000 0.70
งบลงทุน 235,366 246,000 481,366 3.37
   ค่าครุภัณฑ์ 235,366 96,000 331,366 2.32
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 150,000 150,000 1.05
งบอุดหนุน 6,493,336 5,312,000 11,805,336 82.56
   อุดหนุนเงินเดือนและค่าตอบแทน 6,187,612  6,187,612 43.27
   อุดหนุนค่าตอบแทน/จ่ายควบเงินเดือน 305,724  305,724 2.14
   อุดหนุนโครงการล้านนาคดีศึกษา มช. 4,540,600 4,540,600 31.75
   อุดหนุนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 730,000 730,000 5.11
   อุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากร 41,400 41,400 0.29

รวมทั้งสิ้น 7,190,036 657,400 6,452,133 14,299,569 100.00
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2.3  แหล่งงบประมาณเงินรายได้ของสาํนกัส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 
 

สรุปเงนิรายได้จากแหล่งต่างๆ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

แหล่งรายได้ จํานวน  ร้อยละ 
1. ค่าจําหน่ายหนังสือ 51,376.05 8.70 
2. ค่ารับฝากจําหน่ายสินค้า 645.30 0.11 
3. ค่าเช่าสถานท่ี 42,750.00 7.24 
4. ค่าบริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 82,062.00 13.90 
5. ดอกเบี้ยเงินฝาก 5,591.97 0.95 
6. ได้เบ็ดเตล็ด 27,000.00 4.57 
7. รายได้จากการจัดประชุมวิชาการ 380,892.90 64.52 

รวม 590,318.22 100.00 
 

 

 
 
 

เปรียบเทียบเงนิรายได้จากแหล่งต่างๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 
 

แหล่งรายได้ ปีงบ 2558 ปีงบ 2559 เพ่ิม/ลด ร้อยละ 
1. ค่าจําหน่ายหนังสือ 79,069.28 51,376.05 -27,693.23 -35.02
2. ค่ารับฝากจําหน่ายสินค้า - 645.30 645.30 
3. ค่าเช่าสถานท่ี 48,296.00 42,750.00 -5,546.00 -11.48
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 48,600.00 82,062.00 33,462.00 68.85
5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 14,348.74 5,591.97 -8,756.77 -61.03
6. รายได้เบ็ดเตล็ด 19,642.44 27,000.00 7,357.56 37.46
7. รายได้จากการฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ 338,346.41 380,892.90 42,546.49 12.57

รวม 548,302.86 590,318.22 42,015.36 7.66
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สวนที่ 3  

 

การประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานประจําป 2559 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมใหม



ส่วนที ่3 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1  การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-QA)  
 
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้เร่ิมดําเนินงานการประกันคุณภาพการดําเนินงาน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 

จนถึงปีการศึกษา 2556 ตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
- องค์ประกอบที่ 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนินการ  
- องค์ประกอบที่ 6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
- องค์ประกอบที่ 7. การบริหารและการจัดการ  
- องค์ประกอบที่ 8. การเงินและงบประมาณ  
- องค์ประกอบที่ 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

ท้ังน้ี ไดรั้บยกเว้นการตรวจประเมินฯ จํานวน 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบท่ี 2. การผลิตบัณฑติ องค์ประกอบ
ที่ 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4. การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5. การบริการวิชาการแก่สังคม  

สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ CMU – QA โดย
มีผลประเมินระหว่างปีการศึกษา 2544 – 2559 ดังน้ี 

ประจําปี คะแนนประเมิน ระดับประเมิน 
2544 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
2545 ผ่าน ผ่าน 
2546 ร้อยละ 70.10 ด ี
2547 ร้อยละ 74.40 ด ี
2548 ร้อยละ 80.00 ดีมาก 
2549 ร้อยละ 80.90 ดีมาก 
2550 ร้อยละ 83.10 ดีมาก 
2551 ร้อยละ 84.40 ดีมาก 
2552 ยกเว้นการประเมิน - 
2553 ระดับ 3.00 พอใช ้
2554 ระดับ 4.22 ด ี
2555 ระดับ 4.22 ด ี
2556 ระดับ 4.44 ด ี
2557 ตรวจเยี่ยม CMU-EdPEx ไม่มีคะแนนประเมิน 
2558 ตรวจเยี่ยม CMU-EdPEx ไม่มีคะแนนประเมิน 
2559 ตรวจเยี่ยม CMU-EdPEx ไม่มีคะแนนประเมิน 
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3.2 การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CMU-EdPEx 
 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง CMU-
EdPEx มาใช้กับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลยั เพ่ือใหท้ราบว่าส่วนงานดําเนินการตามพันธกิจได้ดีทีส่ดุเท่าที่ทําได้หรือยัง 
ทราบไดอ้ย่างไร มีอะไรทีส่่วนงานจะพัฒนาให้ดีข้ึนไดอ้ีกหรือไมแ่ละอย่างไร เกณฑ ์EdPEx สร้างพลังให้ส่วนงานไม่ว่าจะ
มีขนาดใด มีหลักสตูรและบริการประเภทใด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ทําให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดขีึน้ ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการด้านอื่นๆ และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั โดยทําใหม้คีวามสอดคล้องกันของแผน กระบวนการตดัสินใจ 
บุคลากร ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การนําเกณฑ์น้ีไปใช้ ช่วยให้ส่วนงานสามารถประเมินไดอ้ย่างรอบด้านว่าขณะน้ีส่วน
งานอยู่ในตําแหน่งใดและตอ้งการมุ่งไปท่ีใด เกณฑ์ช่วยให้ท่านมเีครื่องมอืในการตรวจสอบทุกภาคส่วนของระบบ
บริหารงาน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ ์ โดยคํานึงถึงภาพโดยรวมของส่วนงาน เกณฑ์ EdPEx เป็นชุดของ
คําถามเกี่ยวกับเร่ืองสําคัญ 7 ด้านในการบรหิารและดําเนินงานของส่วนงาน ได้แก่  

- หมวดที ่1. การนําองค์การ (Leadership)  
-  หมวดที ่2. กลยุทธ์ (Strategic)  
-  หมวดที ่3. ลูกค้า (Customer)  
- หมวดที ่4. การวัด การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge  
        Management)  
-  หมวดที ่5. บุคลากร (Workforce)  
- หมวดที ่6. ระบบปฏิบัติการ (Operations)  
- หมวดที ่7. ผลลัพธ์ (Results)  
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คําถามเหล่าน้ีผูกโยงกันเป็นกรอบการบริหารผลการดําเนินการที่มีบูรณาการเป็นหน่ึงเดียว การตอบคําถามน้ี
ช่วยให้ส่วนงานจัดการเร่ืองทรัพยากรให้สอดคลอ้งกัน ค้นหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา ปรับปรุงการสื่อสาร การเพ่ิม
ผลผลิต และความมีประสทิธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ ท้ายที่สุดแล้ว สว่นงานจะรุดหน้าสู่ความเป็นเลิศ
โดย  

1. ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างตอ่เน่ืองให้กับผู้เรยีน ลูกค้ากลุม่อื่น และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ซึง่ส่งผลให้เกิด
คุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนของส่วนงาน 

2. ปรับปรุงประสทิธิผลการดําเนินการและขีดความสามารถของส่วนงาน 
3. มีการปรับปรุงและเกิดการเรยีนรู้ของสถาบัน  
4. สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรู้และพัฒนา  
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ผลตรวจประเมินการประกนัคุณภาพภายในสํานกัส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2559 
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาสในการพัฒนา (OFIs) 
หมวดที ่1 การนําองคก์ร (Leadership)  
1. ผู้บริหารระดับสูงสามารถดําเนินการกํากับ

ดูแลองค์กรให้ลุล่วงตามพันธกิจได้  

 

1. ไม่ชัดเจนว่าผู้บริหารมีแนวทางอย่างไรใช้ในการถ่ายทอดค่านิยมสู่
การปฏิบัติไปยังบุคลากร ซึ่งการมุ่งเน้นค่านิยมภายในบุคลากร
ขององค์กรจะมีส่วนสําคัญต่อการผลักดันความสําเร็จตามพันธกิจ 

2. ไม่ชัดเจนว่ามีแนวทางที่เป็นระบบในการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของการสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับบุคลากร
ภายในองค์กร ตลอดจนการตอบสนองต่อกลยุทธ์และ/หรือความ
ต้องการของลูกค้า  

3. ไม่ชัดเจนว่าสํานักฯ ได้มีการกําหนดพื้นที่ชุมชนในการให้บริการท่ี
ชัดเจน ซึ่งมีความสําคัญต่อพันธกิจของสํานักฯ และใช้ประโยชน์
อย่างเต็มท่ีในการสร้างความเข้มแข็งในด้านการส่งเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
หมวดที ่2  กลยุทธ ์(Strategic)   
1. สํานักฯ มีการวางแผนกลยุทธ์และจัดทํา

แผนกลยุทธ์ ผ่านคณะกรรมการบริหารฯ 
และมีการกําหนดแผนปฏิบัติงานที่สําคัญ
และตัวชี้วัด พร้อมการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรในทุกหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน 

2. ไม่ชดัเจนว่ากระบวนการวางแผนกลยุทธ์มปีระสิทธิผลในการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ได้อย่างไร เชน่ การใช้โอกาสความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์แต่ละข้อ ในการเอาชนะความท้าทายเชิงกล
ยุทธ์ด้านใด 

3. ไม่ชดัเจนว่าสํานักฯ มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือช่วย
ผลักดันกลยุทธ์ให้สํานักฯ สามารถบรรลุวิสยัทัศน์ไดอ้ย่างไร ซึ่ง
ควรมีการใชโ้อกาสเชิงกลยุทธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสดุในการ
ผลักดันองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

4. ไม่ชดัเจนว่าสํานักฯ มีแนวทางท่ีเป็นระบบอยา่งไรในการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ เน่ืองจากไม่พบความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ และความท้าทาย/ความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ระบุในโครงร่างองค์กร  

5. ไม่พบว่ามีการตั้งค่าเป้าหมาย หรือคาดการณ์ของตัวชี้วัดในแผนฯ 
ซึ่งส่งผลตอ่การประเมินความสําเร็จและการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์หรือไม ่

6. ไม่พบแนวทางที่ชดัเจนในการตดัสินใจเก่ียวกับการกําหนด
ระบบงานที่สําคัญต่อการเก้ือหนุนให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกล
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ยุทธ์ ซึ่งส่งผลตอ่การพัฒนาระบบงานที่จะรองรับกลยุทธท์ี่
เปลี่ยนแปลงไป (เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หมวดที ่3. ลกูค้า (Customer)  
1. สํานักฯ มีชอ่งทางที่หลากหลายในการรับ

ฟังเสียงและการจัดการความสัมพันธ์/ข้อ
ร้องเรียนของผูร้ับบริการ และมี
กระบวนการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 

1. ไม่ชัดเจนว่าสํานักฯ ได้มีการกําหนดสดัส่วนและจัดลําดับ
ความสําคัญของกลุ่มลูกค้าและผู้รับบริการอย่างไร  ซึ่งส่งผลตอ่
การจัดการความสัมพันธ์และช่องทางในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลในแตล่ะกลุ่ม  

2. ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมปีระสทิธิผลในการประเมินความ
พึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการ อีกทั้ง
ยังไม่ชัดเจนว่าได้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการประเมินความ
พึงพอใจ เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีมีประโยชนแ์ละจะช่วยในการ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 

3. ไม่ชดัเจนว่ามีแนวทางที่เป็นระบบในการกําหนดชนิดของบริการที่
สอดคล้องและมุ่งเน้นความตอ้งการของผูรั้บบริการแต่ละกลุ่ม 
อะไรคอืจุดเน้นของบริการแต่ละชนิด ซึ่งสง่ผลตอ่การวางแผนกล
ยุทธ์และการสนับสนุนลูกค้าผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
อื่น เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการ และการทําให้
เหนือความคาดหวัง อันจะชว่ยยกระดับความพึงพอใจและผูกพัน 

 
หมวดที ่4. การวัด การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge 
Management)  
1. สํานักฯ เร่ิมมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 

เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการและผลการ
ดําเนินการ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า
ของการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 

 

1. ไม่ชัดเจนว่าใชป้ระโยชน์จากตัวชี้วัดอย่างไรในการขับเคลือ่น
องค์กรไปเป้าหมายตามวิสัยทศัน์  

2. ไม่ชัดเจนว่ามีแนวทางที่เป็นระบบในการจดัการความรู้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการกําหนดประเด็นหัวขอ้การเรียนรู้ทีต่อ้งการ 
ซึ่งมีความสําคญัตอ่การรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เป็น
ประโยชนข์องบุคลากรเพ่ือรักษาสมรรถนะหลักขององค์กรให้
ตอ่เน่ือง 

3. ไม่ชัดเจนว่าแนวทางที่ใช้ในการจัดการทรพัยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลหรอืไม่
อย่างไร  โดยไม่พบการประเมินผลการจัดการทรัพยากรดา้นน้ี 

หมวดที่ 5. บุคลากร (Workforce)  
1. สํานักฯ มีสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อ

การทํางาน และการสร้างความผูกพันของ
บุคลากรผ่านการกําหนดวัฒนธรรมองค์กร 

1. ไม่ชัดเจนว่า สํานักฯ ได้มีแนวทางที่เป็นระบบในการวางแผนและ
ประเมินความต้องการ/ความพอเพียง ด้านอัตรากําลังและขีด
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5 ข้อ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
TOR  มีการจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของบุคลากร และมีระบบการสนับสนุนให้
เกิดการดําเนินการที่โดดเด่น เพ่ือกระตุ้น
ให้ทํางานอย่างเต็มศักยภาพ (เช่น การจ่าย
ค่าตอบแทนรายไตรมาส) 

2. มีการวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพันของ
บุคลากร  และมีแนวทางที่ชัดเจนในการ
จัดการความก้าวหน้าของบุคลากร  

 

ความสามารถของบุคลากร ที่สํานักฯ ต้องการเพ่ือขับเคลื่อน
องค์กรให้ดําเนินงานไปในทิศทางที่กําหนดได้อย่างต่อเน่ือง  

2. ไม่ชัดเจนว่าสํานักฯ มีแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลใน
การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ การดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพ 
ซึ่งอาจส่งผลต่อปัจจัยความผูกพันของบุคลากร 

3. ไม่ชัดเจนว่าสํานักฯ มีแนวทางที่เป็นระบบในด้านการเรียนรู้และ
พัฒนาของบุคลากร ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และพัฒนาน้ัน เช่น ระบบการ
เรียนรู้และพัฒนาบุคลการได้ให้ความสําคัญต่อความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์และการบรรลุแผนกลยุทธ์ได้อย่างไร  

หมวดที ่6. ระบบปฏิบัติการ (Operation)  
 1. ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์/บริการ และกระบวนการหลัก/กระบวนการสนับสนุน
ในแต่ละบริการ  

2. ไม่ชัดเจนว่าสํานักฯ มีวิธีการอย่างไรในการระบุข้อกําหนดที่
สําคัญของกระบวนการในแต่ละบริการ  และไม่ชัดเจนว่ามี
แนวทางอย่างไรที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ประจําวันทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเป็นไป
ตามข้อกําหนดได้อย่างมีประสิทธิผล  

3. ไม่ชัดเจนว่าสํานักมีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการห่วงโซ่
อุปทานให้บรรลุตามข้อกําหนด  

4. ไม่ชัดเจนว่าสํานักฯ ได้มีแนวทางที่มีประสิทธิผลในการดูแลความ
ปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติที่เกิดข้ึน เช่น ใน
ส่วนของพพิิธภัณฑ์  

หมวดที ่7. ผลลพัธ ์(Result)  
 1. ไม่แสดงผลลัพธ์ตัวชี้วัดหลายตัวที่สําคัญ ท่ีสะท้อนความสําเร็จ

ขององค์กร  
2. ไม่แสดงค่าเป้าหมาย ที่บ่งบอกการบรรลุผลสําเร็จของแผน  

Key Themes  
1. ความมุ่งมั่นทุ่มเทของผู้บริหารและ

บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
2. บรรยากาศในการทํางานของบุคลากร 

สร้างความผูกพันและเสริมให้เกิด
ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

1. ควรมีการทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ชดัเจน ของ
สํานักฯ เพ่ือนําไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ และการขับเคล่ือน
ผลลัพธ์ขององค์กร 

2. ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในระบบการเรียนรู้ภายในองค์กร 
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3. ควรมีการออกแบบระบบงานและกระบวนการที่ชัดเจน การระบุ
ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ เพ่ือใหส้ามารถดําเนินงาน
และขับเคล่ือนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 



สวนที่ 4 

 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

รายงานประจําป 2559 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัเชียงใหมใหม



ส่วนท่ี 4 
ผลการดําเนนิงาน  

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน โดยมผีลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ทํานบุํารุงศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ลา้นนา และกลุ่มชาติพันธุ ์

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผู้รับบริการ วงเงิน 

1 โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ปีที่ 21 ประจําปี 2558 11-18 ต.ค.58 54 152,367
2 โครงการทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําปี 2558 28 ต.ค. 58 1,000 40,000
3 ร่วมทําบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดฝายหิน ประจาํปี 

2558 
31 ต.ค. 58 500 1,500

4 ป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธันวา
มหาราช) 

ธ.ค. 58 20 2,900

5 พิธีทําบุญวันขึ้นปีใหม ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปี 2559 1 ม.ค. 59 500 20,000
6 พิธีทําบุญสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

ประจําปี 2559   
8 ม.ค. 59 21 15,522

7 การเข้าร่วมแข่งขันลาบ เวทีกาดวัฒนธรรม ประจําปี 2559 30 มี.ค. 59 5 1,000
8 โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา   3,000 70,000
    - วันมาฆบูชา 22 ก.พ. 59 
    - วันวิสาขบูชา 20 พ.ค. 59 
    - วันอาสาฬหบูชา 19 ก.ค. 59 
9 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2559 13 เม.ย. 59 300 125,000
10 พิธีดําหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาํปี 2559 
22 เม.ย. 59 20 6,000

11 โครงการภูมิแผ่นดิน ป่ินล้านนา ประจําปี 2558 22 เม.ย. 59 500 50,000
12 พิธีดําหัวคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2559 
27 เม.ย. 59 30 17,600

13 พิธีทําบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่  8 มิ.ย. 59 20 2,000
14 ประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงแห่งนคร

เชียงใหม่ ประจําปี 2559 
25 มิ.ย. 59 500 10,000

15 พิธีทําบุญเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาสํานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ครบ 2 รอบ 

2 ก.ค. 59 20 20,000

16 โครงการหล่อและสมโภชเทยีนในวันเข้าพรรษา  8 ก.ค. 59 250 26,860
17 การจัดทําป้ายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหามหาราชินี) ประจําปี 2559 
1-31 ส.ค. 59 20 2,900
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผู้รับบริการ วงเงิน 

18 โครงการบวชเนกขัมมจาริณ ีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่อง
ในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) 
ประจําปี 2559 

12-15 ส.ค. 
59 

129 50,000

19 โครงการปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2559 
(โครงการวันพระ : โครงการมหาวิทยาลัยศลี 5 พัฒนาการ
เรียน) 

18 ก.ย. – 31 
ต.ค. 59 

30 50,000

 
 

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ปีที่ 21 ประจําปี 2558 
ระหว่างวันที่ 11-18 ตุลาคม 2558  ณ สถาบันพิโมกขมุ์ก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการทําบญุตักบาตรเทโวโรหณะ ประจําปี 2557 
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558  ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
   

 
   

 
 
 

พิธีทาํบุญถวายกฐินพระราชทาน ประจําป ี2558 
ในวันที่ 31 สงิหาคม 2558 ณ วัดฝายหนิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
   

 

 

 
 



 27

ป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวามหาราช) 
เดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 

 
 

ป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวามหาราช) 
เดือนธันวาคม 2558 – มีนาคม 2559 

 

 
พิธีทาํบุญวันขึ้นปีใหม่ มช. ประจําปี 2559 

ในวันที่ 1 มกราคม 2559 ณ บริเวณประตูทางเข้า มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
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พิธีทาํบุญสํานกัส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559 
ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
   

 
   

 
พิธีไหว้พระภูมิ-เจ้าที่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559 

ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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โครงการส่งเสริมวันสาํคัญทางศาสนา เนื่องในวันมาฆบชูา ประจําปี 2559 
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 

 
   

 
   

 
 
 

รางวัลที่ 3 การแข่งขันลาบ เวทีกาดวัฒนธรรมเกษตร ประจําปี 2559 
ในวันที่ 30 มีนาคม 2559  ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. บริการวิชาการด้านศลิปวัฒธรรมโดยชมุชนมีส่วนร่วม 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผู้รับบริการ วงเงิน 

1 ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2559 ธ.ค. - ม.ค. 59 1,000 37,240
2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนา ต.ค. 58 – ธ.ค. 59 6,400 220,000

- ปฏิทินล้านนา (หนังสือปีใหม่เมือง)  
- การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาผ่านสื่อวิทยุ   
- การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาผ่านสื่อ 
  หนังสือพิมพ์  

  

- วารสารร่มพยอม ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 - 2 (เล่มพิเศษ)    
- การเผยแพร่ขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมล้านนาผ่านเว็บไซต์   

3 โครงการอบรมวาดภาพจิตรกรรมล้านนา 6-21 มิ.ย. 59 25 105,000
4 คอลัมน์ล้านนา-คําเมือง ในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์ ต.ค. 58 - ก.ย. 59 - -
5 คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในข่าวสาร มช.รอบ

สัปดาห์ 
ต.ค.58 - ก.ย. 59 - -

6 คอลัมน์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในนิตยสารข่าว
ทองกวาว 

ต.ค. 58 - ก.ย. 59 - -

 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลศลิปวัฒนธรรมล้านนา (วารสารวิชาการ ปฏิทนิลา้นนา สื่อวิทยุและหนังสอืพิมพ์) 

 
 วารสารวิชาการ 
 

 

วารสารร่มพยอม ปีท่ี 17 ฉบับที่ 1 วารสารร่มพยอม ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 
 



 31

 ปฏิทินล้านนา (หนงัสือปใีหม่เมือง) 
 

 
 
 
 
 การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผา่นสื่อวิทยุ  
 

 
 
 

 
จัดรายการโดย อ.สนั่น ธรรมธิ 

สถานี FM100 คณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                       รายการวิทยุ “มรดกล้านนา” 
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 การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมลา้นนาผ่านสื่อหนงัสือพิมพ์   
 

 
คอลัมน์ลานคํา 

คอลัมน์มรดกล้านนา 

 
คอลัมน์ถ้อยคําสํานวนล้านนา

 
ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2559 
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การเผยแพร่ขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมลา้นนา (พิมพ์ในหนังสือมติชนสุดสปัดาห์) 
โดย ชมรมฮักต๋ัวเมือง สํานกัส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

 

 
 

 
การเผยแพร่ขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมลา้นนา (พิมพ์ในข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่) 
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การเผยแพร่ขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมลา้นนา ในคอลัมน์มรดกล้านนา  
พิมพ์ในข่าวทองกวาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึก และจิตวิญญาณด้านศิลปวัฒนธรรม 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนนิงาน 

ผู้รับบริการ วงเงิน 

1 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2558 26 พ.ย. 58 300 350,000
2 โครงการลานสรวง ข่วงศิลป์  25-28 พ.ย. 58 6,000 300,000
3 โครงการม่วนงันของเล่นสี่ภาค 25-28 พ.ย. 58 2,000 100,000
4 โครงการพิพิธภัณมีชีวิต: วิถีชีวิตล้านนา (แอ่วเฮือน 

เยือนผญา) 
25-28 พ.ย. 58 6,000 635,740

5 โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา แหล่งการเรียนรู้
ล้านนาคดีศึกษา และการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ต.ค.58 - ธ.ค. 
59 

15,010 550,000

    - งานแอ่วเฮือนไตลื้อ (3 ครั้ง) ต.ค.,ธ.ค.58,ม.ค. 
59 

 

    - นิทรรศการวิถีชีวิตล้านนาบนเรือนโบราณ เม.ย.-ก.ย. 59   
    - กิจกรรมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในระดับชาติและ

นานาชาติ 
23-25 พ.ย. 59   

6 การเป็นวิทยากร กรรมการ ที่ปรึกษา คณะทํางาน ให้แก่
หน่วยงานภายนอก 

ต.ค.58 - ก.ย. 
59 

- -

 
 

โครงการส่งเสริมประเพณลีอยกระทง ประจําปี 2558 
26 พฤศจิกายน 2558  ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

(รางวัลชนะเลศิ อันดับ 1 กระทงประเภทสวยงาม กลุ่มที่1) 
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โครงการพิพธิภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา “แอ่วเฮือนเยือนผญา” 
ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2558  ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
   

 
   

 
   

โครงการลานสรวงข่วงศลิป ์ประจําปี 2558 
25 – 28 พฤศจิกายน 2558 ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมสลา่ลา้นนา 
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โครงการม่วนงันของเลน่สี่ภาค ระจําปี 2558 
25 – 28 พฤศจิกายน 2558 ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ร่วมกับ กลุ่มรุ่งอรุณของเลน่สี่ภาค กรุงเทพมหานคร 
 

   

 
 

โครงการพิพธิภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ลา้นนาคดีและแหล่งท่องเท่ียววัฒนธรรม “งานแอ่วเฮือนไตลือ้”  
ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 
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ครั้งที่ 2  ระหว่าง 25 – 27 ธันวาคม 2558 
 

   

 
 

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2559 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. สรา้งเครือขา่ยด้านศลิปวัฒนธรรมกับสถาบนัการศึกษาและองค์กรในระดับท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ 
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับบริการ วงเงิน  
1 การบรรยายในหัวข้อ Traditional and Modern Puppetry 

ให้แก่นักศึกษา St.Stephen's University, Canada 
27 พ.ย. 58 16 -

2 การบรรยายในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing, 
Introduction to Thai Puppetry and Thai Lanna Dancing 
ให้แก่นักศึกษา Nanyang Technological University สิงคโปร์ 

22-23 ธ.ค. 58 20 -

3 จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในการอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด
เพ่ือปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจําป ี2559 สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 

11 ม.ค. 59 40 -

4 การบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและศิลปะการละคร
หุ่นมือ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา University of Illinois-
Springfield, USA  

14 ม.ค. 59 9 -

5 การบรรยายในหัวข้อ Thai Ways of Life ให้แก่คณาจารย์และ
นักศึกษาจาก Coe College, USA 

29 ม.ค. 59 6 -

6 การสาธิตและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ภริยา
ผู้บัญชาการทหารอากาศบรูไนและคณะ ในโอกาสเดินทางมา
เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 

3 มี.ค. 59 20 -

7 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสําหรับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจํา
ประเทศไทย และคณะกระทรวงการต่างประเทศเกาหลี ใน
โอกาสท่ีเดินทางมาประชุมหารือด้านนโยบายระหว่าง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ณ จังหวัด
เชียงใหม่ 

7 มี.ค. 59 20 -

8 ถ่ายทํารายการโทรทัศน์โครงการ Celebrity Marketing เพ่ือ
ร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา และดนตรีล้านนา ให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้
เป็นท่ีรู้จัก 

10 มี.ค. 59 30 -

9 โครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตเปียโนและเชลโล โดยทยา คงปัก
ไพศาล (ใหม่) และวิศรุต ตาวินโน (เฮาส์)  

5 ส.ค. 59 115 30,000
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โครงการนํารอ่งพิพธิภัณฑ์มีชีวิต เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้แปดด้านล้านนาคดีศึกษา มช. 
ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2558  ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

 
   

 
 
 
 

การบรรยายหวัข้อ Traditional and Modern Puppetry  
โครงการ SSU SE Asia Study Abroad Fall-2015, St.Stephen's University, Canada  

27 พฤศจิกายน 2558  ณ สาํนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การบรรยายหัวข้อ Introduction to Thai Dancing, Introduction to Thai Puppetry และ Thai Lanna 
Dancing ใหแ้ก่นักศึกษา Nanyang Technological University, Singapore  

ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2558  ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

 
   

 
 
 
 

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิดเพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย ประจําปี 2559  
คณะอดีตทูต สถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ  
ในวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การบรรยายในหัวข้อ “วัฒนธรรมไทยและศิลปะการละครหุน่มือ” 
คณาจารย์และนักศึกษาจาก University of Illinois-Springfield, USA (สถาบัน Ace!–Education, USA)  

ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

 
   

 
 
 

การบรรยายในหัวข้อ Thai Ways of Life ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Coe College, USA 
ในวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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การสาธิตและฝึกปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อต้อนรบั Mrs. MARIA ELISA CARLOS BINTI ABDULLAH 
ภริยาผู้บญัชาการทหารอากาศบรูไน และคณะท่ีได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอยา่งเปน็ทางการ  

ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

 
   

 
   

 
 

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสําหรับ Mr.Lim Sungnam ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี  
พร้อมด้วย Mr.Noh Kwang-il เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจําประเทศไทย  

และคณะกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้  โอกาสท่ีเดินทางมาประชุมด้านนโยบายระหว่างปลัดกระทรวง
การต่างประเทศไทย-สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลใีต้) ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ถ่ายทํารายการโทรทัศน์ตามแผนงานโครงการ Celebrity Marketing  
เพื่อร่วมประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวของเมืองเชียงใหม่  

รวมถึงพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาและดนตรีลา้นนา ให้นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุน่ได้เป็นที่รู้จัก 
10 มีนาคม 2559  ณ สํานกัส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

 

 
   

 
 
 

โครงการจัดแสดงคอนเสิร์ตเปียโนและเชลโล โดยทยา คงปักไพศาล (ใหม่) และวิศรุต ตาวินโน (เฮาส์)  
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ สถาบนั A.U.A. เชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อนําไปสู่การสรา้งรายได้สําหรับการพึง่พาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับบริการ วงเงิน 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรดีเด่น ประจําปี 2559 7-13 ต.ค. 58 1 66,739 
2 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. 18 ธ.ค. 58 20 3,810 
3 โครงการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธ์ุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
22-25 ม.ค. 59 5 27,100 

4 โครงการพัฒนาศกัยภาพในการบริหารจัดการองค์กร และการ
ปฏิบัติงานของบคุลากรสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

17-20 ก.พ. 59 12 68,871 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ก.พ. - มี.ค. 59 - 150,000 
6 กิจกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริการพิพิธภัณฑ์และการ

พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
16 มี.ค. 59 5 1,990 

7 การฝึกอบรมภาษาจีนสําหรับบุคลากรสํานักฯ 2 พ.ค. - 6 ก.ค. 59 9 - 
8 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์สํานักฯ ตามหลัก

มาตรฐานสากล 
มิ.ย. – 31 ส.ค. 59 - 20,000 

9 โครงการศึกษาดูงานการประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
ExPEx และระบบ e-Project and e-Budget 

28 มิ.ย. 59 11 1,800 

10 กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร มิ.ย. - ก.ย. 59 18 - 
11 โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บพัสดุศิลปวัฒนธรรม (วงเงินจัด

จ้าง 198,000 บาท) 
15 ก.ค. – 14 ก.ย. 

59 
- 215,900 

12 โครงการสํารวจและออกแบบรูปรายการหลองข้าวป่าซาง 26 ส.ค. – 31 ต.ค. 
59 

- 35,000 

13 โครงการอนุรักษ์หลองข้าวป่าซาง เพ่ือการศึกษาแหล่งเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 59 - 500,000 
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การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 

โครงการพัฒนาบคุลากรดีเด่น ประจําปี 2558 
ระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2558 ณ ประเทศญี่ปุน่ 

 

 
   

 
 
 

โครงการเพิ่มพนูความรู้และพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านศลิปวัฒนธรรมลา้นนาและกลุ่มชาติพนัธุ ์
ระหว่างวันที่ 22 – 25 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยชมุชนแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงานของบคุลากรสํานกัฯ 
ระหว่างวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2559  

ณ สาํนักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
อุทยานการเรียนรูส้ิรนิธร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และพิพธิภัณฑสถานแหง่ชาติสมเด็จพระนารายณ์ 
 

   

   

 
 

การศึกษาดูงานรูปแบบสถาปตัยกรรมลา้นนา และการอนุรกัษ์เรอืนโบราณ 
ในวันที ่16 มีนาคม 2559  ณ  โรงแรม 137 Pillar House, เรือนโบราณลา้นนา 147 ปี บริเวณรมิน้าํปงิ 

และเรือนโบราณ บรเิวณมัสยิดบ้านฮ่อ 
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โครงการศึกษาดูงานการประกันคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ExPEx ของสํานักพฒันาคณุภาพการศึกษา  
และระบบ e-Budget ของคณะมนษุยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ในวันที ่28 มิถุนายน 2559 
 

  

 
 

กิจกรรมฝึกอบรมภาษาจีนเพือ่การสือ่สารสาํหรับบคุลากรมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 6 กรกฎาคม 2559 ณ สาํนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
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กิจกรรมสง่ทา้ยปเีก่าและต้อนรบัปใีหม่ ประจําปี 2559 
ในวันที ่8 มกราคม 2559  ณ ร้าน Café De Nimman  อําเภอเมือง  จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

 
   

 
   

 
 

 
กิจกรรมสง่เสรมิการออกกําลงักายเพื่อสขุภาพ 

ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2559  ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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การพัฒนาส่วนงาน 
 

 
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงเก็บพสัดุศลิปวัฒนธรรม 

ระยะเวลาก่อสร้าง สงิหาคม – กันยายน 2559 ในวงเงิน 198,000 บาท 
 

  

 
 

โครงการปรับปรุงพฒันาเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากล (Webometrics) 
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โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. ประจําปี 2558 
ในวันที ่18 ธนัวาคม 2558 ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

ก่อนทาํกิจกรรม 
 

 
   

 
 

ระหว่างทาํกิจกรรม 
 

 

   
หลงัทาํกิจกรรม 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพพิิธภัณฑ์เรือนโบราณลา้นนา   
 

ปรบัปรุงหอ้งน้าํ 
 

 
   

 
   

 
 
 

หลงัปรับปรงุ 
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ปรบัปรุงเรอืนโบราณล้านนา 
 

 
   

 
   

 
หลงัปรับปรงุ 
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โครงการอนุรกัษ์หลองขา้วป่าซาง เพื่อการศึกษาแหล่งเรียนรู้พพิิธภัณฑ์มีชีวิต 
 

 
   

 
   

 
 

 พิธีอัญเชิญพระแม่โพสพและทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี (หลองข้าวนันทขว้าง) ที่ได้รับการสนับสนุน
จากนางโสภา เมืองกระจ่าง (ทายาทตระกูลนันทขว้าง) ในการบริจาคหลองข้าวของต้นตระกูล โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เพ่ือความเป็นสิริมงคลก่อนการร้ือถอนหลองข้าวจากอําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน และ
นํามาปลูกสร้างใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสรา้งประโยชน์ทาง
การศึกษาของสังคมส่วนรวมต่อไป 
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โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ โดยคณะกรรมการดําเนินงานโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่วนงานหลักคือสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดําเนินโครงการ
ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 11 โครงการ จากงบประมาณเงินรายไดม้หาวิทยาลัย (10%) ในวงเงิน 4,224,560 บาท)  ดงันี ้
 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
ดําเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการบริหารจัดการส่วนกลางโครงการล้านนาคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ต.ค. 58 - ก.ย. 59      510,200  สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  คณะกรรมการดําเนินงาน 

2 โครงการนําร่องพิพิธภัณฑ์มีชีวติ เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้แปด
ด้านล้านนาคดีศึกษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

25-28 พ.ย. 58   1,000,000   สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  คณะกรรมการดําเนินงาน 

3 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจําปี  2559 

9 ก.ย. 59      500,000  สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  คณะกรรมการดําเนินงาน 

4 โครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดล้านนาคดี  
1. ล้านนาวิถีทัศน์ : ปทัสฐานสังคมคุณภาพ 
2. ข้าวน้ํา กํากิ๋น ไทยวนลับแล 
3. กิ๋นหวาน ตานมว่น ไทยวนแม่แจ่ม 
4. การนวดแบบเบญจเกสร : ที่มา ลําดับ และการ

ประยุกตใ์ช ้
5. ดนตรี ชาตพิันธุ ์และการพัฒนาในล้านนา 
6. กื่อซาหย่าละเว การช่วงชิงพื้นทีศ่ักดิ์สิทธิ ์และการฟื้น

พลังทางวัฒนธรรมของชาวลาหู่หงใีนชายแดนภาคเหนือ 
7. อาณาบริเวณศึกษา แนวคิด วิธีวิทยา และทิศทางการ

พัฒนา 
8. ล้านนาในกระแสความเปลี่ยนแปลง 

ก.ค. – พ.ย. 59
 
 
 
 
 
 
 

     750,000 
  
  
  
  
  
  
  
  

 สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
  
  
  
  
  
  
  
  

รศ.ดร.วิฑูรย ์เหลียวรุ่งเรือง 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
ดําเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 

5 โครงการมองล้านนาผ่านประวัติศาสตร์และโบราณคด ี
1. เครื่องปั้นดินเผาจีนที่ค้นพบในล้านนา 
2. ตํานานในช่วงพทุธศตวรรษที่ 23 - 25 
3. สถาปัตยกรรมล้านนา 
4. ลวดลายพุทธศิลป์ล้านนา 
5. งานช่างพทุธศิลป์ล้านนา 
6. เครื่องใช้ประกอบพิธีกรรม 

ต.ค. 58 - ส.ค. 59
 
 
 
 
 
 

     429,000 
  
  
  
  
  
  

 คณะวิจิตรศิลป์  
  
  
  
  
  
  

ผศ.เธียรชาย อักษรดิษฐ ์
  
  
  
  
  
  

6 โครงการการนําเสนออัตลักษณช์าติพันธุ์ไทในการแสดงพื้นบ้าน
ล้านนา 

ต.ค. 58 - ส.ค. 59      150,000  สถาบันวิจัยสังคม  นางธิตินัดดา จินาจันทร ์

7 โครงการจัดทําแนวทางและเสาะหารูปแบบในงาน
สถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัยที่เหมาะสมกับเมืองอนรุักษ ์

ต.ค. 58 - มิ.ย. 59      140,000  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ อ.ดร.รัฐพงษ ์อังกสิทธิ ์

8 โครงการวาดเส้นลาย อ่านลายเมือง : นิทรรศการเคลื่อนที่
ภาพเขียนลายเส้นและสีน้ําสถาปัตยกรรมล้านนา 

ต.ค. 58 - ส.ค. 59      200,000  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ผศ.กวิน ว่องวกิย์การ 

9 โครงการองค์ความรู้ทางภูมิปัญญา วัฒนธรรมการกิน การอยู่ 
และเครื่องนุ่งหม่ของล้านนา 

1. โครงการสืบทอดภูมิปัญญาและการฟื้นฟูผ้าทอไทยวน 
ลวดลายโบราณเชิงอนรุักษ์ในเขตภาคเหนือ  

2. โครงการเอกลักษณ์เรือนไทยวน : กรณีศึกษาเรือนไทย
วนเชียงรายและพะเยา 

3. โครงการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมการกินของชาว
ล้านนา 

ต.ค. 58 - มิ.ย. 59
 
 
 

     300,120 
  
  
  

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 
  
  
  

ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ 
  
  
  

10 โครงการพืชสมุนไพรที่มฤีทธิ์ตา้นพิษและเสริมสุขภาพของชาว
ล้านนา 

ต.ค. 58 - มิ.ย. 59      100,000  คณะแพทยศาสตร ์ อ.ดร.เชดิศักดิ ์ใจแข็ง 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 
ดําเนินงาน งบประมาณ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการการสืบค้นและสืบสานคุณค่าของมรดกทางประเพณี 
วัฒนธรรม ในยา่นวัดเกต บนความร่วมมือเพื่อการบูรณาการสู่
การพัฒนาย่านวัดเกตใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของพิพธิภัณฑ์มีชีวิต 

ต.ค. 58 - มิ.ย. 59      145,240  คณะสังคมศาสตร ์ อ.ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนติิสาร 

รวม   4,224,560   
 



สวนที่ 5 

 
  

ผลตัวช้ีวดัตามยุทธศาสตร 

รายงานประจําป 2559 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัเชียงใหมใหม



ส่วนที่ 5 
ผลการดําเนนิงานตามตวัชี้วดัแผนยทุธศาสตร์สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2555 – 2559) 

 
สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์สาํนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งคณะผูบ้ริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทํากลยุทธ์ ตัว

บ่งชี้ และค่าเป้าหมาย โดยเป็นแผนทีส่อดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ลา้นนา และกลุ่มชาติพันธุ ์
 

เป้าประสงค์ : เป็นกําลังหลักในการขับเคลือ่นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนา และกลุม่ชาติพันธุ์  
กลยุทธ ์: 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีลา้นนา 

 2. บูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทาํนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์  
 3. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านล้านนาคดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ล้านนาคดี (Lanna Studies) 
 4. ผลิตผลงาน ชิ้นงาน หรือนวัตกรรมในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุม่ชาติพันธุ์ที่ได้สร้าง

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของวงวิชาการด้านนี้ 
 5. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
 6. ประสานงานเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ ผ่านการแลกเปลีย่นทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 7. ประสานงานทุนสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 8. Lanna Village – Living Museum โครงการ/กิจกรรม  Lanna Village – Living Museum เพื่อการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ 
 9.   สร้างจิตสํานึกต่อปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 

                                ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559 

1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมใน
การอนุรักษ์ พัฒนา และสร้าง
เสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ครั้ง 70 70 70 75 75 102 127 108 118           136  
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                                ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559 

1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
การบูรณาการองค์ความรู้ 
ทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทํานุบํารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
ล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

5 5 5 30 35 29 22 43 56             76  

1.3 จํานวนองค์ความรู้ด้าน
ล้านนาคดี “8 ด้านล้านนา 
เลอค่าเชิงอัตลักษณ์”  

ด้าน 8 8 20 30 40  9 21 34             44  

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             49  

1.5 จํานวนผู้เข้าใช้บริการ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา 

คน 10,000 10,000 10,000 10,000 12,000 13,015 15,638 10,887 16,594       15,977  

1.6 ร้อยละความพึงใจของ
ผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เฮือน
โบราณล้านนา 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 87 84 89.4 86.4         86.42  

1.7 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

2 2 2 5 8 6 7 12 12             19  
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                                ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559 

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   1,215,195  

1.9 จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
Lanna Village – Living 
Museum 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

1 1 4 10 15 15 10 14 19             17  

1.10 จํานวนโครงการ/กิจกรรม
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

3 3 3 5 8 3 5 6 9             20  
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ยุทธศาสตร์ที ่2    บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม  
 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งข้อมูล เผยแพร่ และชี้นําชุมชนด้านค่านิยมในศิลปวฒันธรรม 
กลยทุธ ์: พัฒนาความรู้โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในด้านล้านนาคดีกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆในชุมชน 
 

                                ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559 

2.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์และความคิดเห็นในด้านล้านนาคดีกบัหน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 1 1 4 6 1 1 11 9 66 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยกระดับข้อมูล และสร้างนวัตกรรมทางศลิปวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งข้อมลูการผลิต และรวบรวมเผยแพร่ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันเป็นที่รู้จกัและได้รับการยอมรับ 
กลยุทธ ์: 1. ผลิตข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อรองรับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ 

 2. รวบรวมข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา และบูรณาการการรวบรวมเอกสารโบราณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใหม้ีมาตรฐานการจัดเก็บตรงกัน 
  3. สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

                                ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559 

3.1 จํานวนฐานข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ 

ฐานข้อมูล 1 1 1 5 8 2 2 4 12 17 

3.2 จํานวนฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนา  ฐานข้อมูล 1 1 1   1 1 1   
จํานวนเรื่องในฐานข้อมูลคัมภีร์ล้านนาที่เพิ่มขึ้น เรื่อง    50 100    - - 

3.3 จํานวนของ Expert ใน DOE – (Directory of Expertise) คน 20 20 20 30 40 31 27 102 32 45 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสํานึก และ(พัฒนาวุฒิภาวะ)จิตวิญญาณด้านศลิปวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค ์:  สร้างประโยชน์ทางการศึกษาด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture Management) การจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม (Arts and Culture 
Knowledge Management) การจัดการธุรกิจบริการ (Hospitality Management) การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ด้านการดนตรีและ
ศิลปะการแสดง (Music and Performing Arts) ด้านการท่องเที่ยว (Tourism) ด้านวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Way of Life and Environment) 

 

กลยุทธ ์:  1. เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา 
 2. สนับสนุนบุคลากรให้เป็นวิทยากรกรรมการ ที่ปรึกษา คณะทํางาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 
 3. จัดอบรมความรู้การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาสําหรับนักศึกษา (เช่น ประเพณี 12 เดือนของล้านนา) 
 4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม 
 

                                ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน 
2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559 

4.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษา ดูงาน กับส่วนงาน คน 500 500 700 800 900 975 604 2,134 3,030 1,795 
4.2 จํานวนนักศึกษาที่ฝึกงานกับส่วนงาน คน 4 4 4 4 4 5 6 2 5 4 
4.3 จํานวนครั้งที่บุคลากรเป็นวิทยากร กรรมการ คณะทํางาน ที่

ปรึกษาภายนอกส่วนงาน 
ครั้ง 30 30 30 35 40 47 57 42 56 61 

4.4 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ล้านนาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 4 6 8 18 16 22 15 11 

4.5 จํานวนหลักสูตรที่สํานักฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตร 1 1 1   - 1 1   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างเครือขา่ยด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 

เป้าประสงค ์:  พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาและองค์กรในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
กลยุทธ ์: สนับสนุนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน/สถาบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (วัฒนธรรมอาเซียนของมหาวิทยาลัย เพื่อการตระหนักรู้รากเหง้า 
 วัฒนธรรม รู้เขารู้เรา ร่วมกัน) 
 

ลําดับ                                 ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559 

1 5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน/
สถาบันในต่างประเทศ 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 2 4 6 5 4 6 9 10 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสทิธิภาพและประสิทธผิล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 เพื่อนาํไปสู่การสรา้งรายได้สาํหรับการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีคณุธรรมและจริยธรรม 
 

เป้าประสงค ์: 1. มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นธรรมาภิบาลและการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
   2. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. บุคลากรมคีวามสุขในการปฏิบัติงานต่อกันมากยิ่งขึ้น 
   4. บุคลากรมกีารเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   5. ส่วนงานสามารถแสวงหาทรัพยากร และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ ์:  1. เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
  3. สร้างระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 
  4. บริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรที่ส่วนงานมีอยู่ เพื่อสร้างรายได้ 
  5. สร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศการทํางานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส่วนงาน ให้บุคลากรรักองค์กรและทํางานอย่างมีความสุข 
  6. สร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรรักองค์กรและทํางานอย่างมีความสุข 
  7. สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 

                                ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559 

6.1 โครงการ/กจิกรรมเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการจดัการศิลปวัฒนธรรม 
ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 2 2 2 3 4 4 5 6 

6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาส่วนงาน
สู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ (KM) 

ระดับ 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

6.3 ระดับความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงของส่วนงาน 

ระดับ 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 

6.4 จํานวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการ
พื้นที่และทรัพยากรของส่วนงาน 

บาท 400,000 400,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 146,306 890,342 245,308.0
0 

175,965 196,272 
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                                ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
2555 2556 2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559 

6.5 จํานวนเงินรายได้จากการรับจัดกจิกรรม
เพื่อหารายได้ (Event Organizer) 

บาท 20,000 20,000 100,000 200,000 300,000 74,868 101,327 220,900.0
3 

406,656 219,110 

6.6 จํานวนเงินบริจาคเพื่อบํารุงเรือนโบราณ
ล้านนา 

บาท 100,000 100,000 200,000 400,000 1,000,000 6,650 338,172 25,874 14,123 6,533 

6.7 ร้อยละความพึงใจของบุคลากรตอ่การ
ทํางาน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 75.02 78.85 76.26 80.697917 81.88 

6.8 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรของส่วนงาน (ตัวชี้วัดใหม่) 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 84.32 82.40 87.52 87.97 89.77 

6.9 จํานวนเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 

บาท 50,000 50,000 50,000 70,000 90,000 61,750 84,178 87,947.19 223,036 171,874 

6.10 จํานวนกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและ
กําลังใจให้แก่บุคลากร 

กิจกรรม 3 3 3 4 5 6 12 7 8 12 

6.11 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
6.12 คู่มือการปฏิบัติงาน (Operating 

Manual)  
ร้อยละ 100 100 100 100 100 13 13 13 25 25.00 

6.13 การจัดทํารายละเอียดภาระงาน (Job 
Description) 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 



สวนที่ 6 

 
  

ขอมูลอื่นๆ 

รายงานประจําป 2559 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัเชียงใหมใหม
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ส่วนท่ี 6 
ข้อมูลอ่ืนๆ 

 
6.1  รางวัล 
 

  

  

 
รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 การประกวดกระทงใหญ ่ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 ประจําปี 2558 

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558   
ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ 
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 รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 2 

การแข่งขนัลาบ  เวทีกาดวัฒนธรรมเกษตร (ปี๋ใหม่เมือง) ประจําปี 2559 
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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6.2  ข้อมูลการเป็นวิทยากร กรรมการ ท่ีปรึกษา คณะทํางาน ให้แก่หน่วยงานภายนอก 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อํานวยการสาํนกัส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม   
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ Traditional and Modern Puppetry ให้กับนักศึกษาจาก St. Stephen's  University

ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที ่12 พฤศจิกายน -5 ธันวาคม 2558 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
การบรรยายหัวข้อ Introduction to Thai Dancing และ Introduction to Thai Puppetry และ Thai Lanna 

Dancing ณ สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อเก่ียวกับ Thai Ways of Life ให้กับคณะอาจารย์และนักศกึษาจาก Coe College 

สหรฐัอเมริกา ในวันศุกร์ที ่29 มกราคม 2559  ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
บรรยายพิเศษหัวข้อ "Performing" ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
วิทยากรหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระบวน

วิชา 001701 ในวันที่ 30 มกราคม วันที ่6, 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2559  
วิทยากรบรรยายโครงการ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ให้แก่นักศกึษา  วันที ่27 - 28 

กรกฎาคม 2559 ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
วิทยากรบรรยายให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยชิบะ นครชิบะ ประเทศญี่ปุ่น หัวขอ้ Thai Way of Life วันที่ 5 

- 10 กรกฎาคม 2559 ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
 
นายสนัน่ ธรรมธิ  พนักงานปฏิบัติงาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิปรบัปรุงเกณฑ์การสรรหาคดัเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ผู้ใช้ภาษาไทยถ่ิน

ดีเด่น และผู้มีคณุูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2559 ในวันที ่11 พฤศจิกายน 2558 ณ หอ้งประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม กทม.  

กรรมการตัดสนิการประกวดแบบตราสญัลักษณ์การจัดงาน "2559 สมโภช 60 รอบ นักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม"่ ใน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารอํานวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   

วิทยากรบรรยาย "เทศกาลงานประเพณไีทย และวัฒนธรรมทอ้งถิ่น" ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารวัฒนาราช
นครินทร ์80 ปี มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่   

วิทยากรร่วมเสวนา "แบบไหนดี แสตมป์ 720 ปี เมืองเชียงใหม"่ ในวันที ่18 พฤศจิกายน 2558 ณ สํานักหอสมดุ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

วิทยากรการเสวนา "ความแตกต่างและการผสมผสานทางประเพณี : ป่าเวณีย่ีเป็งล้านนากับคณุค่าลอยกระทง" ในวันที ่
24 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเมอืงพะเยา และลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา  

วิทยากรบรรยาย "ประเพณลี้านนาสิบสองเดือน และการเขียนตัวอักษรล้านนา" ในวันที ่25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง
ประชุมใหญ ่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

วิทยากรบรรยาย "ประเพณสีิบสองเดือนล้านนาและพระธาตุประจําปีเกิด" ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคาร
วัฒนาราชนครนิทร ์80 ปี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย "ประเพณ ี12 เดือน ฮีตฮอยคนเมืองล้านนา" ในวันที ่25 ธันวาคม 2558 ณ หอ้งประชุมเวียงละกอน 
สํานักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฎลําปาง  
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วิทยากรบรรยาย "การต่อลมหายใจภูมิปัญญาพื้นบ้าน" (นํ้าเก่าไหลไป นํ้าใหมไ่หลมา) งานสัมมนาทางวิชาการ "ภูมิ
ปัญญาเชียงใหม่สู่ปฏิรูปการศกึษาเชียงใหม"่ ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ขวัญ และการสู่ขวัญ” ในวันที ่6 มกราคม 2559 ณ หอ้งประชุมคณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การต่อลมหายใจภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน”  งานสัมมนาทางวิชาการ ภูมิปัญญาเชียงใหม่สู่
ปฏิรูปการศกึษาเชียงใหม ่ในวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลมิพระ
เกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “พิธีสืบชาตา” ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ศนูย์วัฒนธรรมศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา   

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือลา้นนา” โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและผูท้รงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมประเพณ ีในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาล
ตําบลสันมหาพน สภาวัฒนธรรม เทศบาลตําบลสันมหาพน อําเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม ่

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทศกาล งานประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิน่” ในวันที ่22 มกราคม 2559 ณ อาคาร
วัฒนาราชนครนิทร ์๘๐ ปี มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม ่

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทศกาล งานประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิน่” ในวันที ่22 มกราคม 2559  ณ อาคาร
วัฒนาราชนครนิทร ์๘๐ ปี มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ  “ล้านนาพฤกษาคดี ด๊ีดี” กิจกรรมนักเขยีนพบผูอ่้าน งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU 
Book Fair ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “วัฒนธรรมท้องถิน่ล้านนา” ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “สูข่้าวเอาขวัญ” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนจักรคําคณาทร 
จังหวัดลําพูน   

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “อุ่นอ้อมจอมขวัญ” ในวันที ่1 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ 
จังหวัดเชียงใหม่   

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทศกาลงานประเพณีไทย และวัฒนธรรมท้องถิน่” ในวันที ่2 มนีาคม 2559 ณ อาคารวัฒ
นราชนครินทร ์๘๐ ปี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เรื่องเล่าล้านนา : พืชในวิถีชีวิตคนล้านนา” ในโครงการอัตลักษณ์ล้านนาสปาสูส่ากล ของ
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม ่ในวันที ่16 มีนาคม 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนและสนุทรีรสในวรรณกรรมประเภทค่าว” ในวันที่ 16 
มีนาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “สูข่้าวเอาขวัญ” ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนพายัพเทคโนโลยแีละ
บริหารธุรกิจ เชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ประเพณี พิธีกรรม และความเช่ือลา้นนา” โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการและผูท้รงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรมประเพณ ีของสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลสันมหาพน อําเภอ
แมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตําบลสนัมหาพน   
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วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ประเพณีสิบสองเดือนล้านนา” ในโครงการพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุ และพัฒนา
คุณภาพชีวิต ของเทศบาลตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ อาคารศรีศุภอักษร 
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่   

วิทยากรเสวนา ในหัวขอ้ “ประวัติศาสตร ์และศิลปะล้านนา” งานเสวนามุทิตาจิต “ศ.อรุณรตัน์ วิเชียรเขียว” ในวันที ่
25 มีนาคม 2559 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่   

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ป๋ีใหม่เมือง(มหาสงกรานต์) ในภูมภิาคอาเซียน” ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ หอ้งประชุม
นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแมค่าว 
เชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ตุง : ความเช่ือของชาวล้านนา” ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทศกาลและงานประเพณลี้านนา” ในวันที ่26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเชียงใหม่
เชียงราย สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “สูข่้าวเอาขวัญ” และประกอบพิธีบายศรสีู่ขวัญนักเรียนใหม ่ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่4 ในวันที ่11 พฤษภาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทศกาลงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิน่” ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร
วัฒนาราชนครนิทร ์๘๐ ปี มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “วิพิธทัศนาภาษาไทย : สื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิ่นสูเ่วทีอาเซียน” ในวันที ่4 - 5 
มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 516 ช้ัน 5 อาคาร M – Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “วิพิธทัศนาภาษาไทย : สื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิ่นสูเ่วทีอาเซียน” ในวันที ่11 - 12 
มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 516 ช้ัน 5 อาคาร M – Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิน่” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559  ณ ห้อง 301 
อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เรื่องล้านนาใครว่าไม่ม่วน” ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ คอนเวนช่ันฮอลล ์เซน็ทรัลแอร์
พอร์ต เชียงใหม ่ 

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทศกาล งานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิน่” ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ หอ้ง 301 
อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “วิพิธทัศนาภาษาไทย : สื่อสร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิ่นสูเ่วทีอาเซียน” ในวันที ่9-10 
กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 516 ช้ัน 5 อาคาร M – Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย  

วิทยากรรายการวิทยุ ในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในวันที ่13 กรกฎาคม 2559 ณ งาน
ประชาสมัพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทศกาลงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิน่” ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคาร
วัฒนาราชนครนิทร ์80 ปี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดพิธีกรรมงานศพ” โครงการจัดเวทีเสวนาเพือ่สร้างความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ่ในวันที่ 29 
กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าอุโมงค์ วัดอุโมงคส์วนพุทธธรรม เชียงใหม ่ 

วิทยากรบรรยาย  ในหัวข้อ “ขวัญ และและความสําคญัของขวัญ”  และประกอบพิธีบายศรสีู่ขวัญ โครงการค่าย
ปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นคร ูและปฐมนิเทศครูที่จะชดใช้ทนุ สควค. ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม
โลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่   
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วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ขวัญและพิธีสู่ขวัญ” ในวันที ่18 สิงหาคม 2559 ณ คณะการสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ขวัญและพิธีสู่ขวัญ” สโมสรนักศกึษาบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที ่24 สิงหาคม 2559 ณ   
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  

วิทยากรและกรรมการตัดสนิการประกวดบทร้อยกรอง “วันมหดิล” ปี 2559 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร
เรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทศกาลงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิน่” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ อาคารวัฒนา
ราชนครินทร์ 80 ปี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ขวัญและพิธีสู่ขวัญ” ผู้บรหิาร ผู้อํานวยการ ผู้เกษียณอายุราชการสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาราชบุรี เขต 2  ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่   

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ขวัญและพิธีสู่ขวัญ” งานมุทิตาจติ ผู้เกษียณอายุราชการ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่1     
ในวันที ่2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอรท์ เชียงใหม่   

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ขวัญและพิธีสู่ขวัญ” งานมุทิตาจติ ผู้เกษียณอายุราชการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
แพทยศาสตร์ ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเซน็ทาราดวงตะวัน เชียงใหม่   

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ขวัญและพิธีสู่ขวัญ” งานมุทิตาจติ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ผู้เกษยีณอายุราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทัว่ประเทศ ในวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม ่ 

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดพิธีกรรมงานศพ” สํานักงานเทศบาลตําบลสุเทพ ในวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ 
ห้องประชุมวัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม เชียงใหม่   

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ขวัญและพิธีสู่ขวัญ” งานมุทิตาจติ เกษียณอายุราชการ รศ.พรรณิภา ไพบูลย์นิมิตร             
สหสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 17 
กันยายน 2559 ณ สวนอาหารสบิสองปันนา เชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “ขวัญและพิธีสู่ขวัญ”  งานมุทิตาจิต นายมงคล สกุใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่และ
ผู้เกษยีณอายุราชการ สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม ่ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว เชียงใหม ่  

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “พิธีกรรมที่มผีลต่อสุขภาพจติคนในชุมชน” ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ เทศบาลตําบลสนักําแพง จังหวัดเชียงใหม่   

 
นายสันต์ทศัน์ เพญ็จันทร์ หัวหนา้งานบริการและประกันคณุภาพ 
กรรมการและผูช่้วยเลขานุการโครงการอบรมหลักสูตรมคัคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที ่26 ระหว่างวันที่ 29 

กุมภาพันธ์ - 10 กรกฎาคม 2559 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
6.3  ข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

นางรุจิรา คอทอง  เลขานุการสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจการจัดทาํแผนบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน วันที่ 14 ตุลาคม 2559 

ณ ห้องประชุม ม.ล.ป่ิน มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สํานักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เข้าร่วมประชุม เรื่อง ระบบการประกันคณุภาพการศกึษาและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2559 วันที ่

18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิศาลวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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เข้าร่วมประชุมการให้ความรู้และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน CMU EdPEx : Next move วันที่ 1 มีนาคม 2559    
ณ หอ้งประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

รับฟังการบรรยายเร่ือง การบรหิารความเสี่ยงด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณส่วนงาน วันที ่2-3 มีนาคม 2559
ห้องทองกวาว สํานักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เข้าร่วมประชุม เรื่อง การออกแบบและสร้างระบบ หมวด 2 กลยุทธ์ วันที ่4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมตะวัน 
กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลยั ประจําปี 2559 ในวันที่ 25 - 26 มิถนุายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุม
นานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จงัหวัดเชียงใหม ่

รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลยั : ด่านหน้าของการเปลีย่นผ่านสู่ประเทศไทย 4.0 ในวันที ่2 มิถุนายน 2559 
ห้องทองกวาว สํานักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เข้าร่วมอบรมเร่ือง การจัดการพลังงานในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (สําหรับผูบ้รหิารและคณะทาํงาน) วันที ่26 กรกฎาคม 
2559 ห้องทองกวาว สํานักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานทีดี่ในระบบงานด้านต่างๆ ตามแนวทาง CMU EdPEx  วันที่ 28 กรกฎาคม 
2559  

เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “CMU-EdPEx : Review Main Process หมวด 5”  วันที่ 14 สงิหาคม 2559 ณ หอ้ง
ประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สาํนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

งานวันคล้ายวันประสูตพระราชชายาเจ้าดารารัศม ีและพิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์พระ
ตําหนักดาราภิรมย์ อําเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม ่  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ  สํานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

เข้าร่วมประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสทิธิภาพงบประมาณรา่ยจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 วันที่ 8 กันยายน 2559 ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

เข้าร่วมโครงการ CMU KM Day ประจําปี 2559 (พัฒนางานประจํานําสูม่หาวิทยาลยัแห่งความสุข) วันที ่14 กันยายน 
2559 ณ  สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการบรหิารความเสี่ยง วันที่ 20 กันยายน 2559 ณ  สาํนัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

โครงการสภาพนักงานสญัจร ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2559 ณ สํานักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหนา้ฝ่ายสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม 
เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูจดัทําแผนยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 

ครั้งที ่1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม ่
เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการและนิทรรศการเศรษฐกจิกับผ้าไท เรื่อง ผ้าไทในอุษาคเนย์ ความสัมพันธ์ร่วมทางเศรษฐกิจ

และวัฒนธรรม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม ่

เข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  
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เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาแบบมสี่วนร่วมด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ 
และการจัดการมรดกวัฒนธรรม” จัดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ระหว่างวันที่ 16 - 18 
กันยายน 2559 ณ โรงแรมเวียงอินทร ์จังหวัดเชียงราย  

เข้าร่วมประชุมโครงการ QA family ครั้งที ่1 ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ สาํนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
นางสาววนิดา เชื้อคาํฟ ูหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรูแ้ละการจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักสรา้งสุข ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 

ธันวาคม 2558 ณ สิบแสนรสีอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม ่
เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการกรอกภาระงานและผลการปฏิบัติงาน วันที ่11 กุมภาพันธ์ 

2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เข้าร่วมอบรมสมัมนาหลักสตูรศิลปะการบริหารงานสําหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ ระหว่างวันที ่17 - 18 มีนาคม 2559 

ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
เข้าร่วมประชุมช้ีแจงการปรับปรุงฐานข้อมลูบุคลากร (CMU-HR) วันที ่25 เมษายน 2559 ณ สํานักบรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การเสริมสรา้งวินัยทางการเงิน การงบประมาณ สาํหรับผูป้ฏิบัติงานด้านการเงิน 

การงบประมาณ และด้านพัสดุ ระหว่างวันที ่29 - 30 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหมแ่กรนด์วิว จังหวัด
เชียงใหม ่

เข้าร่วมประชุมให้ข้อมลูเพ่ือประกอบการจัดทํา Master Plan โครงการอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(CMU Square) วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ สํานักสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

เข้าร่วมประชุมผู้รบัผิดชอบการจัดการเสนอช่ือฯ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอชื่อผูส้มควรดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

เข้าร่วมประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัประจํา วันที่ 15 มิถุนายน 
2559 ณ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ของสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ระบบ e-Project and e-Budget ของคณะมนุษยศาสตร์ วันที ่28 มิถุนายน 2559 ณ สํานักพัฒนาคณุภาพ
การศกึษา และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

เข้าร่วมอบรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานทีดี่ในระบบงานด้านต่าง ๆ  ตามแนวทาง CMU-EdPEx (โครงการ QA 
Show & Share) วันที่ 28 กรกฎาคม 2559  

เข้าร่วมงาน Open House การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A) รอบที่ 3 สําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่วันที ่3 สิงหาคม 2559 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เข้าร่วมประชุมพิจารณาการนําเสนอผลการจัดทําพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์สํานักฯ ให้สามารถรองรับการใช้งานบน
อุปกรณ์พกพา วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ หอ้งประชุม สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารใช้ฐานข้อมูล e-Budget วันที่ 1 กันยายน 2559 ณ สํานักหอสมดุ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
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การประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ประเทศ วันที ่8 กันยายน 
2559 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

ผู้เข้าศกึษาต่อหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สําหรบับุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่รุ่นที ่1 ภาค
การศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต้ังแต่วันที ่12 กันยายน 2559 ถึงวันที ่24 พฤศจิกายน 2559   

ผู้เข้าอบรม CM KM-Day ประจาํปี 2559 "พัฒนางานประจํา สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" วันที่ 14 กันยายน 2559 ณ  
สํานักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
นายสันต์ทศัน ์ เพญ็จันทร ์หัวหนา้งานบริการและประกันคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครัง้ที่ 

2/2558 ในวันที ่6 ตุลาคม 2558 ณ สํานักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนโยบายและแผน ในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2558 ณ สวน

พฤกษศาสตร์ทวีชล อําเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม ่
ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ประจําปี 2559 ในวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ สาํนักงาน

มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงศลิปะและวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ และแหล่งท่องเทีย่วเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที ่22 - 25 มกราคม 2559 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เข้าร่วมโครงการ QA Family ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ สาํนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรรูแ้ละเขา้ใจนักท่องเที่ยวอาเซียน  ในวันที่ 27 - 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง  

จังหวัดเชียงใหม่ 
เข้าร่วมประชุมโครงการสภาพนักงานสญัจร ครัง้ที่ 1 ประจําปี 2559 เรื่อง การขอตําแหน่งชํานาญการ ในวันที่ 3 

กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในวันที่ 6 - 7 

กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม ่
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพในการบริหารจัดการองคก์ร และการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ในวันที ่17-20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครราชสมีา และลพบุรี 
เข้าร่วมสัมมนา "การบรหิารจัดการปัญหาหมอกควันเพ่ือลดภัยพิบัติ" ในวันที ่12 มีนาคม 2559 ณ หอนิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
เข้าร่วมประชุมช้ีแจงการปรับปรุงฐานข้อมลูบุคลากร (CMU-HR) ในวันที ่25 เมษายน 2559 ณ สํานักบรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
เข้าร่วมประชุมโครงการ QA Family ครั้งที ่2 ในวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
เข้าร่วมแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละรบัฟัง CMU-EdPEx: Review Main Process หมวด 2.2 และหมวด 3 ในวันที่ 11 - 12 

มิถุนายน 2559 ณ อาคารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เข้าร่วมประชุมช้ีแจงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ 

อาคารยุทธศาสตร์ สาํนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "รัฐ คนไท/ไทย ชายแดน และทศิทางใหม่ๆ  ในไทยศึกษา" ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559 

ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารใช้ฐานข้อมูล e-Budget ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

เข้าร่วมโครงการ CMU KM-Day ประจําปี 2559 "พัฒนางานประจํา นําสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสขุ" ในวันที ่14 
กันยายน 2559 ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

เข้าร่วมประชุม เรื่อง "เรียนรูแ้ละเข้าใจมรดกโลกกับการท่องเทีย่ว จากหลวงพระบางถึงเชียงใหม"่ ในวันศกุร์ที ่16 
กันยายน 2559 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เข้าร่วมกิจกรรม OEQD KM Day ครั้งที ่4 ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ สํานักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

เข้าร่วมประชุมสภาพนักงานสญัจร ประจําปี 2559 ในวันที ่21 กันยายน 2559 ณ สํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ QA Family ครั้งที ่4 ในวันจันทร์ที ่26 กันยายน 2559 ณ ปราชญ ์ราชพฤกษ ์รสีอรท์ แอนด์ 
สปา จังหวัดเชียงใหม ่

 
นางรพพีรรณ ศรทีะ  พนักงานปฏิบัติงาน 
เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการกรอกภาระงานและผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ วันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2559 ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
 
นางสาวชนาภา คําวงค์  นกัการเงินและบัญช ี
เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างความรูแ้ละการจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักสรา้งสุข ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 

ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสิบแสนรสีอรท์ แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่  
เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างสร้างนิยมและวัฒนธรรมองคก์รมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระหว่างวันที ่6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 

โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่  
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การเสริมสรา้งวินัยทางการเงิน การงบประมาณ สําหรับผูป้ฏิบัติงานด้านการเงิน 

การงบประมาณ และด้านพัสดุของทุกส่วนงาน ระหว่างวันที ่29 – 30 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหมแ่ก
รนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาจนีเบ้ืองต้น ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 6 กรกฎาคม 2559 ณ สํานักส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

เข้ารว่มโครงการพบปะเจ้าหน้าที่การเงิน ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ 
เข้าร่วมอบรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้การขอรับบําเหน็จบํานาญด้วยตนเองผ่านระบบ e-Filing ในวันที ่20 มิถนุายน 

2559 ณ สํานักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูล e-Budget วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ สาํนักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
เข้าร่วมประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 
นายพชิัย แสงบุญ นักวิชาการคอมพวิเตอร ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําหลกัเกณฑ์การถอดอักษรภาษาตระกูลไท (Tai Language Family) เป็นอักษรโรมัน 

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 



 79

เข้าร่วมอบรม Internationalization & Unicode Conference วันที่ 28 มิถุนายน 2559 
 
นางสาววาสนา มาวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน 
เข้าร่วมอบรมเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 

โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่  
เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2559 ระหว่างวันที ่17 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดลพบุร ี
เข้าร่วมอบรมเทคนิคการบรกิารด้วยใจเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2559 
เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษหลกัสูตร General; Conversation-Level 1 สําหรบัผู้ปฏิบัติงานในสังกัด

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และหลกัสูตรภาษาจนีเบ้ืองต้น ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม 15 มิถุนายน 2559 ณ 
สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

เข้าร่วมอบรม TQA Criteria (In-House Training) 2016 รุฎ่นที ่2 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม
โลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  

เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสือ่สารเชิงรุกเพ่ือการประชาสมัพันธ์ ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมศิริปัน
นา จังหวัดเชียงใหม่  

 
นายกิตติพันธ ์ ไชยยาต๊ิบ  พนักงานปฏิบัติงาน 
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงศลิปะและวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ และแหล่งท่องเทีย่วเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที ่22 - 25 มกราคม 2559 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสร้างนิยมและวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2559 

ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม่  
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาจนีเบ้ืองต้น ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม - 6 กรกฎาคม 2559 ณ สํานักส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง หมอต้นไม ้วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 ณ สาํนักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
เข้าร่วมอบรมการจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัย ในวันที ่26 กรกฎาคม 2559 ณ สํานักบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
เข้าร่วมอบรมการป้องกันอัคคภัียเบ้ืองต้น วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทางด้านการบริหารความเสี่ยง วันที ่20 สิงหาคม 2559 ณ สํานัก

บริการวิชาการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
 
นายสนัน่ ธรรมธิ พนักงานปฏิบัติงาน 
เข้าร่วมการอบรมวิธีการกรอกคะแนนการประเมินในแบบประเมินผลแบบใหมข่องมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่วันที่ 17 

มิถุนายน 2559 ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
 
นายต่อพงษ์ เสมอใจ นักชา่งศลิป ์
ศึกษาดูงานนิทรรศการภาพถ่ายลัวะ และการเสวนาเรือ่งลัวะในอุษาคเนย์ ณ มหาวิทยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมแนวคิดการจัดการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระหว่างวันที่ 9 - 11 

พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดสมทุรสงคราม และเพชรบุร ี



 80

นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ พนักงานปฏิบัติงาน 
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงศลิปะและวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ และแหล่งท่องเทีย่วเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที ่22 - 25 มกราคม 2559 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมแนวคิดการจัดการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระหว่างวันที่ 9 - 11 

พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดสมทุรสงคราม และเพชรบุร ี
เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้การดําเนินงานที่ดีในระบบด้านต่างๆ ตามแนวทาง CMU-EdPEx วันที่ 28 กรกฎาคม 

2559 โรงแรมเชียงใหมแ่กรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม ่ 
 
นายสุขธรรม โนบาง พนักงานปฏิบัติงาน 
เข้าร่วมอบรมการเรียนรูแ้ละเขา้ใจมรดกโลกกับการทอ่งเที่ยวจากหลวงพระบางถึงเชียงใหม ่วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ 

สถาบนัวิจัยสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รักษ์" ผ้าโบราณ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่  
เข้าร่วมอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่"การเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร e-CMU" วันที่ 6 

- 7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอัลไพน ์กอล์ฟ รีสอร ์แอนด์สปา อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน 
เข้าร่วมอบรมการประดิษฐ์เครือ่งสักการะล้านนา หมากสุม่ หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน ต้นดอก วันที ่3 มิถุนายน 2559 

ณ หอ้งชมพูพันธ์ทิพย์ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 
นางสาวจุฑามาศ ขนุหล่อ พนักงานบริการทั่วไป 
เข้าร่วมการอบรมวิธีการกรอกคะแนนการประเมิน ในแบบประเมินผลแบบใหมข่องมหาวิทยาลยั วันที ่17 มิถุนายน 

2559 ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
 
นายปญัญา แก้วคาํ พนักงานบริการทั่วไป 
เข้าร่วมการอบรมวิธีการกรอกคะแนนการประเมินในแบบประเมินผลแบบใหมข่องมหาวิทยาลยั วันที ่17 มิถุนายน 

2559 ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
 
นายสนอง คําบญุปัน๋ พนักงานบริการทั่วไป 
เข้าร่วมการอบรมวิธีการกรอกคะแนนการประเมินในแบบประเมินผลแบบใหมข่องมหาวิทยาลยั วันที ่17 มิถุนายน 

2559 ณ สํานักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
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