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รายงานประจาํป 2547 ของสาํนกัสงเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จัดทาํขึน้เพือ่นาํ

เสนอขอมลูการดาํเนนิงานกจิกรรมตางๆ ภายในระยะเวลา 1 ป (1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2547) รวมทัง้ความกาวหนา

การพฒันา และการแกไขปรบัปรงุการปฏบิตังิาน โดยมุงเนนการปฏบิตังิานทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน เพือ่พฒันา

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานใหดย่ิีงขึน้ อีกทัง้เพือ่พฒันาบคุลากรใหทํางานอยางเตม็ความรู ความสามารถ มี

คณุธรรม จรยิธรรม รกัใครสามคัค ี และสามารถทาํงานเปนทมีได ซ่ึงสิง่เหลานีเ้ปนปจจยัสาํคญัในการพฒันาหนวยงาน

ใหกาวหนา และรองรบัการขยายงานในอนาคต และเพือ่ทาํหนาทีเ่ปนศนูยกลางดานการสงเสรมิ ทํานบุาํรงุ อนรุกัษ เผยแพร

และมุงสูความเปนเลศิดานศลิปวฒันธรรม

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดปรับปรุง “วิสัยทัศน” ของหนวยงานใหม เพื่อใหสอดคลองกับ

พันธกิจหลักและสภาวการณในปจจุบัน โดยกาํหนดเปาหมาย กลยุทธ และวิธีการบริหารและดาํเนินงานใหม ตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน และไดดาํเนินงานกิจกรรมตางๆ ตามแผนที่ไดวางไว ซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน

เปนอยางดี การดาํเนินงานที่ประสบผลสาํเร็จเหลานี้ไดรับการสนับสนุน ขอเสนอแนะ และที่มีประโยชนจาก

มหาวิทยาลัย และไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะ สถาบัน สาํนัก หนวยงานตางๆ จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย อีกทั้งไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรภายในหนวยงานทุกคน จึงทําใหผลการดาํเนินงานใน

รอบปท่ีผานมาอยูในระดับที่นาพึงพอใจ

ความสาํเร็จที่กลาวมาขางตน เกิดจากความรวมมือรวมใจของผูบริหารและเจาหนาที่ ทุกคน ทุกฝาย

ท่ีไดชวยกันปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มความรู ความสามารถ อันเปนปจจัยสาํคัญที่จะชวยผลักดันใหหนวยงานกาว

ตอไปขางหนาไดอยางมั่นคงตอไป

 (รองศาสตราจารยพงศเดช  ไชยคุตร)

ผูอํานวยการสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ประวัติการกอตั้ง

ในป พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ไดจัดต้ังโครงการศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมขึ้น

โดยมวัีตถปุระสงคหลกัในอนัทีจ่ะทาํนุบาํรงุและอนรุกัษศลิปวฒันธรรมทีม่อียูแลว กลาวคอืการคนควา รวบรวม

ขอมูลพ้ืนฐาน และใหบริการขอมูลแกนักวิชาการและผูสนใจทั่วไป พรอมทั้งจัดประชมุแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพ่ือทาํความเขาใจกับปญหาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม แสวงหารูปแบบและแนวทางในการประยุกตองค

ความรูทางวชิาการมาใชในการอนรุกัษวัฒนธรรมและสิง่แวดลอม ตัวอยางเชน โครงการอนรุกัษคมัภรีใบลาน

ลานนา นอกจากนีย้งัมบีทบาทในการเสนอแนะนโยบายการวจัิยดานวฒันธรรม และการอนรุกัษศลิปวฒันธรรม

รวมทั้งรวมมือประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น คือศูนยวัฒนธรรมจังหวัดตางๆ ในภาค

เหนือ และระดบัชาตคิอืสาํนักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ และองคกรเอกชน ตลอดจนทาํหนาทีเ่ผยแพร

ความรูทางศิลปวัฒนธรรมในรูปของสิ่งพิมพนิทรรศการ และการแสดงทางดานศิลปวัฒนธรรมอีกดวย

การดาํเนินงานดังกลาวไดบรรลุผลตามเปาหมายที่ต้ังไวโดยตลอด ทั้งน้ีไดรับความรวมมือ

และการยอมรับจากบุคคล หนวยงาน และสถาบันตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และนานาประเทศ

และในการดาํเนินงานที่ผานมาไดพบวา ยังมีงานดานศิลปวัฒนธรรมอีกจํานวนมาก ครอบคลุมเน้ือที่หลาย

จังหวัดในภาคเหนือที่ตองการการทาํนุบาํรุงสงเสริม และเผยแพร แตเน่ืองจากยังประสบปญหา และอุปสรรค

อันไดแก การขาดแคลนบุคลากร และงบประมาณ ทาํใหไมสามารถขยายงานออกไปครอบคลุมพ้ืนที่ในภาค

เหนือตามที่คาดหวังไวคือ ไมสามารถทาํงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงมีการเสนอใหยกฐานะโดย

จัดต้ังเปน “สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม” เปนองคกรของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบงานดานทาํนุบาํรุงศิลป

วัฒนธรรมโดยเฉพาะ

เมือ่ผานการพจิารณาจัดต้ัง ทบวงมหาวิทยาลยัไดประกาศยกฐานะจาก “โครงการศนูยสงเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม” ขึ้นเปน “สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม” โดยใหเปนสวนราชการ ขึ้นตรงตอมหาวิทยาลัย

เชียงใหม เชนเดียวกับคณะตางๆ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536  ตามประกาศในพระราชกิจจานเุบกษา

เลมที่ 110 ตอนที่ 87 และมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดอนุมัติใหใชอาคารเวนคืนรูปทรงอาณานิคม  ซึ่งต้ังอยูทาง

ทิศใตของมหาวิทยาลัยติดถนนสุเทพ และถนนสายริมคลองชลประทาน เปนสถานที่ทาํการของสาํนักสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ต้ังแตน้ันเปนตนมา

สถานที่ตั้ง

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ต้ังอยูเลขที่ 239 ถนนหวยแกว อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

บนถนนริมคลองชลประทาน ในบริเวณที่รมรื่นดวยแมกไมยืนตนนานาพันธุ สาํหรับอาคารที่ใชเปนสาํนักงาน

เลขานุการ ไดรับการอนุรักษไวจากบานที่เคยเปนของนายอาเธอร ไลออนแนล เคอริเปล (Mr. Arther Lionel 

Queripel) ซึ่งสรางไวในราว พ.ศ.2465  มีรูปทรงแบบโคโลเนียล (Colonial) หรือทรงอาณานิคม บานหลังน้ี

ถูกเวนคืนใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมในป พ.ศ. 2506 และไดรับการปรับปรุงใหเปนสถานที่ทาํการของสถาบัน 
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วิจัยสังคม จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงยายสถาบันวิจัยสังคมเขาไปอยูบริเวณศูนยรวมวิจัยฯ ในมหาวิทยาลัย

เชียงใหม อาคารแหงน้ีจึงถกูกาํหนดใหเปนสถานทีท่าํการของสาํนักสงเสรมิศิลปวฒันธรรม นับต้ังแตป พ.ศ. 

2537 เปนตนมา

นอกเหนือจากอาคารหลงัใหญน้ีแลว บรเิวณทีอ่ยูในความดแูลของสาํนักสงเสรมิศิลปวฒันธรรม

ยังเปนที่ต้ังของกลุมเรือนโบราณอีก 5 หลัง ซึ่งถูกรื้อถอนและนาํมาปลูกสรางใหม เพ่ือใชศึกษาสถาปตยกรรม

ลานนา และเปนสถานที่จัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

นอกจากนี้เดิมสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมยังเปนผูดูแลอาคารหอศิลปปนมาลา ซึ่งใชใน

การจัดพิพิธภัณฑ การจัดนิทรรศการ และการแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ อีกดวย ปจจุบันหอศิลปปนมาลา

ไดปรับเปลี่ยนเปนหอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม อยูในความดูแลของมหาวิทยาลัย

 

สถานที่ติดตอ:

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

239  ถนนหวยแกว  อาํเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  50200

โทรศัพท 053-943624-6  โทรสาร 053-222680

Email: art-cult@chiangmai.ac.th

http://art-culture@chiangmai.ac.th
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ปณิธาน

ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม อนัเปนรากฐานสาํคญัของชาต ิสนับสนนุ และเผยแพรศลิปวฒันธรรม

ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ทาํหนาที่เปนศูนยกลางดานการสงเสริม ทาํนุบาํรงุ อนุรกัษ

เผยแพร และมุงสูความเปนเลศิดานศลิปวฒันธรรม

พันธกจิ

1. สรางบรรยากาศของศลิปวฒันธรรมลานนา ศลิปวฒันธรรมรวมสมยั ศลิปวฒันธรรม

นานาชาต ิ โดยเนนความเปนภมูภิาค ของศลิปวฒันธรรมลุมแมนํ้าโขง ดวยกจิกรรมและ

วิชาการดานศลิปวฒันธรรม

2. เปนแหลงสรางความรวมมือ ในการดาํเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมสาํหรับบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย และแสวงหาความรวมมือระหวางองคกรดานศิลปวัฒนธรรมภายใน

ประเทศ และนานาชาติ

3. นําเทคโนโลยีมาใชในการเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม

4. สามารถขยายขอบเขตของการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่นใหชุมชนได

รับทราบอยางแพรหลาย เพ่ือสรางบรรยากาศที่กอใหเกิดการเห็นคุณคา ของสิ่งแวดลอม

ทางดานศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค

1. เพ่ือเปนแหลงเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือสราง

วัฒนธรรมที่พึงประสงค และเอื้ออาํนวยตอการพัฒนาสังคม

2. เพ่ือเปนแหลงแสวงหาแนวทาง และการฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ทั้งทางดาน

วัตถุ ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ภูมิปญญา และสิ่งแวดลอม

3. เพ่ือเปนแหลงสงเสรมิการศกึษา คนควารวบรวมขอมลูและเอกสารเกีย่วกบัศลิปวฒันธรรม

โดยมุงเนนศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

4. เพ่ือเปนแหลงติดตอขอทุน สงเสริม สนับสนุน การดาํเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม ทั้งใน

ระดับหนวยงานและบุคคล

เปาหมาย

1. ทาํหนาทีเ่ปนศนูยกลางดานการสงเสรมิ ทาํนุบาํรงุ อนุรกัษ เผยแพร และมุงสูความเปนเลศิ

ดานศิลปวัฒนธรรม

2. บริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมแกสังคมและชุมชนในรูปแบบตางๆ

3. ประชาชนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม โดยละเอียดและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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4. ปลูกจิตสาํนึกความเปนไทย หวงแหน ดูแลรักษาศิลปวัฒนธรรม มใิหสญูหาย และไดรบั

การอนรุกัษใหคงอยูสบืไป

5. บุคลากรของสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สามารถใหปรึกษาหรือแนะนาํความรูเกี่ยวกับ

ศลิปวฒันธรรม ใหแกบคุคล หนวยงาน และองคกรจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัได

6. สาํนักสงเสริมศลิปวัฒนธรรมมีคุณภาพและมาตรฐานในการบริหารและดาํเนินงาน เปน

ที่ยอมรับโดยทั่วไป



รายนามผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ตั้งแตอดีต-ปจจุบัน)

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชวลิต พุทธวงศ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

รักษาการผูอาํนวยการสาํนักฯ

(พ.ศ. 2536 - 2537)

2. ศาสตราจารย ดร. อุดม รุงเรืองศรี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

(พ.ศ. 2537 - 2544)

3. รองศาสตราจารยพงศเดช ไชยคุตร คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม

(พ.ศ. 2545 - ปจจุบัน)

รายนามคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

1. รองอธิการบดีฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยและกิจการพิเศษ ประธานฯ

(ผูชวยศาสตราจารย นพ. อาํนาจ อยูสุข)

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร กรรมการ

(รองศาสตราจารย ดร. ประภา  สุขเกษม)

3. ผูอาํนวยการสาํนักบริการคอมพิวเตอร กรรมการ

(อาจารย ชัยธวัช  เสาวพนธ)

4. นายสันติ  พงษพันธเดชา กรรมการ

5. ดร. เจาดวงเดือน ณ เชียงใหม กรรมการ

6. นายศุภวัตร ภูวกุล กรรมการ

7. นายนคร พงษนอย กรรมการ

8. นายจุลทัศน กิตติบุตร กรรมการ

9. รองผูอาํนวยการฝายวิชาการ กรรมการ

(อาจารย ดร. สุภาพร นาคบัลลังก)

10. รองผูอาํนวยการฝายกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ กรรมการ

(อาจารยวิลาวัณย เศวตเศรนี)

11. ผูอาํนวยการสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ

(รองศาสตราจารยพงศเดช ไชยคุตร)

12. รองผูอาํนวยการฝายบริหาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ

(อาจารยพีระพงษ ดวงแกว)
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⌫    

ประเภท / ชื่อ-สกุล ตําแหนง จํานวน

ผูบริหาร  4 คน

รองศาสตราจารยพงศเดช ไชยคุตร ผูอํานวยการ

อาจารยพีระพงษ ดวงแกว รองผูอํานวยการฝายบริหาร

อาจารย ดร. สุภาพร นาคบัลลังก รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

อาจารยวิลาวัณย เศวตเศรนี รองผูอํานวยการฝายกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ

ขาราชการ 5 คน

นางภัทรา จันทราทิตย นักวิชาการศึกษา 6

นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการศึกษา 5

นางรุจิรา คอทอง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

นางรพีพรรณ ศรีทะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

นายเศรษฐศิลป อินถาบุตร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน) 4 คน

นายพิชัย แสงบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร

นางสาวเสาวณีย คาํวงค นักวิชาการเงินและบัญชี

นายไกรวุฒิ วังชัย นักวิชาการชางศิลป

นางสาวมนฤทัย ไชยวิเศษ นักวิชาการศึกษา

ลูกจางชั่วคราว 3 คน

นายพร สุขกระจาง คนสวน

นายปญญา แกวคาํ คนสวน

นางอัมพร สุขกระจาง นักการภารโรง

รวมบุคลากร 16 คน

 

17%

25%

33%

25%

ขาราชการสาย ข .

ขาราชการสาย ค .

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน )

ลูกจางชั่วคราว (เงินรายไดฯ )

⌫       
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คณะกรรมการประจําสํานัก

ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

สํานักงาน

เลขานุการ

ฝายวิชาการ

และขอมูล

ฝายเผยแพร

และพัฒนา

ฝายสงเสริม

การอนุรักษ

ฝายหอศิลป

และพิพิธภัณฑ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
รองผูอํานวยการ

ฝายกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ



เลขานุการสํานัก

อาจารยพีระพงษ ดวงแกว

รองผูอาํนวยการฝายบริหาร

รองศาสตราจารยพงศเดช ไชยคุตร

ผูอาํนวยการ

อาจารย ดร. สุภาพร นาคบัลลังค

รองผูอาํนวยการฝายวิชาการ

อาจารยวิลาวัณย เศวตเศรนี

รองผูอาํนวยการฝายกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ



ผูอํานวยการ
(รศ. พงศเดช ไชยคุตร)

สํานักงานเลขานุการ ฝายวิชาการและขอมูล

นายสนั่น ธรรมธิ

นางภัทรา จันทราทิตย

ฝายเผยแพรและพัฒนา

นางสาวมนฤทัย ไชยวิเศษ

ฝายสงเสริมการอนุรักษ

นายเศรษฐศลิป อินถาบตุร

ฝายหอศิลปและพิพิธภัณฑ

นายไกรวุฒิ วังชัย

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่

นางรุจิรา คอทอง

นางรพีพรรณ ศรีทะ

นายพิชัย แสงบุญ

นายพร สุขกระจาง

นายปญญา แกวคํา

นางอําพร สุขกระจาง

นางรพีพรรณ ศรีทะ

นางรุจิรา คอทอง

น.ส. เสาวนีย คําวงค

นางรพีพรรณ ศรีทะ

นายเศรษฐศิลป อินถาบุตร

นางรุจิรา คอทอง

งานประกันคุณภาพการดําเนินงาน

คณะกรรมการการประกันคุณภาพ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
(อ. พีระพงษ ดวงแกว)

รองผูอํานวยการฝายกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ
(อ. วิลาวัณย เศวตเศรณี)

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
(อ. ดร. สุภาพร นาคบัลลังก)

เลขานุการสํานัก
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นายสนั่น ธรรมธิ

นักวิชาการศึกษา 5

นางรุจิรา  คอทอง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

นางภัทรา จันทราทิตย

นักวิชาการศึกษา 6

นางรพีพรรณ ศรีทะ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

นายเศรษฐศิลป อินถาบุตร

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

นายไกรวุฒิ วังชัย

(นักวิชาการชางศิลป)

นายพิชัย แสงบุญ

(นักวิชาการคอมพิวเตอร)

นางสาวมนฤทัย ไชยวิเศษ

(นักวิชาการศึกษา)

นางสาวเสาวณีย คาํวงค

(นักวิชาการเงินและบัญชี)

นายพร สุขกระจาง

(คนสวน)

 นายปญญา แกวคาํ

(คนสวน)

นางอัมพร สุขกระจาง

(นักการภารโรง)
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⌫
1. รองศาสตราจารยพงศเดช ไชยคุตร ผูอาํนวยการสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดรับ

รางวัลศิลปนยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย “รางวัลศิลป พีระศรี” ครั้งที่ 3 พรอมรับทุน

สรางสรรค ศิลป พีระศรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547

2. นายสนั่น ธรรมธิ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ ใหเปน “เพชร

ราชภัฏ เพชรลานนา” สาขาศิลปะการแสดง : ฟอนดาบ ฟอนเชิง” ประจาํป 2547

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547

⌫       ⌫⌫ ⌫   

⌫       
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สาํนักสงเสรมิศลิปวฒันธรรม ไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณตางๆ จํานวน 3 ประเภท ดังน้ี

1. งบประมาณแผนดิน

2. งบประมาณเงินรายได

3. งบประมาณจากแหลงอืน่ๆ เชน  เงนิสนับสนนุ เงนิบรจิาค และทนุวิจัย จากหนวยงานภายนอก

⌫    

⌫


    
ก. แผนงานบริหารและจัดการศึกษา

    ระดับอุดมศึกษา

    ก.1 งานบริหารทั่วไป   285,000.00   549,800.00 48%   767,500.00 28%

    ก.2 งานทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม   515,900.00   529,000.00 2%                  - 0%

    ก.3 งานบริการวิชาการแกชุมชน                    -                  - -   800,000.00 100%

ข.  แผนงานศาสนา ศิลปะ และ

    วฒันธรรม

    ข.1 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                  -   529,000.00 100%   914,900.00 42%

    ข.2 งานอนุรักษสิ่งแวดลอม                  -                  - -     10,800.00 100%

รวม   800,900.00 1,607,800.00 50% 2,493,200.00 36%

⌫    
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ก.3 งานบริการวิชาการแกชุมชน

ข.1 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ข.2 งานอนุรักษ?ส่ิงแวดล?อม 
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แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

1. คาหนวยกิต 10% 410,600.00 280,200.00 -47% 124,400.00 125%

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 205,000.00 205,000.00 - 205,000.00 -

รวม 615,600.00 485,200.00 -27% 329,400.00 -47%

หมายเหตุ  เปลี่ยนแปลงรอบงบประมาณรายไดประจาํป 2547 ใหตรงกับงบประมาณแผนดินประจาํป 2548

               (คงเหลือ 5 เดือน นับต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2548)

⌫    

-
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200 ,000

300 ,000

400 ,000

500 ,000
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คาหนวยกิต 10%

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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1. เงินบริจาค 5,000.00 209,700.00 98% 1,393,575.00 85%

2. คาเชาสถานที่ - 50,200.00 100% 48,500.00 -4%

3. ทุนวิจัย - - - 85,000.00 100%

4. ดอกเบี้ย (ยอดยกมาจากปกอน) - 2,961.93 100% 1,901.96 -56%

รวม 5,000.00 262,861.93 98% 1,528.976.96 83%

⌫    
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1. ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมประจาํเดือน มกราคม - ธนวาคม 2547 บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด 35,640 12,000 ฉบับ

2. การรวบรวมลวดลายผาทอพื้นบาน

จังหวัดนาน

1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน

2548

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

150,000 2 คน

3. จดหมายขาว “รมพยอม” ไตรมาส 1-2 เงินแผนดินป 2548 19,800 9,200 เลม

4. โครงการฝกอบรมวิปสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 10 17 – 27 ตุลาคม 2547

ณ อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร มช.

เงินรายไดป 2547 30,000 110 คน

5. ตักบาตรเทโวโรหณะ 29 ตุลาคม 2547

ณ วัดฝายหิน มช.

เงินรายไดป 2547 40,000 1,000 คน

6. โครงการสมโภชและเผยแพรความรูเกี่ยวกับศิลาจารึก

หลักที่ 1 พอขุนรามคาํแหง

12 พฤศจิกายน 2547

ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม

เงินรายไดป 2547 35,000 200 คน

7. โครงการจัดรถกระทง ประเพณียี่เปง

ประจาํป 2547

26 พฤศจิกายน 2547 เงินรายไดป 2547 150,000 500 คน

8. การประกวดดนตรีพื้นบานลานนา (ระดับประถม

และมัธยม)

17-18 มิถุนายน 2547

ณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

เงินแผนดินป 2547 123,458 400 คน

9. 40 ป มช. การประกวดกลองสะบัดชัย 3-5 กุมภาพันธ 2547

ณ ศาลาอางแกว มช.

เงินบริจาค 40 ป มช. 148,860 850 คน

10. 40 ป มช. การประกวดฟอนเล็บ 3-5 กุมภาพันธ 2548

ณ ศาลาอางแกว มช.

เงินบริจาค 40 ป มช. 120,000 300 คน

11. 40 ป มช. การประกวดดนตรีพื้นบานลานนา

(เยาวชนและประชาชน)

3-5 กุมภาพันธ 2548

ณ ศาลาอางแกว มช.

เงินบริจาค 40 ป มช. 213,540 900 คน

1
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12. งานกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม 12 ตุลาคม 2546 เงินรายไดป 2547 40,000 600 คน

13. งานประเพณีสงกรานต 13 เมษายน 2547 เงินรายไดป 2547 95,000 600 คน

14. การจัดตกแตงรถกระทงใหญ 8 พฤศจิกายน 2546 เงินรายไดป 2547 155,000 200 คน

15. ประสานงานดานการแสดงชุดเบิกมานลานนา

สืบสานวัฒนธรรมไทย

14 ธันวาคม 2546

ณ หอประชุม มช.

สมาคมเสริมสรางคุณคาแหง

ประเทศไทย (รับผิดชอบงบฯ)

- 1,200 คน

16. นิทรรศการศิลปกรรม 14 ตุลา ประชาธิปไตย 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2546

ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม

สาํนักเลขาธิการสภาผูแทน-

ราษฎร และหอศิลปฯ ม.ศิลปากร

30,500 200 คน

17. งานมุทิตาจิตศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป

ประจาํป 2540 “อาจารยกมล ทัศนาญชลี”

15 มกราคม 2547

ณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

เงินแผนดินป 2547 10,000 200 คน

18. ละครหุนพื้นบานตาํนานรักดอกบัวเผื่อน- บัวผัน

และกินรียูงคาํ

11 เมษายน 2547

ณ อ. ปางมะผา จ. แมฮองสอน

เงินแผนดินป 2547 18,000 300 คน

19. ดนตรี “คีตะศิลปถิ่นเวียตนาม”

(รวมกับมหาวิทยาลัยเว ประเทศเวียตนาม)

12 กุมภาพันธ 2547

ณ หอประชุมเล็ก มช.

เงินแผนดินป 2547 102,985 300 คน

20. ดนตรีอาเซียน ลาว พมา กัมพูชา

(รวมกับ 4 ประเทศลุมแมน้าํโขง)

23-24, 26 กรกฎาคม 2547

ณ คณะมนุษยศาสตร มช.

เงินแผนดินป 2547 178,611 400 คน

21. ดนตรีคลาสสิค “Hanoi Chamber Orchestra”

(รวมกับสถาบันดนตรีฮานอย ประเทศเวียตนาม)

10 กันยายน 2547

ณ ศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ

เงินแผนดินป 2547 (47,000)

และสาํนักงานศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัย (93,000)

 140,000 300 คน

22. การแสดงดนตรีแจส ของ “โก-ปอม ออโตบาหน” 31 มกราคม 2547

ณ หอประชุมเล็ก มช.

เงินแผนดินป 2547 129,809 400 คน

23. การประกวดศิลปกรรมเยาวชน ครั้งที่ 1 26 มิถุนายน 2547

ณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

เงินแผนดิน 2547 74,982 600

24. ดนตรีคลาสสิค Bangkok Symphony Orchestra โดยมี

มล.อัศนีย ปราโมช องคมนตรี รวมแสดง

26 กรกฎาคม 2547

ณ คณะมนุษยศาสตร มช.

เงินแผนดิน 2547 10,000 300

รวมทั้งสิ้น 2,051,185

1
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1. จดหมายขาวรมพยอม มกราคม - ธันวาคม 2547 เงินแผนดินป 2547 32,000 4,000 เลม

2. หนังสือวิชาการสานศิลปแผนดินลานนา 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2547 เงินบริจาค 40 ป มช. 220,000 1,000 เลม

3. การวิจัย เรื่อง “การปรับตัวรอบวัด” 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546

ณ จังหวัดเชียงใหม

ผูวิจัย 2 คน

4. งานวิจัย เรื่อง ลวดลายผาทอพื้นบานจังหวัดอุตรดิตถ 1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547

ณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

สถาบันวิจัยสังคม และสถาบัน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มช.

85,000 ผูวิจัย 2 คน

5. นิทรรศการและการแสดงหุนไรสาย Mobile Puppet 29 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2546 เงินแผนดินป 2547 (15,000)

ททท. และ AIS (63,500)

 78,500 600 คน

6. นิทรรศการภาพพิมพ Prof. Watanaba

(รวมกับมหาวิทยาลัย Tama, Tokyo, Japan)

7-30 มกราคม 2547

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

เงินแผนดินป 2547 6,500 600 คน

7. ขึ้นเรือนใหม (พญาปงลังกา) 8 เมษายน 2547

ณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ททท. 38,000 150 คน

8. โครงการหุนหรรษาพาเที่ยวปางมะผา

(โครงการโบราณคดีพื้นที่สูง)

17-20  เมษายน 2547

อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน

เงินแผนดินป 2547 18,500 200 คน

9. นิทรรศการผลงานจากการประกวดศิลปกรรมเยาวชน

ครั้งที่ 1

6 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2547

ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม

เงินแผนดินป 2547 21,134 300 คน

10. การเยี่ยมชมเว็บไซทของสาํนักฯ http://art-culture.chiangmai.ac.th - - 12,558 ครั้ง

11. การใชบริการดาวนโหลดขอมูล Font Lanna, ไฟล

PDF และชอมูลวิชาการอื่นๆ

http://art-culture.chiangmai.ac.th - - 5,548 ครั้ง

12. นาฏดุริยการลานนา (หนังสือพิมพ) มกราคม - ธันวาคม 2547 - - 4 ฉบับ

13. มรดกลานนา (หนังสือพิมพ) มกราคม - ธันวาคม 2547 - - 49 ฉบับ

14. มรดกลานนา (วิทยุ) มกราคม - ธันวาคม 2547 - - 192 ครั้ง

15. สุภาษิตคาํคราว (พลเมืองเหนือ) มกราคม - ธันวาคม 2547 - - 52 ครั้ง

16. การบริการขอมูลวิชาการศิลปวัฒนธรรม มกราคม - ธันวาคม 2547 - - 200 คน

รวมทั้งสิ้น 499,634

1
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1. โครงการคุณคาสาละวินศิลปนสัญจร ครั้งที่ 2

(รวมกับชุมชนทาตาฝง อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน)

6 – 12 ธันวาคม 2547

ณ หมูบานทาตาฝง อ.แมสะเรียง

จ. แมฮองสอน

สถานบริการเทคโนโลยี-

สารสนเทศ มช. และ

บัณฑิตศึกษาสถาน

80,000 25 คน

2. โครงการ “รักษสิ่งแวดลอมดอยสุเทพ” ครั้งที่ 2

หลังจากประเพณีเดินขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขาบูชา

ประจาํป 2547 (รวมกับกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม-

เชียงใหม)

2 มิถุนายน 2547 เงินบริจาค (8,000)

เงินแผนดินป 2547 (5,000)

13,000 50 คน

3. การรับบริจาค การขนยาย และการปลูกสราง เรือน

พญาปงลังกา

8 เมษายน 2547

ณ เรือนพญาปงลังกา

มูลนิธิจุมภฎ-พันธุทิพย 200,000 1 หลัง

4. บุคลากรดูงานดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ณ สถานที่ทองเที่ยวสาํคัญใน จ.ชลบุรี เงินแผนดินป 2547 10,800 2 คน/1ครั้ง

5. การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเรือนโบราณ - - - 400 คน

รวมทั้งสิ้น 303,800

1
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การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการดาํเนินงานที่สถาบันการศึกษาทุกระดับจะ

ตองดําเนินการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

โดยการดาํเนินการเพื่อการตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานดานตางๆ มีตัวบงชี้คุณภาพ 

(Key Quality Indicator: KQI) เปนตัวกาํกับคุณภาพ วัดคุณภาพและผลสาํเร็จของการดาํเนินงาน เพ่ือใหสอด

คลองกับกลยุทธ พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกรและหนวยงาน

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดเริ่มดําเนินงานประกันคุณภาพมาตั้งแตป พ.ศ. 2543 จน

ถึงปจจุบัน และไดรบัการตรวจสอบระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบระบบ

ประกนัคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 4 ครั้ง ตามมาตรฐานดานตางๆ จํานวน 6 ดาน คือ 

(1) ปรชัญา ปณธิาน วิสยัทศัน ภารกจิ วัตถปุระสงค นโยบาย กลยทุธ และแผน (2) การทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม

และอนุรักษสิ่งแวดลอม (3) การบริการวิชาการแกชุมชน (4) การบริหารและจัดการ (5) การเงินและ       

งบประมาณ และ (6) ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ โดยไดรบัการยกเวนการตรวจสอบมาตรฐาน 3 ดาน คอื 

ดานการเรยีนการสอน  การพฒันาและสนบัสนนุนักศึกษา  และดานการวิจัย  เน่ืองจากหนวยงานไมมีการจัด

การเรียนการสอนและการวิจัย โดยยึดปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางจากระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยเปนหลัก และไดนําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดจากผลประเมินการตรวจสอบการประกัน

คณุภาพการศกึษาในแตละครัง้ มาปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารและจดัการภายในหนวยงานใหมปีระสทิธภิาพ

และมาตรฐานดียิ่งขึ้น

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดรับการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

จํานวน 4 ครั้ง  คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2544  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545  ครั้งที่ 3 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547

⌫  



   

• ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค

นโยบาย กลยุทธ และแผน

รับรอง รับรอง 68.00% 68.00%

• การทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม รับรอง รับรอง 70.00% 74.29%

• การบริการวิชาการแกชุมชน - - 70.67% 74.00%

• การบริหารและจัดการ รับรอง รับรอง 70.00% 77.00%

• การเงินและงบประมาณ รับรอง รับรอง 70.00% 70.00%

• ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รับรอง ไมรับรอง 70.00% 78.00%

• การสนับสนุนการเรียนการสอน รับรอง - - -

• การพัฒนานักศึกษา รับรอง - - -

• การวิจัยดานศิลปวัฒนธรรม รับรอง - - -

สรุปผลประเมิน รับรอง รับรอง 70.10% 74.40%

หมายเหตุ  1. การตรวจสอบฯ ในครั้งท่ี 1 มีการตรวจสอบมาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนการสอน การพฒันา

    นกัศกึษา และการวจัิย แตถกูตดัออกไปทัง้หมด นบัตัง้แตการตรวจสอบฯ ในครัง้ที ่2 เปนตนมา

2. การประเมนิผลในรอบป 2548 (16 มนีาคม 2548) ผลการประเมนิ = 80.00%
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาการดาํเนินงานภายใน

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดมาตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณ

ภาพการดาํเนินงานภายในสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547 โดยไดตรวจสอบตาม

รายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit Checklist) และประเมินผลโดยพิจารณาจากแนวทางการประเมิน

คุณภาพ (Quality Assessment Guideline) และตัวบงชี้คุณภาพ (Key Quality Indicators, KQI)

ผลการตรวจสอบและประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินมีความเห็นวาสาํนัก-

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ไดดําเนินการตามมาตรฐานครบถวนทั้ง 6 ดาน และมีระดับการพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานทั้ง 6 ดาน  ดังน้ัน จึงมีมติใหคะแนนเทากับ 74.40 คะแนน และมีระดับการพัฒนาคุณภาพอยูใน

ระดับดี  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน ไดมีขอคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการดาํเนินงาน ซึ่งไดแสดงไวในจุดแข็ง วิธีเสริมใหแข็งแกรง จุดออนและขอเสนอ ดังน้ี

⌫      
               ⌫ 
⌫          


 ⌫
• มีการเผยแพรปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ

และวัตถุประสงคของสาํนักฯ อยางมีประสิทธิผล

• ควรมีการปรับปรุงขอความวิสัยทัศน และภารกิจ
ใหชดัเจนยิง่ขึน้ โดยเพิม่ระดบัความสาํเรจ็ทีส่าํนักฯ

คาดหวังจะบรรลุ

 
• ยังไมไดกาํหนดกลยุทธของสาํนักฯ ที่จะนาํสูความ

สาํเร็จตามวิสัยทัศน

• ควรจัดทาํกลยุทธของสาํนักฯ ที่จะนาํสูความสาํเร็จ

ตามวิสัยทัศน

• แผนปฏิบัติการประจาํปควรระบุขอมูลดานงบ
ประมาณ เพ่ือใหเกดิความชดัเจนในการประเมนิผล

⌫   
 ⌫
• มีผูบริหารที่มาจากสายศิลปะที่มีศักยภาพในการ

แสวงหาความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการผลักดันกิจ

กรรมตางๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยดาน

ทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม

• มีบุคลากรมีความรู ความสามารถในงานที่ตนรับ
ผิดชอบสูง มีความสามัคคี และมีการทาํงานเปน

ทีม

• ควรหาวธิกีารในการสงเสรมิ และสรางความรวมมอื

ทางดานศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ ใน

มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น

• ควรหาวิธีการในการสรางรายไดจากกลุม
เรือนโบราณ

ทีม่า  รายงานผลการตรวจสอบและประเมนิระบบการประกนัคณุภาพการดาํเนนิงานภายในสาํนกัสงเสรมิศลิปวฒันธรรม

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิระบบการประกนัคณุภาพการดาํเนนิงานภายในสาํนกัสงเสรมิศลิปวฒันธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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⌫      
               ⌫  
 ⌫
• มีกลุมเรือนโบราณ ซ่ึงมีศักยภาพในการประชา-

สัมพันธ และเปนแหลงในการหารายไดใหกับสาํนักฯ

• ไมมี

 
• จํานวนบุคลากร และงบประมาณในการดาํเนินงานยัง

เปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพงาน

• ควรมีวิธีการหางบประมาณเพิ่มเติมจากแหลงอ่ืนๆ 

อาทิเชน งบประมาณจากการวิจัยที่เชื่อมโยงกับภารกิจ

ของสาํนักฯ ขอรับบริจาคเงินจากผูเขาชมกลุมเรือน

โบราณ

• มกีารวางระบบฐานขอมลูออนไลนทางดานศลิปวฒันธรรม
ท่ีคอนขางด ีแตควรมรีะบบการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ

และเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการมากขึ้น

• ควรมกีารสงเสริมการพฒันาบคุลากรในดานทีเ่กีย่วของ
โดยตรงกับภารกิจที่รับผิดชอบ เชน การดูงานดาน

ศิลปวัฒนธรรม หรือดานอื่นๆ ท่ีสามารถนาํมาสราง

ศักยภาพในการพัฒนางานของสาํนักฯ

• ควรสรางเสริมสภาพแวดลอมและภูมิทัศนในบริเวณ
สาํนัฯ ใหสมบูรณย่ิงขึ้น

• ควรสรางเสริมสภาพแวดลอมและภูมิทัศนในบริเวณ
สาํนักฯ ใหสมบูรณย่ิงขึ้น

• ควรมีการเผยแพรขอมุลที่ผานกระบวนการวิเคราะห
ขอมูลอยางเปนระบบ

⌫   
 ⌫
• สาํนกัฯ มศีกัยภาพสงูในการนาํความรูและภมูปิญญาดาน

ศิลปวัฒนธรรมของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย

เพื่อเผยแพรสูชุมชน

• มีขอมูลที่เกี่ยวกับภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรมที่

พรอมใหบริการสูชุมชน

• ควรมรีะบบสรางและจดัการฐานขอมลูสาํหรบัการเผยแพร
ท่ีมีประสิทธิภาพ

 
• จํานวนบุคลากร และงบประมาณในการดาํเนินงานยัง

เปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพงาน

• ควรหาวธิกีารในการสรางรายไดจากการใหบรกิารวชิาการ
แกชุมชน โดยเฉพาะหนวยงานของเอกชน

ทีม่า  รายงานผลการตรวจสอบและประเมนิระบบการประกนัคณุภาพการดาํเนนิงานภายในสาํนกัสงเสริมศลิปวฒันธรรม

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิระบบการประกนัคณุภาพการดาํเนนิงานภายในสาํนกัสงเสรมิศลิปวฒันธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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⌫      
               ⌫  
⌫  :  
 ⌫
• ผูบริหารมีความสามารถ มีความตั้งใจในการทาํงาน 

และมุงมั่นในการพัฒนาสาํนักฯ

• ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดประเมินการ
ทํางาน

• บุคลากรมีความมุงมั่นในการทาํงานอยางเต็มที่
• เปนองคกรขนาดเล็กที่เอ้ือตอการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

• ผูบริหารควรนําผลการประเมินมาพิจารณาในการ

พฒันาระบบงานของสาํนักฯ

 
• ไมมี • ควรจัดหาอุปกรณสําหรับการบริหารจัดการใหเพียง

พอ

⌫   
 ⌫
• มีความพยายามใหมีการแสวงหาแหลงทุนจากภาย

นอก

• ไมมี

 
• ไมมี • กาํหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมในการหาแหลงทุน

สนับสนุน

⌫   
 ⌫
• ผูบริหารใหความสาํคัญกับการประกันคุณภาพ
• บุคลากรที่รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพมีความ

เขมแข็งในการทาํงาน และมีการสรางระบบทีมงานที่

สามารถทดแทนกันได

• ไมมี

 
• ไมมี • ไมมี


- ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานดานทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมของสาํนักสงเสริมศิลป

วัฒนธรรม ใหเหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

- ควรสรางความชัดเจนในระดับนโยบายเกี่ยวกับภารกิจของสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กับหนวยงานอื่นที่อาจมีภารกิจที่ซ้าํซอนกันทางดานทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม

ทีม่า  รายงานผลการตรวจสอบและประเมนิระบบการประกนัคณุภาพการดาํเนนิงานภายในสาํนกัสงเสริมศลิปวฒันธรรม

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิระบบการประกนัคณุภาพการดาํเนนิงานภายในสาํนกัสงเสรมิศลิปวฒันธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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⌫


สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดปรับปรุงและพัฒนางานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินระบบการประกันคุณภาพการดาํเนินงานภายในสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2547  ดังน้ี

⌫   ⌫ ⌫ 
                ⌫ 
⌫          


⌫ ⌫
• ควรมีการปรับปรุงขอความวิสัยทัศน และภารกิจให

ชดัเจนยิง่ขึน้ โดยเพิม่ระดบัความสาํเรจ็ทีส่าํนกัฯ

คาดหวังจะบรรลุ

• สาํนักฯ ไดปรับปรุงขอความในวิสัยทัศนใหม

จากเดิม

• สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนองคกรที่รับผิดชอบ

ในการทาํนบุาํรงุอนรุกัษศลิปวฒันธรรม ทําการคนควา

รวบรวมขอมูลพื้นฐาน และใหบริการขอมูล แสวงหา

รูปแบบ และแนวทางในการประยุกตองคความรูทาง

วชิาการ มาใชในการอนรุกัษวฒันธรรม และสิง่แวดลอม

เปลี่ยนเปน

• สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ทําหนาที่เปนศูนยกลาง

ดานการสงเสริม ทํานบุาํรงุ อนรุกัษ เผยแพร และมุงสู

ความเปนเลศิดานศลิปวฒันธรรม

 ⌫
• ควรจัดทาํกลยุทธของสาํนักฯ ท่ีจะนาํสูความสาํเร็จ

ตามวิสัยทัศน

• แผนปฏิบัติการประจาํปควรระบุขอมูลดานงบ
ประมาณ เพือ่ใหเกดิความชดัเจนในการประเมนิผล

• สาํนักฯ ไดมีการจัดทาํแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ

ประจาํป 2548 และแผนยุทธศาสตร 5 ป (2549-

2553)

⌫   
                  
⌫ ⌫
• ควรหาวธิกีารในการสงเสรมิ และสรางความรวมมอื

ทางดานศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานตางๆ ใน

มหาวิทยาลัยใหมากขึ้น

• ควรหาวิธีการในการสรางรายไดจากกลุม
เรือนโบราณ

• ไดมีการจัดทาํแผนงานสรางความมือกับหนวยงาน
และองคกรทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เพิ่มมากขึ้น

• มีการจัดทาํประกาศใหบริการเชาใชอาคารสถานที่ของ
พิพิธภัณฑเรือนโบราณอยางเปนรูปธรรม
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⌫   ⌫ ⌫ 
                ⌫  
 ⌫
• ควรมีวิธีการหางบประมาณเพิ่มเติมจากแหลงอ่ืนๆ

อาทิเชน งบประมาณจากการวิจัยที่เชื่อมโยงกับภารกิจ

ของสาํนักฯ ขอรับบริจาคเงินจากผูเขาชมกลุมเรือน

โบราณ

• มีการวางระบบฐานขอมูลออนไลนทางดานศิลปวัฒน
ธรรมที่คอนขางดี แตควรมีระบบการจัดการที่มีประ

สิทธิภาพ และเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการมากขึ้น

• ควรมีการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรในดานที่เกี่ยว
ของโดยตรงกับภารกิจที่รับผิดชอบ เชน การดูงานดาน

ศิลปวัฒนธรรม หรือดานอื่นๆ ท่ีสามารถนาํมาสราง

ศักยภาพในการพัฒนางานของสาํนักฯ

• ควรสรางเสริมสภาพแวดลอมและภูมิทัศนในบริเวณ
สาํนักฯ ใหสมบูรณย่ิงขึ้น

• ควรสรางเสริมสภาพแวดลอมและภูมิทัศนในบริเวณ
สาํนักฯ ใหสมบูรณย่ิงขึ้น

• ควรมีการเผยแพรขอมูลที่ผานกระบวนการวิเคราะห
ขอมูลอยางเปนระบบ

• มีการขอรับเงินบริจาคและเงินสนับสนุนตางๆ จาก

หนวยงานตางๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยผานแผนงาน

และกิจกรรมตางๆ ของสาํนักฯ มากยิ่งขึ้น

• มีการปรับปรุงภูมิทัศนในบริเวณโดยรอบของ
พิพิธภัณฑเรือนโบราณ รวมทั้งหองสุขาใหมีสภาพดี

พรอมใชงานมากยิ่งขึ้น

• มีการจัดหาเรือนพื้นถิ่นลานนาเพิ่มเติมอีก 1 หลัง

และอยูในระหวางการรื้อถอนและปลูกสรางใหม โดย

ไดรับเงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

• มีหนวยงานจากภายนอกมาเชาใชอาคาร/สถานที่ใน
บริเวณพิพิธภัณฑเรือนโบราณ และสามารถนาํรายได

เขาสูหนวยงานเพิ่มขึ้นอีกดวย

• มีการปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงคณะทาํงานในดานสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ของสาํนักฯ ใหมีความเหมาะสม

และรัดกุม ทําใหงานสื่อประชาสัมพันธมีคุณภาพและ

มาตรฐานดีย่ิงขึ้น

⌫   
⌫ ⌫
• ควรมีระบบสรางและจัดการฐานขอมูลสาํหรับการ

เผยแพรท่ีมีประสิทธิภาพ

• มีแผนงานปรับปรุงฐานขอมูลภาษาอังกฤษ เพื่อการ

เผยแพรในระดับสากล

• มีการวางระบบงานคอมพิวเตอรท่ีไดมาตรฐาน
สามารถสืบคนไดงาย สะดวก และประหยัดเวลามาก

ขึ้น

 ⌫
• ควรหาวิธีการในการสรางรายไดจากการใหบริการ

วิชาการแกชุมชน โดยเฉพาะหนวยงานของเอกชน

• มีความพยายามในการหาแนวทางในการจัดกิจกรรม/

งาน ท่ีสามารถหารายไดเขาสูหนวยงาน โดยผาน

โครงการตางๆ เชน นิทรรศการศิลปะ การแสดงละคร

หุนพื้นบาน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

ตางๆ ตอเนื่องตลอดป โดยขอรับการสนับสนุนงบ

ประมาณจากหนวยงานเอกชนเปนหลัก
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⌫   ⌫ ⌫ 
                ⌫  
⌫  :  
⌫ ⌫
• ผูบริหารควรนาํผลการประเมินมาพิจารณาในการ

พัฒนาระบบงานของสาํนักฯ

• มีการประเมินความพึงพอใจตอสภาพการทํางานและ
งานที่ทํา ในดานของขอมูลผุปฏิบัติงาน ความพึงพอใจ

ตองานที่ทํา และขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อเปดโอกาสให

บุคลากรทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยาง

อิสระ

• ผูบริหารไดนําผลประเมินและขอเสนอแนะที่ไดจาก
การประเมินดังกลาวมารวมปรึกษาหารือในคณะผู

บริหาร และหาแนวทางและปรับปรุงแกไขการบริหาร

และจัดการเปนระยะๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา

บุคลากร และการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชน

สูงสุด

 ⌫
• ควรจัดหาอุปกรณสําหรับการบริหารจัดการใหเพียง

พอ

• มีการแสวงหาวัสดุอุปกรณสาํนักงาน โดยเฉพาะ

อุปกรณคอมพิวเตอรมาใชในสาํนักงานใหเพิ่มมากขึ้น

โดยเนนการบริจาคเปนหลัก

⌫   
⌫ ⌫
• ไมมี • มีการนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในงานดาน

การเงินและงบประมาณมากยิ่งขึ้น เพื่อความถูกตอง

แมนยาํ และความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล

 ⌫
• กาํหนดกลยุทธท่ีเหมาะสมในการหาแหลงทุน

สนับสนุน

• มีการจัดทาํแผนกลยุทธของหนวยงาน โดยมุงเนนการ

แสวงหาแหลงทุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

• มีการพัฒนาการดาํเนินงานตางๆ โดยมุงเนนผลงาน

และผลลัพธของงานเปนหลัก

⌫   
⌫ ⌫
• ไมมี • มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ใหเหมาะสมกับความรู ความ

สามารถ ของบุคลากรแตละคน

• มีการวางแผนรับบุคลากรเพิ่มเติมอีก 2 ตาํแหนง โดย

มีเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน มารองรับงาน

แผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมอยูดวย 1

ตาํแหนง
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⌫   ⌫ ⌫ 
                ⌫  
⌫ ⌫
• ไมมี • มีการสนับสนุนบุคลากรใหบุคลากรเขารวมประชุม/

อบรม/สมัมนา เกีย่วกบัการดาํเนนิงานประกนัคณุภาพ

การดาํเนินงานเพิ่มมากขึ้น

• บุคลากรทุกคนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ

ดาํเนินงานประกันคุณภาพภายในหนวยงานดีย่ิงขึ้น

⌫
สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารและ

ดําเนนิงานในดานตางๆ อาทเิชน งานบรหิารและธรุการ งานสารบรรณ งานการเงนิ งานนโยบายและแผน งาน

สนับสนนุและเผยแพรวิชาการ งานบรกิารวิชาการแกชมุชน ไดอยางมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมคีรภุณัฑที่

สามารถรองรบังานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  (ตามตารางที ่11)

⌫   ⌫

⌫ 
 

⌫
  




1. คอมพิวเตอร  (Computer) 3 2 - - 5

2. เครื่องพิมพ  (Printer) 3 - - - 3

3. สแกนเนอร  (Scanner) 1 - - - 1

4. คอมพวิเตอร เซิรฟเวอร (Server Computer) - - - 1 1

5. เครื่องโรเนียว ดิจิตอล 1 - - - 1

6. เครื่องถายเอกสาร 1 - - - 1

7. เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 - - - 1

8. เครื่องโทรสาร 1 - - - 1

นอกจากนี ้ยงัไดจัดทาํเวบ็ไซต http://art-culture.chiangmai.ac.th เพ่ือเผยแพรขอมลูขาวสาร

และประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ โดยมีขอมูลตางๆ ไดแก เรือนพื้นถิ่นลานนา อักษรลานนา ปฏิทินขาวสาร

ดานดานศิลปวัฒนธรรม จดหมายขาวรมพยอม และฐานขอมูลในกระทูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีผูใหความ

สนใจเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาวเปนจํานวนมาก (ตามตารางที่ 12)



25

⌫   
 






 

มกราคม 3,012 941 443

กุมภาพันธ 1,986 606 499

มีนาคม 2,031 531 2,725

เมษายน 1,748 481 2,569

พฤษภาคม 2,203 766 2,500

มิถุนายน 2,768 1,050 2,205

กรกฎาคม 3,393 1,151 2,411

สิงหาคม 3,786 1,086 2,128

กันยายน 3,531 1,069 2,066

ตุลาคม 3,266 1,003 5,413

พฤศจิกายน 5,362 1,429 1,996

ธันวาคม 8,182 2,445 1,884

รวม 41,267 12,558 26,838


สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดอนุรักษเรือนโบราณ และมีกลุมเรือนโบราณที่เปนศูนยรวม

และเปนแหลงศึกษาคนควาดานศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมของลานนา รวมทั้งการจัดการเพื่อใหเปน

สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรมลานนา  ซึ่งในปจจุบันมีเรือนโบราณอยู 6 หลัง  ไดแก

⌫    

 ⌫⌫ 
⌫⌫


1. เรือนไทลื้อ (หมอนตุด) พ.ศ. 2460 88 ป พ.ศ. 2536

2. เรือนกาแล (อุยผัด) พ.ศ. 2460 88 ป พ.ศ. 2537

3. เรือนพื้นบานลานนา (อุยแกว) สรางในสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 2

- พ.ศ. 2540

4. เรือนกาแล (พญาวงศ) พ.ศ. 2440 108 ป พ.ศ. 2541

5. ยุงขาว ของเรือนกาแล (พญาวงศ) พ.ศ. 2440 108 ป พ.ศ. 2542

6.  เรือนชาวเวียงเชียงใหม (พญาปงลังกา) พ.ศ. 2439 109 ป พ.ศ. 2547



26

หมายเหตุ 

1. คณุจรสั วณีสอน และคณุพนูสวสัดิ ์ทองประด ีไดบรจิาคเงนิเพือ่จดัซ้ือเรอืนพญาปงลงักา  และมลูนธิจุิมภฏ-พนัธุทิพย

ไดบริจาคเงินเพื่อการรื้อถอนและปลูกสรางเรือนพญาปงลังกา ขึ้นมาใหม ณ บริเวณพิพิธภัณฑเรือนโบราณ สาํนัก

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ในป พ.ศ. 2547

2. กาํลังดาํเนินโครงการจัดซ้ือเรือนทรงปนหยา ซ่ึงสรางขึ้นในป พ.ศ. 2467 (อายุ 80 ป) โดยจะปลูกสรางใน

บริเวณพิพิธภัณฑเรือนโบราณ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ในป พ.ศ. 2548 โดยจะขอรับการสนับสนุนงบ

ประมาณจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย


  ⌫

⌫     
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⌫    

⌫     
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⌫    

⌫    
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จากรายงานผลการประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

โดยการประมวลขอมูลผลงานตามเกณฑและตัวชี้วัดระดับความสามารถในการบริหารและผลการปฏิบัติงาน 

จากตัวเลขผลงานในรอบ 3 ป คือ ระหวางป พ.ศ. 2545 - 2547 น้ัน มีผลการประเมินสรุปได ดังตารางที่ 

14

⌫    ⌫ 
                  




 
 



%

• ดานการบริหารสงเสริม และสนับสนุนการดาํเนินงานในสาํนัก 4.04 80.80%

• ดานการบริหารจัดการเพื่อสนองผลประโยชน ความพึงพอใจของผูรับ
บริการ ผูมีสวนไดสวนเสียผลประโยชน

3.79 75.80%

• ดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคกร และศักยภาพองคกร 2.93 58.60%

• ดานความสามารถในการบริหารทรัพยากรดานการเงิน 3.88 77.60%

• ดานการบริหารจัดการใหมีการกาํกับดูแลที่ดี 3.60 72.00%

คาเฉลี่ยระดับผลประเมิน 3.65 73.00%

ที่มา  1. ผลการประเมินการบริหารงานของผูอํานวยการสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

        2. Learnet International (Thailand) Co., Ltd.

⌫    
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โดยไดมีการกาํหนดคุณสมบัติผูอาํนวยการทานตอไปไวดังน้ี

- มีวิสัยทัศน มองการณไกล ทันสมัย กาวทันเทคโนโลยีใหมๆ

- สรางเครือขาย และไดรับการยอมรับทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ โดยสามารถ

ใหความมั่นใจแกแหลงทุน

- สามารถวเิคราะหและประเมนิการตอบสนองนโยบายของมหาวทิยาลยั ทองถิน่ และประเทศ

- ความรู ความสามารถในการบริหาร ทั้งงานวิชาการ งานนโยบายและแผน
- สามารถบริหารงานเชิงธุรกิจและแสวงหารายได เพ่ือใหสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมพึ่ง

พาตนเองได

- ความเปนผูนํา มีทักษะทางการบริหารงาน กลาคิด กลาทาํ กลาตัดสินใจอยางถูกตองและ

รวดเร็ว

- ประสานการทาํงานรวมกับบุคคลและหนวยงานตางๆ ใหทาํงานเปนทีมที่มุงประโยชน

สวนรวม

- สามารถประเมินผลการดาํเนินการเพื่อปรับปรุงงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่องดวย
Performance Management

- มีคุณธรรม ซื่อสัตย ยุติธรรม โปรงใส ไมเห็นแกพวกพอง ไมแสวงหาผลประโยชน

 ⌫ 

1. กาํหนดทิศทางภาระหนาที่ของบุคลากรตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมายที่ชัดเจน วิเคราะห

ภาระงานของทุกตําแหนงงานใหเกิดเปนรูปธรรม และสามารถปรับเปลี่ยนภาระงานได

ตามความเหมาะสมและจาํเปน

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการ

ทาํงาน  โดยสนับสนุนการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และดูงานในเรื่องที่เกี่ยวของ

กับการทาํงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. สนับสนุนการทาํงานเปนทีม ดวยความรวมแรงรวมใจ ความรัก ความสามัคค ีพรอมทั้ง

การสรางขวัญและกาํลังใจใหแกบุคลากร โดยการใหรางวัลในการทาํงานตามความ

เหมาะสม

4. วางแผนการสรรหาบุคลากรระดับปฏิบัติการเพิ่มเติม เพ่ือรองรับการขยายงานดานทาํนุ

บาํรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแกชุมชม และงานวิเคราะหนโยบายและแผน

อีกจํานวน 2 ตําแหนง คือ นักวิชาการชางศิลป และเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

โดยมุงเนนผูที่มีประสบการณในการทาํงานเปนอันดับแรก


1. แสวงหาแหลงทุนจากองคกรหรือหนวยงานตางๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ

อยางยิง่จากหนวยงานเอกชน  โดยขอรบัการสนับสนนุในรปูแบบของงบประมาณโครงการ/

งาน/กิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับสงเสริมและทาํนุบาํรุงศิลป



31

วัฒนธรรมเปนหลัก โดยมุงเนนการทาํงานที่มุงเนนผลงาน และหนวยงานตองมีรายได

จากการดาํเนินงานดังกลาว

2. แสวงหารายไดจากการใหบริการเชาใชอาคาร/สถานที่ ในรูปแบบของเงินบริจาค และ

การเก็บธรรมเนียมคาเขาชมพิพิธภัณฑเรือนโบราณใหเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหหนวยงานมีรายได

และสามารถเลี้ยงตัวเองไดมากยิ่งขึ้น


1. ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบสาํนักงานและพิพิธภัณฑเรือนโบราณใหดูมีชีวิตชีวา สะอาด

เปนระเบียบ เรียบรอย และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือใหเกิด

ความนาใจแกบุคคลภายนอก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ ใหเขามา

ทองเที่ยวและเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น

2. พัฒนาหนวยงานใหเปนศูนยกลางดานศิลปวัฒนธรรม และสรางเครือขายความรวมมือ

กับหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยดาํเนินการผานแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรม

3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการบริหารและดาํเนินงานตามแนวทางของ Balanced

Scorecard หรือการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชในการทาํงานทุกขั้นตอน

4. จัดซื้อ-จัดหา เรือนโบราณแบบลานนา วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชที่คนลานนา

ในอดีตใชในชีวิตประจาํวัน เพ่ือแสดงถึงวิถีการดาํรงชีวิตของคนลานนาในอดีต มาจัด

แสดงไวในพิพิธภัณฑเรือนโบราณใหเพ่ิมมากขึ้น


1. มกีารดาํเนนิการดานประกนัคณุภาพ โดยใชระบบกลไกควบคมุคุณภาพ และการตรวจสอบ

จากหนวยงานภายนอกเปนประจาํทกุป

2. สงเสรมิการประเมนิตนเองเพือ่เตรยีมความพรอมในการตรวจสอบ และพัฒนาหนวยงาน

อยางตอเนื่อง

3. มีการดาํเนินงานโดยอาศัยตัวชี้วัดความสาํเร็จของงาน  ดังน้ี

- ความพึงพอใจของประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนเกี่ยวของหนวยงาน เพ่ิมสูงขึ้น

โดยวัดไดจากแบบประเมนิแผนงาน/กิจกรรม

- ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณเพิ่มสูงขึ้น

- ประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากรภายในหนวยงานเพิ่มสูงขึ้น

- การบริหารและดาํเนินงานภายในมีความคลองตัว และมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

- จํานวนภารกิจที่ไมเกี่ยวของกับภารหลักของหนวยงานลดลง

-  อัตรารอยละของการประเมินคุณภาพการดาํเนินงานของหนวยงานเพิ่มสูงขึ้น

4. มีการสับเปลี่ยนและหมุนเวียนบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการตรวจสอบในแตละดาน เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีความรู ความเขาใจ และ

สามารถดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไดมีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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⌫    
 

ดานการบริหาร สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานในสํานักฯ

• สาํนักฯ ทําหนาที่คนควา รวบรวม และใหบริการขอมลู

เพื่อใหมีการประยุกตองคความรูทางวิชาการมาใชใน

การอนรุกัษวฒันธรรมและสิง่แวดลอม เปนแหลงตดิตอ

ประสานงานกบัแหลงทนุ แตการดาํเนนิงานยงัขาดทศิ

ทางและนโยบายทีช่ดัเจนจากมหาวทิยาลยั

• มหาวิทยาลัยควรกาํหนดทิศทาง นโยบาย และความ

คาดหวงัทีม่ตีอสาํนกัฯ ใหชดัเจน รวมทั้งการจัดสรรงบ

ประมาณและอัตรากาํลัง เพื่อสนับสนุนการดาํเนินงาน

ใหสอดคลองกับภารกิจในการเปนมหาวิทยาลัยที่สง

เสริมศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคอยางแทจริง

⌦⌫⌫
• สาํนักฯ มีโครงการที่สนองตอบตอนโยบายของรัฐบาล

ในป 2547 จํานวน 3 โครงการ มีโครงการที่สาํเร็จ

ตามเวลามากกวาแผนที่ไดวางไว และมีระดับความพึง

พอใจของชุมชน 64.85% ซ่ึงลดลงจากป 2546

(79.01%) โดยใชขอมูลจากแบบสอบถามเทานั้น

• การดําเนินงานควรมีพื้นฐานจากงานวิจัยของสํานักฯ 

ควบคูไปดวย เพื่อใหน้าํหนักความเชื่อถือเพิ่มขึ้น

• ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเปนเอกลักษณท่ีนา
ภาคภูมิ สมกับเปนหนวยงานที่เปนหนาตาของ

มหาวทิยาลยัในการสงเสรมิศลิปวฒันธรรม ใหสอดคลอง

กับวิสัยทัศน และภารกิจของมหาวิทยาลัย

• ควรเพิม่การเกบ็ขอมลูความตองการและความพงึพอใจจาก
ทุกฝายทีเ่กีย่วของ เพือ่ใชปรบัปรงุการดาํเนนิงานตอไป

 
• สาํนักฯ มีงบประมาณจาํกัดในการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาองคกรและบุคลากร

• มีการประชุมและแบงงานเปนครั้งๆ ไป ทําใหบุคลากร

ทํางานไมตรงคุณวุฒิ หนาที่ความรับผิดชอบ เพราะ

ภาระงานแตละตาํแหนงไมชัดเจน

• ขาดขอมูลที่รุบไดวารวบรวมบุคลากรผูทรงคุณวุฒิ 

เพื่อสรางทีมงานผลิตองคความรูและวิชาการดานศิลป

วัฒนธรรมในสาขาตางๆ ตามเปาหมายใน TOR ของผู

อํานวยการ

• บุคลากรตองการใหมีการประชุม Feedback เพื่อติชม

การทาํงานและแจงใหทราบ เพื่อปรับปรุงงาน

• บุคลากรบางสวนไมกลาเสนอความคิดตอผูบริหาร

• ควรกาํหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาทีมงานของสาํนักฯ ให

ประสานงานรวมกัน เพื่อสรางระบบงานใหดาํเนินกิจ

กรรมสนองนโยบายตอไปไดเองอยางตอเนื่อง

• ควรเพิ่มตําแหนงรองผูอํานวยการฝายบริหารใหดูแล
งานบริหารบุคคล โดยเฉพาะการสรางขวัญกาํลังใจ

และการประสานความรวมมือระหวางทีมบุคลากร ไป

สูเปาหมายรวม และควรมตาํแหนงเลขานุการสาํนักฯ

• ควรกาํหนดภาระงานใหชัดเจนทุกตาํแหนง และพัฒนา
คนไปพรอมกัน พรอมทั้งจัดกิจกรรมสรางสัมพันธภาพ

ระหวางบุคลากร

• ควรมีเกณฑประเมินผลและใหผลตอบแทนทั้งทีมและ
รายบุคคล โดยผูผลงาน


• สาํนักฯ ไมสามารถพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว เนื่อง

ไมสามารถหารายไดจากแหลงอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจาก

งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได และเงิน

อุดหนุนจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

• มหาวิทยาลัยควรเพิ่มเงินทุนในการบริหารจัดการ การ
จัดกิจกรรม และการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มอัตรา

กาํลัง ใหแกสาํนักฯ เพิ่มขึ้น

• มหาวิทยาลัย ควรจัดหาแหลงทุนจากภายนอกเพื่อ

สนับสนุนงานของสาํนักฯ ใหเพิ่มขึ้น

• สาํนกัฯ ควรหารายไดเล้ียงตัวเอง จากทรัพยากรที่มีอยู

ไดแก พิพิธภัณฑเรือนโบราณ
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