
⌫ 
 ⌫

   ⌫   
     
       

    ⌧    


Annual Report 2005
Center for the Promotion of Arts and Culture

Chiang Mai University



ก



รายงานประจาํป 2548 ของสาํนกัสงเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม จัดทาํขึน้เพือ่นาํ

เสนอขอมลูการดาํเนนิงานกจิกรรมตางๆ ภายในระยะเวลา 1 ป นบัตัง้แตวนัที ่ 1 มกราคม 2548 ถงึวนัที ่ 31 ธนัวาคม

2548 รวมทัง้ขอมลูความกาวหนา การพฒันา และการแกไขปรบัปรงุการบรหิารและดาํเนนิงาน เพือ่พฒันาหนวยงานให

มคีวามกาวหนา สามารถพึง่พาตนเองไดในระยะยาว อีกทัง้เพือ่พฒันาบคุลากรใหทํางานอยางเตม็ความรู ความสามารถ

มคีณุธรรม จรยิธรรม รกัใครสามคัค ีสามารถทาํงานเปนทมี เพือ่รองรบัการขยายงานในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิง่งานใน

ดานสงเสรมิศลิปวฒันธรรม

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดปรับปรุง “วิสัยทัศน” ของหนวยงานใหม เพื่อใหสอดคลองกับ

พันธกิจหลักและสภาวการณปจจุบัน โดยกาํหนดเปาหมาย กลยุทธ และวิธีการบริหารและดาํเนินงานใหม ตามแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน และไดดาํเนินงานกิจกรรมตามแผนที่ไดวางไว ซ่ึงสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานเปน

อยางด ีการดาํเนนิงานทีผ่านมาสามารถประสบผลสาํเรจ็ได เนือ่งจากไดรบัความรวมมอื การชวยเหลอื สนบัสนนุ และขอ

เสนอแนะจากมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากคณะ สถาบัน สาํนัก และหนวยงานตางๆ ท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  นอกจากนี ้ ผูบรหิารและบคุลากรทกุฝายของสาํนกัสงเสรมิศลิปวฒันธรรม กเ็ปนหวัใจ

สาํคญัทีทํ่าใหการบรหิารและดาํเนนิงานสามารถประสบความสาํเรจ็ได เพราะทกุทานไดปฏิบตังิานในหนาที่อยางเต็ม

ความรู ความสามารถ  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนแตเปนปจจัยสาํคัญที่ชวยผลักดันใหหนวยงานกาวหนาไดอยางมั่นคงตอไป

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ใครขอขอบคุณผูบริหารและบุคลากรทุกทานที่รวมแรงรวมใจกันใน

การทาํงาน และใหความรวมมอืในการจดัทาํรายงานประจาํปใหสาํเรจ็ลลุวงไปไดดวยด ี แตหากทานผูใดพบขอผดิพลาดใน

รายงานเลมนี้ ก็ขอไดโปรดแจงใหสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทราบ เพื่อจะไดปรับปรุงแกไขใหถูกตองตอไป

 (รองศาสตราจารยพงศเดช  ไชยคุตร)

ผูอํานวยการสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

มกราคม 2549
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ประวัติการกอตั้ง

ในป พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ไดจัดต้ังโครงการศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรมขึ้น

โดยมวัีตถปุระสงคหลกัในอนัทีจ่ะทาํนุบาํรงุและอนรุกัษศลิปวฒันธรรมทีม่อียูแลว กลาวคอื การคนควา รวบรวม

ขอมูลพ้ืนฐาน และใหบริการขอมูลแกนักวิชาการและผูสนใจทั่วไป พรอมทั้งจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพ่ือทาํความเขาใจกับปญหาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม แสวงหารูปแบบและแนวทางในการประยุกตองค

ความรูทางวชิาการมาใชในการอนรุกัษวัฒนธรรมและสิง่แวดลอม เชน โครงการอนรุกัษคมัภรีใบลานลานนา

นอกจากนีย้งัมบีทบาทในการเสนอแนะนโยบายการวจัิยดานวฒันธรรม การอนรุกัษศลิปวฒันธรรม รวมทัง้รวมมอื

ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น คือศูนยวัฒนธรรมจังหวัดตางๆ ในภาคเหนอื และระดบั

ชาตคิอืสาํนักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาต ิและองคกรเอกชน ตลอดจนทาํหนาทีเ่ผยแพรความรูทางศิลป

วัฒนธรรมในรูปของสิ่งพิมพนิทรรศการ และการแสดงทางดานศิลปวัฒนธรรมอีกดวย

การดาํเนินงานดังกลาวไดบรรลุผลตามเปาหมายที่ต้ังไวโดยตลอด ทั้งน้ีไดรับความรวมมือ

และการยอมรับจากบุคคล หนวยงาน และสถาบันตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

แตการดาํเนินงานที่ผานมาไดพบวา ยังมีงานดานศิลปวัฒนธรรมอีกจํานวนมาก ครอบคลุมเน้ือที่หลายจังหวัด

ในภาคเหนือที่ตองการการทาํนุบาํรุงสงเสริม และเผยแพร แตเน่ืองจากยังประสบปญหา และอุปสรรคอันไดแก

การขาดแคลนบุคลากร และงบประมาณ ทาํใหไมสามารถขยายงานออกไปครอบคลุมพ้ืนที่ในภาคเหนือตามที่

คาดหวังไวคือ ไมสามารถทาํงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงมีการเสนอใหยกฐานะโดยจัดต้ังเปน

“สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม” เปนองคกรของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบงานดานทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม

โดยเฉพาะ

เมือ่ผานการพจิารณาจัดต้ัง ทบวงมหาวิทยาลยัไดประกาศยกฐานะจาก “โครงการศนูยสงเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม” ขึ้นเปน “สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม” โดยใหเปนสวนราชการ ขึ้นตรงตอมหาวิทยาลัย

เชียงใหม เชนเดียวกับคณะตางๆ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536  ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา

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 



2

⌫   ⌫
      ⌫  
      
 


วิจัยสังคม จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงยายสถาบันวิจัยสังคมเขาไปอยูบริเวณศูนยรวมวิจัยฯ ในมหาวิทยาลัย

เชียงใหม อาคารแหงน้ีจึงถกูกาํหนดใหเปนสถานทีท่าํการของสาํนักสงเสรมิศิลปวฒันธรรม นับต้ังแตป พ.ศ. 

2537 เปนตนมา

นอกเหนือจากอาคารหลงัใหญน้ีแลว บรเิวณทีอ่ยูในความดแูลของสาํนักสงเสรมิศิลปวฒันธรรม

ยังเปนที่ต้ังของกลุมเรือนโบราณอีก 7 หลัง (รวมยุงขาว) ซึ่งถูกรื้อถอนและนาํมาปลูกสรางใหม เพ่ือใชศึกษา

สถาปตยกรรมลานนา และเปนสถานที่จัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม

นอกจากนี้เดิมสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมยังเปนผูดูแลอาคารหอศิลปปนมาลา ซึ่งใชใน

การจัดพิพิธภัณฑ การจัดนิทรรศการ และการแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ อีกดวย ปจจุบันหอศิลปปนมาลา

ไดปรับเปลี่ยนเปนหอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม อยูในความดูแลของมหาวิทยาลัย
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ปณิธาน

ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม อนัเปนรากฐานสาํคญัของชาต ิสนับสนนุ และเผยแพรศลิปวฒันธรรม

ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ทาํหนาที่เปนศูนยกลางดานการสงเสริม ทาํนุบาํรงุ อนุรกัษ

เผยแพร และมุงสูความเปนเลศิดานศลิปวฒันธรรม

พันธกจิ

1. สงเสริม อนุรักษ ทาํนุบาํรุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ

และระดับนานาชาติ เพ่ือการพัฒนาและรักษาไวใหคงอยูตอไป

2. จัดสภาพแวดลอมและสรางบรรยากาศแบบศลิปวฒันธรรมลานนา เพ่ือการเผยแพรเชงิอนุรกัษ

และสรางประโยชนทางการศึกษา

3. สรางคานิยมและจิตสาํนึกในสังคมไทยใหเกิดขึ้นแกประชาชนทุกระดับ เพ่ือใหเห็นคุณคา

และความสาํคัญของศิลปวัฒนธรรม

4. ศึกษา คนควา และวิจัยดานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวม

คนควา เผยแพร และสรางศูนยขอมูลศิลปวัฒนธรรม

5. สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหมีการสืบทอดและพัฒนา

อยางยั่งยืน

6. บูรณาการดานศิลปวัฒนธรรมโดยอาศัยการประสานความรวมมือ การแลกเปลี่ยนองค

ความรู  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  เพ่ือใหเกดิประโยชนสูงสุดแกสังคม

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. ผศ.ดร.ชวลิต พุทธวงศ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

รักษาการผูอาํนวยการสาํนักฯ

(พ.ศ.2536 - 2537)

2. ศ.ดร.อุดม รุงเรืองศรี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

(พ.ศ.2537 - 2544)

3. รศ.พงศเดช ไชยคุตร คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม

(พ.ศ.2545 - กุมภาพันธ 2548)

รายนามคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

1. รองอธิการบดีฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษยและกิจการพิเศษ ประธานฯ

(รศ.นพ.อาํนาจ อยูสุข)

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร กรรมการ

(รศ.ดร.ประภา  สุขเกษม)

3. ผูอาํนวยการสาํนักบริการคอมพิวเตอร กรรมการ

(อ.ชัยธวัช  เสาวพนธ)

4. นายสันติ  พงษพันธเดชา กรรมการ

5. ดร.เจาดวงเดือน ณ เชียงใหม กรรมการ

6. นายศุภวัตร ภูวกลุ กรรมการ

7. นายนคร พงษนอย กรรมการ

8. นายจุลทัศน กิตติบุตร กรรมการ

9. รองผูอาํนวยการฝายวิชาการ กรรมการ

(อ.ดร.สุภาพร นาคบัลลังก)

10. รองผูอาํนวยการฝายกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ กรรมการ

(อ.วิลาวัณย เศวตเศรนี)

11. ผูอาํนวยการสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ

(รศ.พงศเดช ไชยคุตร)

12. รองผูอาํนวยการฝายบริหาร กรรมการและผูชวยเลขานุการ

(อ.พีระพงษ ดวงแกว)
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⌫    

ประเภท / ชื่อ-สกุล ตําแหนง จํานวน (คน)

ผูบริหาร  4

รศ.พงศเดช ไชยคุตร ผูอํานวยการ

อ.พีระพงษ ดวงแกว รองผูอํานวยการฝายบริหาร

อ.ดร.สุภาพร นาคบัลลังก รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

อ.วิลาวัณย เศวตเศรนี รองผูอํานวยการฝายกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ

ขาราชการ 5

นางภัทรา จันทราทิตย นักวิชาการศึกษา 6

นายสนั่น ธรรมธิ นักวิชาการศึกษา 5

นางรุจิรา คอทอง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6

นางรพีพรรณ ศรีทะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

นายเศรษฐศิลป อินถาบุตร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน) 6

นายพิชัย แสงบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร

นายจรัสพันธ ตันตระกูล นักวิชาการชางศิลป

นายเนติ พิเคราะห นักวิชาการชางศิลป

นางสาวเสาวณีย คาํวงค นักวิชาการเงินและบัญชี

นางอภิวันท พันธสุข นักวิชาการศึกษา

นายวสันต เพ็ญจันทร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

ลูกจางชั่วคราว 3

นายพร สุขกระจาง คนสวน

นายปญญา แกวคาํ คนสวน

นางอัมพร สุขกระจาง นักการภารโรง

รวม 18
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ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

สํานักงานเลขานุการ ฝายวิชาการและขอมูล ฝายเผยแพร

และพัฒนา

ฝายสงเสริม

การอนุรักษ

ฝายหอศิลป

และพิพิธภัณฑ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร
รองผูอํานวยการ

ฝายกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ

อ.พีระพงษ ดวงแกว

รองผูอาํนวยการฝายบริหาร

รศ.พงศเดช ไชยคุตร

ผูอาํนวยการ

อ.สุภาพร นาคบัลลังค

รองผูอาํนวยการฝายวิชาการ

อ.วิลาวัณย เศวตเศรนี

รองผูอาํนวยการฝายกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ



ผูอํานวยการ

(รศ. พงศเดช ไชยคุตร)

สํานักงานเลขานุการ ฝายวิชาการและขอมูล

นายสนั่น ธรรมธิ

นางภัทรา จันทราทิตย

ฝายเผยแพรและพัฒนา

นางอภิวันท พันธสุข

ฝายสงเสริมการอนุรักษ

นายเศรษฐศิลป อินถาบุตร

ฝายหอศิลปและพิพิธภัณฑ

นายจรัสพันธ ตันตระกูล

นายเนติ พิเคราะห

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานที่

นางรุจิรา คอทอง

นางรพีพรรณ ศรีทะ

นายพิชัย แสงบุญ

นายพร สุขกระจาง

นายปญญา แกวคํา

นางอําพร สุขกระจาง

นางรพีพรรณ ศรีทะ

นางรุจิรา คอทอง

น.ส. เสาวนีย คําวงค

นายเศรษฐศิลป อินถาบุตร

นายเศรษฐศิลป อินถาบุตรนายวสันต เพ็ญจันทร

งานประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

(อ.ดร.สุภาพร นาคบัลลังก)

รองผูอํานวยการฝายกิจกรรมและวิเทศสัมพันธ

(อ. วิลาวัณย เศวตเศรนี)

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

(อ. พีระพงษ ดวงแกว

        

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพิชัย แสงบุญ

7
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นางรุจิรา คอทอง นางภัทรา อินทราทิตย นางรพีพรรณ ศรีทะ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 นักวิชาการศึกษา 6 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5

 นายเศรษฐศิลป อินถาบุตร นายสนั่น ธรรมธิ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 นักวิชาการศึกษา 5

 

 

นายวสันต เพ็ญจันทร นายพิชัย แสงบุญ นายจรัสพันธ ตันตระกูล

จนท.วเิคราะหนโยบายและแผน นักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการชางศิลป

   

นายเนติ พิเคราะห นางสาวเสาวณีย คาํวงค นางอภิวันท พันธสุข

นักวิชาการชางศิลป นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการศึกษา

 

นายพร สุขกระจาง นายปญญา แกวคาํ นางอัมพร สุขกระจาง

คนสวน คนสวน นักการภารโรง
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สาํนักสงเสรมิศลิปวฒันธรรม ไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณตางๆ จํานวน 3 ประเภท ดังน้ี

1. งบประมาณแผนดิน

2. งบประมาณเงินรายได

3. งบประมาณจากแหลงอืน่ๆ เชน  เงนิสนับสนนุ เงนิบรจิาค และทนุวิจัย จากหนวยงานภายนอก

⌫    
⌫


      

แผนงานบริหารและจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

ก.1 งานบริหารทั่วไป   285,000   549,800 93%   767,500 38% 1,153,108.70 52%

ก.2 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   515,900   529,000 3% - -100% - -

ก.3 งานบริการวิชาการแกชุมชน - - -   800,000 100% - -100%

แผนงานศาสนา ศลิปะ และ

วฒันธรรม

ข.1 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม -   529,000 100%   914,900 73% 820,480 -10%

ข.2 งานอนุรักษส่ิงแวดลอม - - -     10,800 100% - -100%

รวม   800,900 1,607,800 101% 2,493,200 55% 820,480 -67%

⌫    
⌫


      

แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

1. คาหนวยกิต 10% 410,600 280,200 -32% 124,400 -56% 379,700 205%

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 205,000 205,000 - 205,000 - 205,000 -

3. งบดําเนินการ - - - - - 43,000 100%

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย

1. งบดําเนินการ - - - - - 16,700 100%

2. งบเงินอุดหนุน - - - - - 1,800 100%

รวม 615,600 485,200 -21% 329,400 -32%  646,200 96%

⌫    
⌫


      

1. เงินบริจาค 5,000 209,700 4094% 1,393,575 565% 3,598,940 158%

2. คาเชาสถานที่ - 50,200 100% 48,500 -3% 19,500 -60%

3. ทุนวิจัย - - 0% 85,000 100% - -100%

4. ดอกเบี้ย - 2,962 100% 1,902 -36% 3,351.77 76%

รวม 5,000 262,862 5157% 1,528,977 482% 22,851.77 137%
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กิจกรรมดานสงเสริม ทํานุบํารุง อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ประจําป 2548 (มกราคม – ธันวาคม 2548)

ของ  สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แหลงที่มาของงบประมาณ

ลําดับ ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม แหลงทุน

ผูรวม

กิจกรรม งบแผนดิน

สํานักฯ

งบรายได

สํานักฯ
มช.

แหลงทุน

ภายนอก
รวมเงิน

1. การรวบรวมลวดลายผาทอพื้นบานจังหวัดนาน

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548

ณ จ.นาน และ จ.เชียงใหม

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

2 คน 0.00 0.00 0.00 150,000 150,000

2. การจดัทาํปฏทิินกจิกรรมดานศลิปวัฒนธรรม (รายเดอืน)

ในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2548

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ตีพิมพจํานวน 12,000 ฉบับ/ป

บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด 1,000 คน 0.00 0.00 0.00 35,640 35,640

3. จัดทําจดหมายขาว “รมพยอม”

ตีพิมพ จํานวน 1,000 เลม/3 เดือน/ครั้ง

งบประมาณแผนดินประจําป 2548 1,000 คน 40,000 0.00 0.00 0.00 40,000

4. จัดทําปกทืน/ปฏิทินลานนา และหนังสือปใหมเมือง

ในเดือนเมษายน 2548

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ตีพิมพจํานวน 1,000 เลม

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 1,000 คน 0.00 0.00 0.00 30,000 30,000

5. งานบายศรีสูขวัญประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย (ม.ร.ว.สุขุมพันธ

บริพัตร)

ในวันที่ 16 มกราคม 2548

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มช.

งบประมาณเงินรายไดประจําป 2548 50 คน 0.00 6,536 0.00 0.00 6,536

6. โครงการละครหุนอุษาคเนย: นิทรรศการ สัมมนา และสาธิต

ในวันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ 2548

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

งบประมาณแผนดิน ประจําป 2548

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส

กอ.)

600 คน 50,000 0.00 0.00 486,000 639,000

7. โครงการนทิรรศการศลิปกรรม “มนษุย…มนา”

 โดย เกษมศกัดิ ์ตรานชุรตัน

ในวันที่ 9 - 25 กุมภาพันธ 2548

ณ  หอศลิป คณะวจิิตรศลิป มช.

สํานักฯ รับผิดชอบเฉพาะการดําเนินงาน 400 คน 0.00 0.00 0.00 4,600 4,600
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แหลงที่มาของงบประมาณ

ลําดับ ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม แหลงทุน

ผูรวม

กิจกรรม งบแผนดิน

สํานักฯ

งบรายได

สํานักฯ
มช.

แหลงทุน

ภายนอก
รวมเงิน

8. โครงการสัมมนาศิลปะรวมสมัยนานาชาติ

ในวันที่ 17 – 20 ก.พ. 2548

ณ จ.ลําพูน และ จ.เชียงใหม

มูลนิธิ ROCKEFELLER 1,000 คน 0.00 0.00 0.00 800,000 800,000

9. โครงการดนตรีลานนาเพื่อการเผยแพร (ซีดีสะลอ-ซึง)

ในวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2548

ผลิตซีดี จํานวน 1,000 ชุด

- งบโครงการจัดทําของที่ระลึกของ ดร.สันติ

พงษพันธเดชา  ประธานกรรมการสงเสริม

มช. (96,000)

- การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานภาค

เหนือเขต 1 (24,000)

1,000 คน 0.00 0.00 0.00 120,000 120,000

10. โครงการขวงศิลปวัฒนธรรม–ตามฮีต โตยฮอย สลาเมือง 2548

ในวันที่ 1 – 28 เมษายน 2548

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 4,000 คน 0.00 0.00 0.00 850,000 850,000

11. งานสงเสรมิประเพณีสงกรานตประจําป 2548

ในวันที่ 13 เมษายน 2548

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

งบประมาณเงินรายไดประจําป 2548 100 คน 0.00 95,000 0.00 0.00 95,000

12. โครงการศกึษาดงูานดานศลิปวัฒนธรรมประเทศลุมแมน้าํโขง

ในวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2548

ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

บัณฑิตศึกษาสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 6 คน 0.00 0.00 0.00 100,000 100,000

13. งานจัดทําบายศรีเพื่อสักการะบูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพ

เนื่องในวัน  วิสาขบูชาประจําป 2548

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2548

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 10 คน 0.00 0.00 10,000 0.00 10,000

14. โครงการเสวนาวชิาการ เรื่อง “สงกรานตเชยีงใหม จะไปทศิทางไหน

ดี?”

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2548

ณ หองประชุมสารสนเทศ มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (เงินอุดหนุนวิชาการ

ประจําป 2547)

60 คน 3,700 0.00 0.00 0.00 3,700

15. โครงการรกัษสิ่งแวดลอมดอยสเุทพ เนือ่งในประเพณเีดนิขึ้นดอย

ในวันวิสาขบูชา

ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2548

ณ ถนนเสนทางขึน้วัดพระธาตดุอยสเุทพ

- งบประมาณแผนดิน ประจําป 2548

- ททท. 1 (3,000)

- มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ (3,000)

- สหกรณออมทรัพย มช. (2,000)

- รานลิขิตศิลป (1,000)

200 คน 11,000 0.00 0.00 9,000 20,000
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แหลงที่มาของงบประมาณ

ลําดับ ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม แหลงทุน

ผูรวม

กิจกรรม งบแผนดิน

สํานักฯ

งบรายได

สํานักฯ
มช.

แหลงทุน

ภายนอก
รวมเงิน

16. งานหลอเทียน สมโภชเทียน และตกแตงเทียนพรรษา เนื่องในวันเขา

พรรษา ประจําป 2548

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2548

ณ วัดฝายหิน อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 30 คน 0.00 0.00 30,000 0.00 30,000

17. โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ปาเวณีปใหมเมือง จะเยียะจะใดดี?”

ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2548

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

- งบประมาณแผนดินประจําป 2547

   หมวดเงินอุดหนุน (5,000)

- งบประมาณแผนดินประจําป 2548

   หมวดเงินอุดหนุน (12,000)

- เทศบาลนครเชียงใหม (25,000)

200 คน 17,000 0.00 0.00 25,000 42,000

18. โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัย: ไทย-อเมริกัน

ในวันที่ 5 – 30 สิงหาคม 2548

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

- งบประมาณแผนดิน ประจําป 2548

   หมวดเงินอุดหนุน (10,000)

- สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย (30,000)

- มูลนิธิ Heinrich Boll จังหวัดเชียงใหม

(20,000)

- สหกรณออมทรัพย มช. (2,000)

- หจก. สมุดลานนา (1,000)

- รานลิขิตศิลป (1,000)

500 คน 23,000 0.00 0.00 54,000 77,000

19. โครงการจดันทิรรศการจติรกรรม ของ “วิศษิฐ วสุวัต”

ในวันที่ 5 – 21 กันยายน 2548

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.

- งบประมาณแผนดิน ประจําป 2548

   หมวดเงินอุดหนุน (17,000)

- หจก. ณ นว จํากัด (10,000)

500 คน 17,000 0.00 0.00 10,000 27,000

20. รศ.พงศเดช ไชยคตุร เขารวมเสนอผลงานวชิาการ ในหวัขอ

“Handmade Paper Making” ภายใตโครงการ “Yunnan and the

Mekong Region: Handmade Paper Study and Exhibition

ในวันที่ 20 – 26 กันยายน 2548

ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน

- Yunnan Provincial Museum  ประเทศจนี
1 คน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21. งานเสวนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “Moving Die: The

Band Tour in Sib-Song Punna”

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2548

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

งบประมาณแผนดินประจําป 2548 หมวดเงิน

อุดหนุน

25 คน 500 0.00 0.00 0.00 500

22. งานสงเสริมประเพณตีักบาตรเทโวโรหณะประจําป 2548

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2548

ณ วัดฝายหิน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม

งบประมาณเงนิรายได ประจาํป 2548 18 คน 0.00 40,000 0.00 0.00 40,000
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แหลงที่มาของงบประมาณ

ลําดับ ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม แหลงทุน

ผูรวม

กิจกรรม งบแผนดิน

สํานักฯ

งบรายได

สํานักฯ
มช.

แหลงทุน

ภายนอก
รวมเงิน

23. งานกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2548

ในวันที่ 28 ตุลาคม 2548

ณ วัดฝายหิน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม

งบประมาณรายไดประจําป 2548 18 คน 0.00 40,000 0.00 0.00 40,000

24. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: ฝกอบรมวิปสสนา

กรรมฐาน ครั้งที่ 11 (รวมกับวัดฝายหินและคณะมนุษยศาสตร มช.)

ในวันที่ 30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2548

ณ ศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ คณะเกษตรศาสตร มช.

คาลงทะเบียนและเงินบริจาค 100 คน 0.00 30,000.00 0.00 94,700.00 124,700

25. งานสงเสริมประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป 2548

ในวันที่ 15 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 2548

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

- งบประมาณเงินรายได ประจําป 2548

- เทศบาลนครเชียงใหม

200 คน 0.00 200,000 0.00 20,000 220,000

26. เสวนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ศิลปะการฟอนและ

ดนตรี–การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย”

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

งบประมาณแผนดินประจําป 2548

หมวดเงินอุดหนุน

30 คน 500 0.00 0.00 0.00 500

27. โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรม : ไทย-ออสเตรเลีย

ในวันที่ 7 – 22 ธันวาคม 2548

ณ หอศิลป คณะวิจิตรศิลป มช.

- สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

   กระทรวงวัฒนธรรม (20,000)

- บจม. การปโตรเลียมแหงประเทศไทย

   (10,000)

600 คน 0.00 0.00 0.00 30,000 30,000

28. เสวนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “กิ๋นดอง-การแตงงานของ

คนลาว วันนี้และวันวาน”

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2548

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

งบประมาณแผนดินประจําป 2548

หมวดเงินอุดหนุน

10 คน 500 0.00 0.00 0.00 500

29. โครงการขอรับทุนซัมซุง ดิจิตอล โฮป 2005 เพื่อการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2548

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

บริษัทซัมซุง (ประเทศไทย) จํากัด 18 คน 0.00 0.00 0.00 50,000 50,000

30. โครงการศิลปกรรมไทย-กัมพูชา : นิทรรศการศิลปกรรม

จัดนิทรรศการ ครั้งที่ 1

ในวันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2548

ณ Royal University of Fine Arts ประเทศกัมพูชา

- สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

(650,000)

- บริษัทการบินกรุงเทพฯ จํากัด (100,000)

500 คน 0.00 0.00 0.00 750,000 750,000
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แหลงที่มาของงบประมาณ

ลําดับ ชื่อโครงการ/งาน/กิจกรรม แหลงทุน

ผูรวม

กิจกรรม งบแผนดิน

สํานักฯ

งบรายได

สํานักฯ
มช.

แหลงทุน

ภายนอก
รวมเงิน

31. โครงการนิทรรศการ “จากแสงเงาสูปาหิมพานตตามพระราช

เสาวนีย” โดย  ผศ.ปรีชา เถาทอง

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2548 - 20 มกราคม 2549

       (เฉพาะนิทรรศการครั้งที่ 4)

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรร มช.

บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) หนวยงาน
หลัก รวมกับรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน
ตางๆ

1,000 คน 0.00 0.00 0.00 500,000 0.00

32. โครงการนิทรรศการ 2006 “The Exhibition of the Shizuoka

Protectural Numaza School for the Intellectual Handicapped

Children in Chiang Mai

ในวันที่ 27 มกราคม – 9 กุมภาพันธ 2549

ณ หอศิลป คณะวิจิตรศิลป มช.

โรงเรียน Shizuoka ประเทศญี่ปุน 1,000 คน 0.00 0.00 0.00 100,000 0.00

รวม 14,178 คน  260,500 149,036 138,700 4,218,940  4,147,176
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 ⌫ 
1. หนงัสอืพิมพไทยนวิส (รายวนั) นําเสนอบทความเกีย่วกบัเครือ่งดนตรลีานนา ในคอลมัน

“นาฏดรุยิการลานนา” และ “มรดกลานนา”  นําเสนอโดย นายสนั่น ธรรมธิ

2. หนังสือพิมพพลเมืองเหนือ (รายปกษ) นําเสนอสุภาษิตคาํคราว ประพันธดวยภาษา

ลานนาและไทยพรอมคาํแปลและความหมาย โดยนาํสภุาษติลานนาโบราณมาแตงเปนคาํ

ประพนัธประเภทคราว นําเสนอโดยนายสนั่น ธรรมธิ

4. รายการวิทยุ “มรดกลานนา” ออกอากาศทางสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนเอฟเอ็ม 100

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ดําเนินรายการโดย นายสนั่น ธรรมธิ

5. จัดทําแผนพับพิพิธภัณฑเรือนโบราณ  เพ่ือเผยแพรขอมูลประวัติ รูปแบบโครงสราง

และประโยชนใชสอยของเรือนโบราณแตละหลัง

6. การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- บริการดาวนโหลดขอมูลอักษรลานนา ในเว็บไซตของสาํนักฯ

- บริการดาวนโหลดวิธีเขียนอักษรลานนา ในเว็บไซตของสาํนักฯ

- บริการดาวนโหลดปกขทืน/ปฏิทินลานนา ในเว็บไซตของสาํนักฯ

- การตั้งกระทูจากเว็บบอรดในเว็บไซตของสาํนักฯ

- การตอบกระทูจากเว็บบอรดในเว็บไซตของสาํนักฯ

- การบริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเรือนโบราณ

- การใหบริการการขอใชอาคาร/สถานที่แกหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

⌫
1. สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับรางวัลชนะเลิศการ

ประกวดเทยีนพรรษา “งานแหเทยีนวสัสา ปาเวณเีจียงใหมเมอืง” เมือ่วันที ่21 กรกฎาคม 2548 จัดโดยเทศบาล

นครเชียงใหม
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2. สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ออกแบบและตกแตงรถกระทงมหาวิทยาลัยเชียงใหม เขา

รวมงานประเพณียี่เปง ประจาํป 2548 ของจังหวัดเชียงใหม และเขารวมประกวด ไดรับรางวัลชนะเลิศ สวน

ริ้วขบวนแหไดรับรางวัลที่สองรวมสองรางวัล เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศเชิดชูเกียรติ รศ.พงศเดช ไชยคุตร ผูอาํนวยการสาํนักสง

เสริมศิลปวัฒนธรรม เปนนักศึกษาเกาดีเดน ประจาํป 2548 ประเภทผูสงเสริมการศึกษาวิชาการ เมื่อวันที่ 6

ตุลาคม 2548
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การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการดําเนินงานที่สถาบันการศึกษาทุกระดับจะ

ตองดาํเนนิการเพือ่การพฒันาคณุภาพการศกึษา  การประกนัคณุภาพการศกึษามทีัง้การประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายในและภายนอก โดยการดาํเนินการเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา

ตามองคประกอบคุณภาพดานตางๆ  มีตัวบงชี้คุณภาพเปนตัวกาํกับคุณภาพ  ซึ่งการวัดคุณภาพและผลสาํเร็จ

ของการดาํเนินงาน  เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธ  พันธกิจ  และวิสัยทัศนของสถาบันน้ันๆ  วัดไดดวยการ

กาํหนดมาตรฐานตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาที่ถูกตอง เหมาะสม และสะทอนผลงานจริง

สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดเริ่มดําเนินงานประกันคุณภาพมาตั้งแตป พ.ศ.2543 จนถึง

ปจจุบัน และไดรบัการตรวจสอบระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบระบบ

ประกนัคณุภาพภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามองคประกอบดานตางๆ จํานวน 6 ดาน คือ

องคประกอบที่ 1:  ปรชัญา ปณธิาน วิสยัทศัน ภารกจิ วัตถปุระสงค นโยบาย กลยทุธ และแผน

องคประกอบที่ 2:  การทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

องคประกอบที่ 3:  การบริการวิชาการแกชุมชน

องคประกอบที่ 4:  การบริหารและจัดการ

องคประกอบที่ 5:  การเงินและงบประมาณ

องคประกอบที่ 6:  ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ

สาํหรบัองคประกอบดานการเรยีนการสอน  การพฒันาและสนบัสนนุนักศกึษา  และดานการวจัิย

ไดรับการยกเวนและไมรับการตรวจสอบ เน่ืองจากหนวยงานไมมีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยยึด

ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางจากระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนหลัก และไดนําขอ

คิดเห็น/ขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดจากผลประเมินการตรวจสอบการประกันคณุภาพการศกึษาในแตละครัง้ มา

ปรบัปรงุและพฒันาการบรหิารและจดัการภายในหนวยงานใหมปีระสทิธภิาพและมาตรฐานดียิ่งขึ้น

สาํนักสงเสรมิศลิปวฒันธรรม ไดตระหนกัถงึความสาํคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษามาโดย

ตลอด โดยไดดําเนินงานและไดรับการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการดาํเนินงานภายในมา

แลว 5 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2544

- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545

- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2546

- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547

- ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2548

โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินงานประจาํองคประกอบดานตางๆ ดังน้ี

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

2. คณะอนุกรรมการดานนโยบายและแผน

3. คณะอนุกรรมการดานการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม

4. คณะอนุกรรมการดานการบริการวิชาการแกชุมชน

5. คณะอนุกรรมการดานการเงินและงบประมาณ

6. คณะอนุกรรมการดานการบริหารและจัดการ



18

7. คณะอนุกรรมการดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

8. คณะอนุกรรมการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง

9. ผูประเมินคุณภาพภายใน

⌫  


   
(%)


(%)


(%)

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค

นโยบาย กลยุทธ และแผน

รับรอง รับรอง 68.00 68.00 72.00

2. การทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม รับรอง รับรอง 70.00 74.29 80.00

3. การบริการวิชาการแกชุมชน - - 70.67 74.00 81.20

4. การบริหารและจัดการ รับรอง รับรอง 70.00 77.00 78.00

5. การเงินและงบประมาณ รับรอง รับรอง 70.00 70.00 90.00

6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ รับรอง ไมรับรอง 70.00 78.00 80.00

สรุปผลประเมิน 70.10 74.40 80.00

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาการดาํเนินงานภายใน

สาํนักสงเสรมิศลิปวฒันธรรม จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ไดมาตรวจสอบและประเมนิระบบการประกนัคณุภาพ

การดาํเนินงานภายในสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2548 โดยไดตรวจสอบตามราย

การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit Checklist) และประเมินผลโดยพิจารณาจากแนวทางการประเมินคุณ

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

ผลการตรวจสอบและประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินมีความเห็นวาสาํนัก-

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ไดดําเนินการตามมาตรฐานครบถวนทั้ง 6 ดาน และมีระดับการพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานทั้ง 6 ดาน  ดังน้ัน จึงมีมติใหคะแนนเทากับ 80.00 คะแนน และมีระดับการพัฒนาคุณภาพอยูใน

ระดับดี  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน ไดมีขอคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการดาํเนินงาน ซึ่งไดแสดงไวในจุดแข็ง วิธีเสริมใหแข็งแกรง จุดออนและขอเสนอ ดังน้ี

องคประกอบที่ 1:  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธ และแผน

จุดแข็ง

• มีการเผยแพรประชาสัมพันธ  ปรัชญา วิสัยทัศน ขององคกรอยางตอเนื่อง และใชสื่อและ
วิธีการที่หลากหลาย

• ผูบริหารและบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงวิสัยทัศน รวมถึง

กาํหนดกลยุทธขององคกร

• มีการกาํหนดแผนปฏิบัติงานระยะสั้น-ระยะยาว ครอบคลุมกิจกรรมจาํนวนมากมายและ

หลากหลาย
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วิธีเสริมใหแข็งแกรง

• ควรมีการนาํจุดแข็งขององคกรมากาํหนดเปนแผนและเปาหมายสาํคัญขององคกร โดย

เฉพาะอยางยิ่งจุดแข็งเรื่องพิพิธภัณฑเรือนโบราณ

• หากมีกลยุทธและนโยบายในการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
อยางเปนรูปธรรม จะทาํใหเกิดการพัฒนาองคกรในระยะยาว

ขอเสนอแนะ

• หากมีการกาํหนดเปาหมายและทิศทางความสาํเร็จขององคกรจะเปนผลดีตอการพัฒนา
องคกรในระยะยาว

• บางโครงการยังไมระบุระยะเวลาดาํเนินการในแผน 2544 – 2548 เชน ฐานขอมูล 

Full-text หากเริ่มทาํจะเปนประโยชนมาก

องคประกอบที่ 2:  การดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม

จุดแข็ง

• มีจํานวนกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมมากทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กิจกรรมที่

จัดมีความหลากหลายลวนนาสนใจ ใหคุณคาทางดานอารมณและจิตใจ

• มีผูบริหารและบุคลากรมีความสามารถเฉพาะตนสูง เปนที่รูจักและยอมรับในงานศิลป

วัฒนธรรม

• มกีลุมเรอืนโบราณทีม่คีณุคาทางศลิปวฒันธรรม มศีกัยภาพในการประชาสมัพันธใหองคกร

เปนที่รูจัก

วิธีเสริมใหแข็งแกรง

• ทําการประชาสัมพันธองคกรเชิงรุกใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยใชศักยภาพของกลุมเรือน

โบราณ และบุคลากรที่มีความโดดเดน

• พิจารณาจัดหรือสงเสริมกิจกรรมเพื่อสรางเสริมวัฒนธรรมทางจิตใจเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแนะ

• เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของสาํนักฯ ในขอ 1. เปนแหลงเสริมสรางพัฒนาคุณภาพบัณฑิต…. 

นาจะรวมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดหลักสูตร/กิจกรรมสาํหรับนักศึกษา

• ทาํหนาที่เปนแกนกลางประสานกับคณะและหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย จัดทาํ

แผนทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมรวมกัน

• ในโครงการเทศกาลเลาเรื่องวิชาการของชาวอุษาอาคเนย อาจจะขยายเปนการเลานิทาน
ชาวอุษาอาคารเนย เพราะในนิทานมีมากกวาความบันเทิง

• สรางเครือขายทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ 

เพ่ือการใชทรัพยากรและบุคลากรรวมกัน

• สรางโครงการ/กิจกรรม เพ่ือหารายไดจากกลุมเรือนโบราณ เชน เปนแหลงสาธิตแสดง

ผลงาน และจาํหนายหัตถกรรมพื้นบาน
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องคประกอบที่ 3:  การบริการวิชาการแกชุมชน

จุดแข็ง

• สาํนักฯ มีระบบฐานขอมูลชุดอักษรลานนา และไมโครฟลมใบลานที่เปนประโยชน และมี

ผูใชบริการมาก

วิธีเสริมใหแข็งแกรง

• จัดทาํฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น และความรูขององคกร เพ่ือเผยแพรในเว็บไซตของ

สาํนักฯ โดยอาจรวบรวมจากขอเขียน บทวิทยุ บทละคร ฯลฯ

จุดออน

• มีงบประมาณและบุคลากรนอย
• กิจกรรมบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมยังมีนอย
• การประเมินบุคลากรจากผูรับบริการวิชาการโดยตรงยังไมชัดเจน

ขอเสนอแนะ

• ควรเพิม่กจิกรรมบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาคณุภาพบณัฑติ ตามทีก่าํหนดไวในวตัถปุระสงค

ของสาํนักฯ

• ใหมีระบบการประเมินบุคลากรจากผูรับบริการวิชาการโดยตรง เพ่ือใหมีแนวทางในการ

พัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน

องคประกอบที่ 4: การบริหารและจัดการ

จุดแข็ง

• เปนหนวยงานขนาดเล็กที่มีความคลองตัวในการบริการจัดการภายใน
• มีคูมือการปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับที่ลงถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน
• บุคลากรในหนวยงานมีความรู ความสามารถ และมีความมุงมั่นในการทํางานเพื่อ

ประโยชนการพัฒนาองคกร

วิธีเสริมใหแข็งแกรง

• หากมแีผนและกลยทุธในการเพิม่ขดีความสามารถของบคุลากร รวมถงึแผนในการประชาสมัพันธ
ชื่อเสียงของบุคลากรที่มีอยูใหมากยิ่งขึ้น จะชวยสงเสริมงานประชาสัมพันธ จะเปน

ประโยชนตอองคกรในระยะยาว

จุดออน

• ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพการทาํงานและงานที่ทาํลดลงมากใน 2 ปที่ผานมา

ขอเสนอแนะ

• ผูบริหารควรหาสาเหตุและการแกไขเพ่ือใหบุคลากรมีขวัญและกาํลังใจเขมแข็ง อันจะสง

ผลดีตอประสิทธภาพของาน

องคประกอบที่ 5:  การเงินและงบประมาณ

จุดแข็ง

• ผูบริหารและบุคลากรเขาใจถึงความสาํคัญของการประกันคุณภาพ และทาํงานมุงคุณภาพ

อยางเปนระบบ

• มีคูมือแนวทางชัดเจน และปรับขอมูลเปนปจจุบัน
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• มีการหมุนเวียนผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ทาํใหเกิดการเรียนรูงานอยาง
ทั่วถึง

วิธีเสริมใหแข็งแกรง

• ควรมีการจัดสรรงบประมาณสาํหรับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ เพ่ือนําไปสู
การดาํเนิงานเชิงรุก

ขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย

• เน่ืองจากการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เปนภารหลักดานหนึ่งของมหาวิทยาลัย  ฉะนั้น 

มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพ่ิม ใหเหมาะสมกับภารกิจของ

สาํนักฯ

• มหาวิทยาลัย ควรจะมีสวนชวยในดานการประชาสัมพันธและบริการของสาํนักฯ อยาง

กวางขวางยิ่งขึ้น เน่ืองจากงานทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม เปนภารกิจหลักดานหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย

⌫
สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชในการบริหารและ

ดําเนนิงานในดานตางๆ อาทเิชน งานบรหิารและธรุการ งานสารบรรณ งานการเงนิ งานนโยบายและแผน งาน

สนับสนนุและเผยแพรวิชาการ งานบรกิารวิชาการแกชมุชน ไดอยางมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมคีรภุณัฑที่

สามารถรองรบังานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  ดังน้ี

⌫   ⌫
⌫ 

 
⌫

  




1. คอมพิวเตอร 6 - - 2 8

2. เครื่องพิมพคอมพิวเตอร 3 - - 1 4

3. สแกนเนอร 1 - - 2 3

4. คอมพวิเตอรเซิรฟเวอร - - 1 - 1

5. เครื่องโรเนียว ดิจิตอล 1 - - - 1

6. เครื่องถายเอกสาร 1 - - - 1

7. เครื่องฉายภาพทึบแสง 1 - - - 1

8. เครื่องโทรสาร 1 - - - 1

ในการบรหิารดาํเนนิงานหรอืการจดักจิกรรมบรกิารวชิาการแกสงัคมในดานตางๆ อาทเิชน

การประชมุ อบรม สมัมนา ดูงาน และนทิรรศการ  ยงัประสบปญหาในดานอปุกรณ เครือ่งมอืเครือ่งใช โดย

เฉพาะอยางยิง่อปุกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่มจํีานวนไมเพียงพอตอความตองการใชงาน และคอนขางลาสมยั

ทาํงานลาชา สงผลทาํใหเกดิปญหาทาํงานลาชา คณุภาพของงาน และประสทิธภิาพของการทาํงานของผูบรหิาร

และเจาหนาทีล่ดลงอยางนาเสยีดาย
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ปญหาดานเทคโนโลยสีารสนเทศ  มดัีงน้ี

1. ขาดแคลนอปุกรณเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่พียงพอและทนัสมยั ทาํใหไมสามารถจดัการขอมลู

วิชาการที่มีเปนจํานวนมากอยางเปนระบบ  ซึ่งจะทาํใหบริการแกกลุมเปาหมายลาชาในบางครั้ง

2. ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดในดานวัสดุอุปกรณที่จะชวยใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การใหบริการไมสามารถทาํไดอยางเต็มที่เพราะขอจํากัดในดานอุปกรณเทคโนโลยีสาร

สนเทศ

4. การใหบริการขอมูลที่ผานมายังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีเทาที่ควรจะเปน จึง

ทาํใหไมสามารถใหบรกิารวชิาการไดอยางทัว่ถงึ ขอมลูสวนใหญยงัคงกระจดักระจาย ขาดการจดัเกบ็รวบรวมอยาง

เปนระบบ ทาํใหสืบคนไดยากและเสียเวลา

5. เยาวชนขาดความสนใจในศลิปวฒันธรรมดัง้เดิมทีม่คีณุคาของบรรพบรุษุ ไมมกีารสบืสาน

และสืบทอด เพราะวิธีการสืบสานขาดความนาสนใจ ขาดการดึงดูดดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันสอดคลองกับ

ความตองการของเยาวชนรุนใหมมากกวาวิธกีารแบบเดมิคือสบืทอดดวยการเลาดวยวาจา ขาดอปุกรณประกอบ

หรือการแสดงแบบจาํลองหรือการสาธติที่มีสีสันและบรรยากาศแบบจริงจัง

นอกจากนี ้ สาํนักสงเสรมิศิลปวฒันธรรม ไดจัดทาํเวบ็ไซตเพ่ือเผยแพรขอมลูขาวสาร และ

ประชาสมัพันธกจิกรรมตางๆ ที ่ http://art-culture.chiangmai.ac.th  โดยมขีอมลูตางๆ ไดแก เรอืนพืน้ถิน่ลานนา

อักษรลานนา ปฏิทินขาวสารดานศิลปวัฒนธรรม จดหมายขาวรมพยอม และฐานขอมูลในกระทูเกี่ยวกับ   

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีผูใหความสนใจเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาวเปนจํานวนมาก

⌫   
 






 

มกราคม 11,001 3,461 1,771

กุมภาพันธ 7,169 2,186 1,994

มีนาคม 4,339 1,283 1,958

เมษายน 1,508 379 1,921

พฤษภาคม 4,666 935 1,484

มิถุนายน 11,846 1,424 2,111

กรกฎาคม 10,335 1,843 2,145

สิงหาคม 8,823 2,261 2,178

กันยายน 6,812 1,846 2,429

ตุลาคม 4,801 1,430 2,680

พฤศจิกายน 8,654 2,781 5,412

ธันวาคม 7,958 1,869 2,104

รวม 87,911 21,697
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⌫ 
สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดอนุรักษเรือนโบราณ และมีกลุมเรือนโบราณที่เปนศูนยรวม

และเปนแหลงศึกษาคนควาดานศิลปวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมของลานนา รวมทั้งการจัดการเพื่อใหเปน

สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษดานศิลปวัฒนธรรมลานนา  ซึ่งในปจจุบันมีเรือนโบราณอยู 8 หลัง  ไดแก

⌫    

  ⌫

⌫

⌫⌫


1. เรือนไทลื้อ (หมอนตุด) 2460 88 2536

2. เรือนกาแล (อุยผัด) 2460 88 2537

3. เรือนพื้นบานลานนา (อุยแกว) สงครามโลกครั้งที่ 2 - 2540

4. เรือนกาแล (พญาวงศ) 2440 108 2541

5. ยุงขาว ของเรือนกาแล (พญาวงศ) 2440 108 2542

6. เรือนชาวเวียงเชียงใหม (พญาปงลังกา) 2439 109 2547

7. เรือนปนหยา (อนุสารสุนทร) 2467 81  2548

8. เรือนทรงโคโลเนียล (ลุงคิว) 2465 83 -

เรือนไทลื้อ (หมอนตุด)

เรือนไมขนาดกลาง ลักษณะเปนเรือนสองหลังหนาเปยง ดานตะวันออกเปนเรือนนอน โลง

กวาง ดานตะวันตกเปนเรือนครัว ระหวางชายคาของเรือนทั้งสองเช่ือมตอกันเปนรางน้าํฝน เรียกวา ฮองลิน

หลังคามุงดวยแปนเกล็ด ใตถุนสูงใชเปนคอกวัวควาย หรือน่ังทาํงาน เรือนไทลื้อหลังน้ีเดิมต้ังอยูที่บานเมือง

ลวงเหนือ ตําบลลวงเหนือ อาํเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม สรางเมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 เดิมเปนของอุย

ตุด เปนเรือนรูปทรงแบบไทลื้อที่ปรับใหเขากับวิถีชีวิตและดินฟาอากาศในเชียงใหม มูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย

ไดใหการสนับสนุนการอนุรักษ และนาํมาสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2536
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เรือนกาแล (อุยผัด)

เรอืนกาแลขนาดเลก็ มคีวามยาวเพยีง 3 ชวงเสา แตละชวงเสามคีวามยาวนอยกวาเรอืนกาแล

แบบอื่น เรือนกาแลมีหัมยนต  ติดดานบนของประตูหองนอน มีไวเพ่ือทาํหนาที่เปนยันตอันศักด์ิสิทธิ์ที่ปองกัน

และขับไลอันตรายตาง ๆ จากภายนอก   เรือนกาแลหลังน้ี  สรางเมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 ต้ังอยูที่อาํเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม มูลนิธจุิมภฏ  พันธุทิพย  และอาจารยศิริชัย นฤมิตรเรขการ ไดใหการสนับสนุนการ

อนุรักษ และนาํมาสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2537

เรือนพื้นบานลานนา (อุยแกว)

เดิมเปนของอุยอิ่น  และอุยแกว  ธาระปญญา  ต้ังอยูบานสันตกโต (สันติธรรม) แจงหัวลิน

ใกล ๆ กับถนนหวยแกว อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนรูปแบบเรือนของคนที่อาศัยใกลเวียงเชียงใหมในยุค

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ลักษณะการจัดพ้ืนที่ใชสอยยังเปนแบบบานชนบทแตทาํฝาและประตูหนาตางแบบ

ใหม อาจารยวิถี  พานิชพันธ ซื้อเรือนหลังน้ีไวและมอบใหแกมหาวิทยาลัยเชียงใหม มลูนิธิ มร.ยาคาซากิ

มหาวิทยาลัยเกียวโต เชกะ ประเทศญี่ปุน ไดใหการสนับสนุนการอนุรักษและนาํมาสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2540
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เรือนกาแล (พญาวงศ)

เรือนกาแลหลังน้ีปนเรือนไมขนาดกลาง มีใตถุนสูง หลังคาทรงหนาจ่ัว เปนเรือนสองหลังรวม

พ้ืนมีลักษณะเดนชัดคือมี “กาแล”  ซึ่งเปนเครื่องหมายของความเปนสิริมงคล มีลักษณะเปนไมแกะสลักยื่นเลย

จากปนลม ไปไขวกันที่ยอดจั่วเรือน  เรือนหลังน้ีเดิมเปนของพญาวงศ อยูที่อาํเภอปาซาง จังหวัดลาํพูน  สราง

เมื่อประมาณ พ.ศ. 2440 ลูกหลานพญาวงศไดสืบทอดบานหลังน้ีมาราว ๓ รุน ตอมาไดยายไปปลูกไวในวัด

สุวรรณเจดีย จังหวัดลาํพูน มร.แฮรรี่ วอง ไดซื้อไวและหลังจากนั้นมูลนิธิ ดร.วินิจ – คุณหญิงพรรณี วินิจนัย

ภาค ไดใหการสนับสนุนการอนุรักษและนาํมาสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2541

ยุงขาวของเรือนกาแล (พญาวงศ)

ยุงขาวหรือหลองขาวเปนองคประกอบสาํคัญที่อยูคูกับเรือนของชาวลานนา  ใชเก็บขาวเปลือก

ไวกินไดตลอดป  มีลักษณะเฉพาะเปนอาคารไมใตถุนสูง  มีระเบียงโดยรอบ หลังคาลาดต่าํคลุมระเบียงและมี

จ่ัว ยุงขาวหลังน้ีเปนยุงขาวของเรือนพญาวงศ นํามาปลูกสรางใหม พรอมกับตัวเรือนกาแล  โดยไดรับการ

สนับสนุนการอนุรักษจากคุณแจมจิตต  เลาหวัฒน  และครอบครัว  และนาํมาสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2542
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เรือนชาวเวียงเชียงใหม (พญาปงลังกา)

เรอืนไมขนาดกลาง  ลกัษณะเปนเรอืนหลงัคาทรงจัว่ สองจ่ัวเหลือ่มกนั  เรอืนสองหลงัรวมพ้ืน

ดานตะวันตกเปนเรือนนอนโลงกวาง  ดานตะวันออกเปนเรือนครัว  ระหวางชายคาของเรือนทั้งสองเช่ือมตอ

กันเปนรางน้าํฝนเรียกวา “ฮองลิน” หลังคามุงดวยกระเบื้องดินเผา (ดินขอ) ใตถุนสูง  ใชเปนที่น่ังทาํงานและ

เปนที่พักผอน

เรือนพญาปงลังกาเดิมต้ังอยูในเขตกาํแพงเมืองเชียงใหม  สรางขึ้นราว พ.ศ. 2439 เจาของ

คือพญาปงลังกา มอบเรือนไวใหแกบุตรไดอยูสืบทอดกันมา ๕ รุน  ตอมาคุณจรัส  วณีสอน และนอง ๆ ไดมอบ

เรือนหลังน้ีใหแกมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และมูลนิธิจุมภฏ - พันธุทิพย ไดใหการสนับสนุนการอนุรักษและนาํ

มาสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2547

เรือนปนหยา (อนุสารสุนทร)

เรอืนไมขนาดใหญสองชัน้  หลงัคาทรงปนหยาเหลือ่มซอนกนัอยางลงตวัผสมผสานกบัหลงัคา

ทรงจั่วเปนมุขยื่นออกมาดานหนาของตัวเรือน  หลังคามุงดวยกระเบื้องดินเผา (ดินขอ) ชั้นบนของตัวเรือนมี

ระเบียงทางเดินอยูดานหนาหองโถงใหญจนถึงดานหลังบานและภายในหองโถงมีบันไดลงสูชั้นลาง

หลวงอนุสารสุนทร และนางคาํเที่ยง  ชุติมา  ไดสรางบานหลังน้ีใหบุตรชายคือนายแพทยยงค

ชุติมา  เมื่อประมาณป พ.ศ. 2467 เดิมต้ังอยูบริเวณตลาดอนุสารสุนทร  ในความครอบครองของ บริษัทสุเทพ

จํากัด  ตอมาทายาทไดมอบเรือนอนุสารสุนทรใหแกมหาวิทยาลัยเชียงใหม  และมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย ไดให

การสนับสนุนการอนุรักษและนาํมาสรางขึ้นใหมอีกครั้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2547
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เรือนทรงโคโลเนียล (ลุงคิว)

อาคารทรงสถาปตยกรรมอทิธพิลตะวนัตก หรอืเรยีกกนัวา ทรงโคโลเนยีล ทีส่วยงาม มโีครงสราง

แข็งแรงมั่นคง อันเปนที่ต้ังของสาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรมหลังน้ีเรียกตามชื่อเจาของวา เรือนคิวริเปอล หรือ

“เรือนลุงคิว” น้ัน เจาของเดิมช่ือ Mr. Arther Lionel Queripel เปนชาวอังกฤษที่เขามาทาํธุรกิจคาไมอยูที่

เชียงใหมกับบริษัท Bombey Burma ไดสมรสกับหญิงสาวชาวลาํปาง ชื่อ “ดอกจันทน” มีบุตรดวยกันทั้งหมด

13 คน มีบริเวณกวางขวางกินเนื้อที่ประมาณ 88 ไร ต้ังแตหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมไปจรดบริเวณคณะ

เกษตรศาสตรในปจจุบัน

บานหลังน้ีถูกเวนคืนใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมในป พ.ศ. 2506 และไดรับการปรับปรุงใหเปน

สถานที่ทาํการของสถาบันวิจัยสังคม จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงยายสถาบันวิจัยสังคมเขาไปอยูบริเวณศูนย

รวมวิจัยฯ ในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม อาคารแหงน้ีจึงถกูกาํหนดใหเปนสถานทีท่าํการของสาํนักสงเสรมิศลิปวฒันธรรม

นับต้ังแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา
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