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คํานํา 
 
สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 

2536 (เดิมคือโครงการศูนยสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ในระหวางป พ.ศ.2528–2536) ปจจุบันมีสวนราชการ 5 สวน 
ประกอบดวย ฝายวิชาการและขอมูล ฝายเผยแพรและพัฒนา ฝายสงเสริมการอนุรักษ ฝายหอศิลปและพิพิธภัณฑ 
และสํานักงานเลขานุการ โดยมีปณธิาน คือ “ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนรากฐานสําคัญของชาติ สนับสนุน และ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ”   

 

รายงานประจําป 2551 เลมนี้ เปนการรายงานผลการดําเนินการตามพันธกิจของสํานักสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ในรอบ 1 ป (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) ไดแก งานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม งาน
บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน งานพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา และกิจกรรมในดานอื่นๆ ซึ่งการดําเนินงาน
ประสบผลสําเรจ็เปนอยางดี สืบเนื่องมาจากความรวมมอื รวมใจ และความสมานฉันทของผูบริหารและบุคลากรทุก
ทาน ตลอดจนการสนบัสนนุและความรวมมือจากหนวยงานหลายฝาย ในนามของคณะผูบริหารสํานักสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จึงขอแสดงความขอบคุณทุกทานไว ณ โอกาสนี้ดวย   

 
 
 
  (อาจารยอํานวย  กันทะอินทร) 
  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ตอนที่ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับหนวยงาน 

 
1.1  ประวัติการกอต้ัง 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ไดจัดตั้งโครงการศูนยสงเสริมศิลปวฒันธรรมขึ้น ในป พ.ศ. 2528 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม คนควาและรวบรวมขอมูลวิชาการ บริการวิชาการแกชุมชน 
จัดประชุม/อบรม/สัมมนา เพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นเพือ่สรางมาตรฐานและความเขาใจที่ถกูตองดาน
ศิลปวัฒนธรรม ประยุกตองคความรูทางวิชาการมาใชกับการอนุรักษวัฒนธรรม ซึ่งการดําเนนิงานบรรลผุลสําเรจ็
ตามเปาหมายมาโดยตลอด ซึ่งยังมีงานดานศิลปวัฒนธรรมอีกจํานวนมากที่ตองการการอนุรกัษและเผยแพร แตก็
ประสบปญหาดานงบประมาณและบุคลากร จงึทําใหไมสามารถขยายงานออกไปได ทบวงมหาวิทยาลัยได
ประกาศยกฐานะโครงการศูนยสงเสริมศิลปวฒันธรรม เปนสํานักสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเปนสวนราชการขึ้น
ตรงตอมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที ่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2536  ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 
110 ตอนที่ 87 และมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดอนุมัติใหใชอาคารเวนคืนรูปทรงอาณานิคม (Colonial Style) ซึ่ง
ตั้งอยูทางทิศใตของมหาวิทยาลัยติดถนนสุเทพ และถนนสายริมคลองชลประทาน เปนสถานที่ทําการของ
สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งแตนั้นเปนตนมา  

 
1.2 สถานที่ต้ัง 
  สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งอยูเลขที่ 239 ถ.หวยแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม ในบริเวณที่รมรื่น

ดวยแมกไมยืนตนนานาพันธุ อาคารสํานักงานเลขานุการ เคยเปนของนายอาเธอร ไลออนแนล เคอริเปล Mr. 
Arther Lionel Queripel) สรางในป พ.ศ. 2465 รูปทรงแบบโคโลเนียล (Colonial Style) หรือทรงอาณานิคม ถูก
เวนคืนใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมในป พ.ศ. 2506 ไดรับการปรับปรุงใหเปนที่ทําการของสถาบันวิจัยสังคม 
จนกระทั่งสถาบันวิจัยสังคมยายไปอยูศูนยรวมวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม อาคารหลังนี้จึงถูกใชเปนที่ทําการ
ของสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ตั้งแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา 

 
1.3 ขอบเขตอํานาจหนาที่ของสวนราชการ 

 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินภารกจิของมหาวิทยาลัยดาน
หนึ่ง ตามพระราชบัญญัตมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2530 มาตรา 7 ซึ่งกลาววา “….ใหมหาวิทยาลัยเชยีงใหม
เปนสถานศึกษาและวิจยั มีวัตถุประสงคในการศึกษา สงเสรมิวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย 
ใหบริการแกสังคมและทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม…..” 

 โดยความนี ้อาจกลาวไดวา ขอบเขตอํานาจของสํานักสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม มิไดจํากัดอยูแตใน
รั้วของมหาวิทยาลัยเชยีงใหมเทานั้น แตควรมีบทบาททั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดบันานาชาต ิโดยรวม
เอาสถานที่ของสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไวดวย 

 
1.4  ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายของหนวยงาน 
  ปณิธาน  
  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันเปนรากฐานสําคัญของชาติ สนับสนุน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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  วิสัยทัศน  
  มุงการปรับตัวดานระบบการบริหารการจัดการองคกรใหเกิดความสมานฉันท มีการกําหนดอัตลักษณ

และมีความเปนเลิศในการผลิตองคความรู การบริการวิชาการทางดานลานนาศึกษา ในบริบทสังคม เศรษฐกิจ 
ฐานความรู สามารถพึ่งพาตนเองได เพื่อกาวไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 พันธกิจ 

 1. สรางระบบการบริหารจัดการที่สมานฉันทและทันสมัย (Modern Organization) 
 2. สรางอัตลักษณ ความเปนเลิศทางวิชาการและการบริการ  (Identity and Excellency) 
 3. ใหบริการวิชาการที่ตอบสนองตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  (Service Knowledge) 

4. สรางรายไดเลีย้งตัวเอง  (Self Reliance) 
 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
 1. เกิดความรวมมอื ความสมานฉันท และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร 

(Good Governance) 
 2. เกิดอัตลักษณความเปนเลิศทางวิชาการและบริการดานศิลปวัฒนธรรม (Positioning and 

Branding)  
 3. เกิดการนําความรูไปพัฒนาประเทศ ตามแนวคิดสังคมเศรษฐกิจฐานความรู และเศรษฐกิจ

การสรางสรรค (Creative Economy) 
 4. เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะองคกรที่สามารถพึ่งพาตนเองได  
 
1.5  กลยุทธในการบริหารจัดการ 
 1) CORPORATE Strategy 

1.1  พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศขององคกร 
1.2  สรางความรวมมอื และความสมานฉันทภายในองคกร 
1.3  สรางกระบวนบริหารองคกรเชิงกลยุทธ มีดุลยภาพในการพัฒนา 
1.4  สรางวงจรการบริหารองคกรตามแนวทางการประกันคุณภาพ 
1.5  พัฒนาบุคลากรใหตอบสนองนโยบาย 

 2) BRANDING Strategy 
2.1  สรางการมสีวนรวม ความเขาใจ และยอมรับนโยบาย Lannaization 
2.2  สรางบรรยากาศการวิจัย และการวิจัยท่ีเฉพาะเจาะจง   

 3) SERVICE Strategy 
3.1  ปรับปรุงสํานักสงเสริมฯ ใหเปนพิพิธภัณฑมีชีวิต  
3.2  โครงการการศึกษาวัฒนธรรมลานนา   
3.3  นิทรรศการ กิจกรรม สงเสริมประยุกตใชวัฒนธรรมลานนา   
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3.4  โครงการ Lanna Hall of Fame รวบรวมองคความรู ยกยองบุคคล 
3.5  ความรวมมือทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศลุมแมน้ําโขง และสากล 

 4) SELF RELIANCE Strategy 
4.1 แสวงหารายไดจากการบริจาคของสถาบันทางสังคม 
4.2 แสดงหารายไดจากกิจกรรมของสํานักสงเสริมฯ 
4.3 แสวงหารายไดจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหภาคเอกชน 

 
1.6  โครงสรางการบริหารงาน 
  สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มีโครงสรางหนวยงานตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 110 

ตอนที่ 87 เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2536 ดังนี้:- 
 

 

 

 

 

 

 

 
1.7  ผูบริหารและบุคลากร 
 1) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (อดีต-ปจจุบัน) 

1.1 ผศ.ดร.ชวลิต พุทธวงศ พ.ศ.2536 - 2537 
1.2 ศ.ดร.อุดม รุงเรอืงศร ี 7 กุมภาพันธ 2536 – 6 กุมภาพันธ 2545 
1.3 รศ.พงศเดช ไชยคุตร 7 กุมภาพันธ 2545 - 6 กุมภาพนัธ 2549 
1.4 อ.อํานวย กันทะอินทร  7 กุมภาพันธ 2549 - 6 กุมภาพนัธ 2553 

 

 2) คณะกรรมการประจําสํานัก  
2.1 รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (รศ.นพ.อํานาจ อยูสุข) ประธานกรรมการ 
2.2 คณบดีคณะสังคมศาสตร (รศ.เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ) กรรมการ 
2.3 อ.ดร.สังคม สุวรรณรัตน   กรรมการ  
2.4 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม (ศ.ดร.มิ่งสรรพ ขาวสะอาด) กรรมการ 
2.5 ดร.เจาดวงเดอืน ณ เชียงใหม    กรรมการ  

คณะกรรมการประจําสํานัก 

สํานักงาน 
เลขานุการ 

ฝายวิชาการ 
และขอมูล 

ฝายเผยแพร 
และพัฒนา 

ฝายสงเสริม 
การอนุรักษ 

ฝายหอศิลป 
และพิพิธภัณฑ 

สํานักสงเสริมศลิปวัฒนธรรม 
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2.6 อาจารยวิถี พานิชพันธ    กรรมการ  
2.7 ดร.ศุภวัตร ภวูกุล    กรรมการ  
2.8 นายนคร พงษนอย    กรรมการ  
2.9 นายจุลทัศน กิติบุตร    กรรมการ  

2.10 นางรําพัด โกฎแกว    กรรมการ  
2.11 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (อ.อํานวย กันทะอินทร)  กรรมการและเลขานุการ  
2.12 รองผูอํานวยการฝายบริหาร สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
  (ผศ.อนุชาติ ธนัญชัย) 
2.13 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สาํนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
  (อาจารย ดร.พสิิฏฐ โคตรสุโพธิ์)  
2.14 รองผูอํานวยการฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
  สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ) 

 

 3)   ผูบริหารและบุคลากร 
 

ผูบริหาร   
 

 
อาจารยอํานวย กันทะอินทร 

ผูอํานวยการ 
  
  

 
 

ผูชวยศาสตราจารยอนชุาติ ธนัญชัย 
รองผูอํานวยการฝายบรหิาร 

อาจารย ดร.พิสฏิฐ โคตรสุโพธ์ิ 
รองผูอํานวยการฝายวชิาการ 

  
  

  
ผูชวยศาสตราจารยกัญญณัฏฐา อิทธินิติวฒุ ิ

รองผูอํานวยการฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ 
นายอนุชา ศรีอรุณ 
เลขานุการสํานกั  

เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 8 
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ขาราชการ 
  

   
นางภัทรา อินทราทติย 
นักวิชาการศึกษา 6 

 นายเศรษฐศิลป อินถาบุตร 
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 6 

  

  
นางรพีพรรณ ศรีทะ 

เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 6 
นายสนั่น ธรรมธิ 
นักวิชาการศึกษา 6 

 
 

พนักงานมหาวิทยาลยัเงินแผนดิน 

     

  

 

  

 

  
นายวสันต เพ็ญจันทร 

จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 นายพิชยั แสงบุญ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 นายจรัสพันธ ตนัตระกูล 

นักวิชาการชางศิลป 
     

 

 

  

 

   
นางสาววนดิา เชื้อคําฟู  
นักวิชาการพสัด ุ

 นางสาวเสาวณยี คําวงค 
นักวิชาการการเงินและบัญช ี

 นางอภิวันท พันธสุข 
นักวิชาการศึกษา 

    

 

 

 
นางสาวมารสิรา คํามูล 
นักประชาสัมพันธ 

 นายศภุฤกษ กุลส ุ
นักวิชาการชางศิลป 
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ผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน

15%

20%40%

25%

ผูบริหาร

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจางช่ัวคราว

ลูกจางชั่วคราวเงินรายไดมหาวทิยาลยั 

     

 

 

 

 

 
นายพร สุขกระจาง 

คนสวน 
 นายปญญา แกวคํา 

คนสวน 
 นางอําพร สุขกระจาง 

นักการภารโรง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.8 อาคารสถานที่ 
 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดอนุรักษกลุมเรือนโบราณลานนาในรูปแบบของพิพิธภัณฑเรือน
โบราณลานนา เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาดานสถาปตยกรรมลานนาและวิถีชีวิต และพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม  ในปจจุบันมีเรือนโบราณ จํานวน 8 หลัง ดังนี ้
 

   
เรือนไทลื้อ (หมอนตุด) 

พ.ศ. 2460 
เรือนกาแล (อุยผัด) 

พ.ศ. 2460 
เรือนพ้ืนบานลานนา (อุยแกว) 
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
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เรือนกาแล (พญาวงศ) 

พ.ศ. 2440 
ยุงขาว ของเรือนกาแล (พญาวงศ) 

พ.ศ. 2440 
เรือนชาวเวียงเชียงใหม          

(พญาปงลังกา) พ.ศ. 2439 
   

 

 

เรือนปนหยา (อนุสารสุนทร) 
พ.ศ. 2467 

เรือนทรงโคโลเนียล (ลุงคิว) 
พ.ศ. 2465 

 

 
 

นอกจากนี้ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ยังกําลังดําเนินการกอสราง “เรือนแมแตง” เพิ่มข้ึนอีก 1 
หลัง ในบริเวณพิพิธภัณฑเรือนโบราณ ซึ่งคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2552   

 
1.9  การประกนัคุณภาพการดําเนินงาน 
  สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดเริ่มดําเนินงานประกันคุณภาพมาตั้งแตป พ.ศ.2543 จนถึงป 

พ.ศ. 2551 และไดรับการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามองคประกอบดานตางๆ จํานวน 6 ดาน คือ  

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค นโยบาย กลยุทธ และแผน  
2. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม  
3. การบริการวิชาการแกชุมชน  
4. การบริหารและจัดการ  
5. การเงินและงบประมาณ  
6. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

 
สําหรับดานการเรียนการสอน การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา  และการวิจัย ไดรับการยกเวนและ

ไมไดรับการตรวจสอบ เนื่องจากสํานักฯ ไมมีพันธกิจดานการเรียนการสอนและการวิจัย โดยยึดปฏิบัติตามนโยบาย
และแนวทางจากระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนหลัก และไดนําขอคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะตางๆ ท่ีไดจากผลประเมินการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละครั้ง มาปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารและจัดการภายในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและมาตรฐานดียิ่งข้ึน   
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ผลตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ ป พ.ศ. 2546 - 2551

70.10% 74.40%
80.00%

74.40%
83.10% 84.80%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

2546 2547 2548 2549 2550 2551

ป พ.ศ.

รอ
ย
ละ

ระดับประเมิน

 



งบประมาณแผนดิน 2551

38%6%

40%
12%

1%

1%

2%

เงินเดือน

คาตอบแทน

ใชสอย

วัสดุ

สาธารณูปโภค

อุดหนุน

ครุภัณฑ

งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2551

1,538,215

2,157,139
2,505,800

3,011,300

0

500,000
1,000,000

1,500,000
2,000,000

2,500,000
3,000,000

3,500,000

2548 2549 2550 2551

ปงบประมาณ พ.ศ.

งบ
ป
ระ
ม
าณ

 ( บ
าท

)

ตอนที่ 2 
การเงินและงบประมาณ 

 
 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ 2551 โดยแบง
ออกไดเปน 3 แหลง คือ  งบประมาณแผนดิน เงินรายไดมหาวทิยาลัย และเงินรายไดหนวยงาน 
 

2.1 งบประมาณแผนดิน 
  

งบแผนดิน (ปงบ 2548 – 2551) 
หมวด 

2548 2549 2550 2551 

เงินเดือน 1,150,748 1,325,338 1,110,956 1,267,800 
คาตอบแทน 3,500 410,534 347,070 392,000 
คาใชสอย 23,473 2,400 16,835 41,600 
คาวัสดุ 50,072 88,539 50,529 25,900 
คาสาธารณูปโภค 55,421 75,327 111,435 50,000 
เงินอุดหนุน (บริการวิชาการชมุชน+ท่ัวไป) 255,000 255,000 555,000 1,023,200 
คาครุภัณฑ - - 275,670 211,000 

รวมเงิน 1,538,215 2,157,139 2,505,800 3,011,300 
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เงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบ 2551

4%
7%

5%

54%
28%

2%

คาจางช่ัวคราว

สมทบ พนง. (เงินแผนดิน)

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2551

457,000
516,700

705,000 705,000

0
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2.2  เงินรายไดมหาวิทยาลัย 
 

เงินรายไดมหาวิทยาลยั (ปงบ 2548 – 2551) 
หมวด 

2548  2549  2550 2551 

คาจางชั่วคราว 182,600 182,700 207,000 224,900 
สมทบเงินสะสมพนักงาน 24,400  40,700 54,000 60,800 
คาตอบแทน  10,000   - 39,000 14,300 
คาใชสอย 20,000 66,300 - - 
คาวัสดุ 15,000 12,000 - - 
คาสาธารณูปโภค -  10,000 - - 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 205,000 205,000 405,000 405,000 

รวมเงิน 457,000 516,700 705,000 705,000 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2551

61,500

10,000

46,800
55,000
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เงินรายไดของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2551

6%

36%

55%

3%

คาตอบแทน 

คาใชสอย

คาวัสดุ

อุดหนุนเฉพาะกิจ

2.3  เงินรายไดหนวยงาน 
 

รายไดอื่นๆ (ปงบ 2548 – 2551) 
หมวด 

2548 2549 2550 2551 

คาตอบแทน  20,000 4,400  3,400 
คาใชสอย 8,000 5,000 35,400 20,000 
วัสด ุ 15,000   30,000 
สาธารณูปโภค 16,700  10,000  
อุดหนุนเฉพาะกิจ 1,800 600 1,400 1,600 

รวมเงิน 61,500 10,000 46,800 55,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 
กิจกรรมของหนวยงาน 

 
 

 สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.2530 มาตรา 7 ซึ่งกลาววา “….ใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนสถานศึกษา
และวิจยั มีวัตถุประสงคในการศึกษา สงเสริมวิชาการและวชิาชีพชัน้สูง ทาํการสอน ทําการวิจัย ใหบริการแกสังคม
และทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม…..” และไดมีการกําหนดปณิธานของหนวยงานไววา “ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อันเปนรากฐานสําคัญของชาติ สนับสนุน และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ” 
เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สามารถสนองตอบความตองการและความคาดหวังของ
มหาวิทยาลัย   สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงไดดําเนินงานในดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน ในรูปแบบตางๆ ดังนี้:- 

 
1.   กิจกรรมหลัก  

1.1 ทํานุบํารุงพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เชน การฝกอบรมวปิสสนากรรมฐาน งานตกับาตรเทโวโรหณะ 
งานสงเสริมประเพณียี่เปง และประเพณีสงกรานต กฐินและผาปามหาวิทยาลัย งานหลอเทียนและถวาย
เทียนพรรษา ฯลฯ เปนตน 

1.2 งานอนุรักษพิพธิภัณฑเรือนโบราณลานนา เพื่อประโยชนดานการศึกษาหรือวิจยัดานสถาปตยกรรมและ
วิถีชีวิตของลานนา 

1.3 ใหบรกิารวิชาการแกชุมชนในรูปแบบของการประชุม อบรม สัมมนาวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม รวมถงึ
นิทรรศการศิลปะ เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหแพรหลาย 

1.4 ใหบริการวิชาการผานสื่อและสิง่พิมพ ไดแก จดหมายขาวรมพยอม ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม หนังสือและตํารา
วิชาการ รายการวิทย ุ “มรดกลานนา” คอลัมนศิลปวัฒนธรรมในหนังสือพิมพรายวัน แผนพับ ฐานขอมูล 
และเว็บไซต ฯลฯ เปนตน 

1.5 ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหความรูแกบุคคล หนวยงาน ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
1.6 ใหบริการดานอาคารและสถานที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

เพื่อแสวงหารายได 
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2. รายละเอียดกิจกรรม 
 

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การอบรมวิปสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 13 
28 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2551   

ณ ศูนยฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 
 
 

 
 

ประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะ ประจาํป 2550  
29 ตุลาคม 2550 

ถนนสายวฒันธรรม  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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โครงการจัดนิทรรศการจิตรกรรมไทย–ลานนา “ศรัทธา พุทธ ชาดก”  
9 – 29 พฤศจิกายน 2550  

ณ แจงเมอืงแกลเลอรี ่อ.เมอืง จ.เชียงใหม 
 
 
 

 
 

กฐินมหาวิทยาลัย 
17 พฤศจิกายน 251   

ณ วดัฝายหิน  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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ประเพณีย่ีเปงเชียงใหม (รถกระทง-ริ้วขบวน) ประจําป 2551 
25 พฤศจิกายน 2551    

รวมกับ เทศบาลนครเชียงใหม 
 
 

 
 

โครงการจัดงาน “ธรรมคีตา 80 พรรษา ลานนามหาเทศน” 
30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2551 

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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โครงการสัมมนและสาธิตศลิปะการแสดงและวัฒนธรรมพื้นบานของกลุมประเทศลุมแมนํ้าโขง (GMS) 
19 – 20 มกราคม 2551  

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และหองโชคอนันต โรงแรมศิรินาถการเดนท  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 

รวมกับ สํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 
 

 
 

งานสงเสริมประเพณีสงกรานตเชียงใหม (รถบุษบกพระพทุธรูป) 
13 เมษายน 2551   

รวมกับ เทศบาลนครเชียงใหม 
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งานหลอเทียน สมโภชเทียน และถวายเทียนพรรษา ณ วดัฝายหิน 
16 – 17 กรกฎาคม 2551   

ณ ศาลาธรรม และวัดฝายหนิ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 

 
 

โครงการ “ตามรอยครบูาศรวีิชัย รวมใจรกัษดอยสุเทพ”  ประจําป 2551 
18 พฤษภาคม 2551 

ณ  ถนนศรวีิชัย  (ขึ้นวัดธาตดุอยสุเทพ)  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 
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การอนรุักษและสงเสริมภาษาลานนา โดยจัดทาํชุดอักษร (Font)  
และระบบการพิมพสําหรับคอมพวิเตอร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. ลานนาติโลก (LN-TILOK) อักษรธรรมลานนา/ตัวเมือง 

1. มังราย (Mangrai) ใชอักษรฝกขามโบราณในศิลาจารึกวัดเชียงมั่น พ.ศ.2124 เปนตนแบบ) 

 

เพื่อใชในคอมพิวเตอร พิมพงายดวยแปนพิมพภาษาไทยเพียงอยางเดียว.. โดยสาํนกัสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.ช. 
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การบริการวิชาการแกชุมชน 
 

 
 
 

โครงการฝกอบรม “สีนํ้าในเฮือนโบราณ” 
6 ตุลาคม – 22 ธันวาคม 2550  

ณ เรอืนปนหยา พพิิธภัณฑเรือนโบราณลานนา สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 
 

 
 

วันวิชาการมหาวทิยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 3 “วิถีวจัิย สูสังคมรมรื่นและเปนสุข” 
22 – 24 พฤศจิกายน 2550   

ณ หอประชุม มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม” 
8 – 31 มีนาคม 2551  

ณ หองฝายคาํ สํานักบริการวิชาการ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 
 
 

 
 

โครงการอบรม “การนําเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรม” 
5 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม  

ณ หองทองกวาว  สํานักบรกิารวิชาการ  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมพื้นบาน (5 กิจกรรมยอย) 

 

 
 

กิจกรรมที ่1 : การฝกอบรม “ตีกลองสะบดัชัย และนาฏกรรมลานนา” 
20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2550 

ณ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 
 

กิจกรรมที ่2 : การอบรมอกัษรลานนาขั้นพื้นฐาน รุนที่ 8-9 และขั้นสูง รุนที่ 7 
10 มีนาคม – 25 มิถุนายน 2551 

ณ  เรอืนปนหยา  พิพธิภัณฑเรือนโบราณลานนา  สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กิจกรรมที ่3 : งาน “ลานสรวง...ขวงศิลป” 
4 – 8 กุมภาพันธ 2551 

ณ  พิพธิภัณฑเรือนโบราณลานนา  สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมที ่4 : การประกวดตีกลองสะบัดชัย – ฟอนเลบ็  
2 เมษายน 2551 (วันอนุรกัษมรดกไทย) 

ณ  พิพธิภัณฑเรือนโบราณลานนา  สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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กิจกรรมที ่5 : การฝกอบรมพิธกีรรมทองถิ่นของลานนา รุนที่ 1-2 
รุนที่ 1  10 – 11 กรกฏาคม 2551   รุนที่ 2 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2551 

ณ  หองโชคอนันต  โรงแรมศิรินาถการเดนท  จ.เชียงใหม 
 
 

 
 

การนัดภูมิผญาเพือ่การศกึษา “ฮายผญาหื้อละออนคนเมือง” 4 ครั้ง 
(โรงเรยีนวัฒโนทัยพายัพ, ดาราวทิยาลัย, พุทธิโสภณ) 
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สน่ันทอลคโชว  
   ครั้งที่ 1 :  อูเรื่องเมอืงๆ กับหมูเฮาคนเมือง    
   ครั้งที่ 2 :  จอย คราว อื่อโคลง มวนงันสันเลา มนตเสนหคนเมือง 
   ครั้งที่ 3 :  วิถคีนเมือง ซะปะเรือ่งบาเกา 

                  ณ  หองโชคอนันต  โรงแรมศิรินาถการเดนท  อ.เมอืง  จ.เชียงใหม 
 
 
 

 
 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร “ศิลปะลานนาเพื่อธรุกิจสปา” 
18 – 22 สิงหาคม 2551 

ณ หองดาวดงึส สํานักบรกิารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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หนังสือ วารสาร ตํารา 
 

 
 

การพัฒนาหนวยงานและบุคลากร 
 

 
 

โครงการพัฒนาบุคลากร (ศึกษาดูงานพพิิธภัณฑ) 
23 กรกฎาคม 2551 

สารัตถะลานนา พรหมชาติลานนา โชค ลาง ของขลัง อารกัษ 

การปลูกเรอืนลานนา นาฏดุริยการลานนา

พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภริมย ศูนยสถาปตยกรรมลานนา (คุมเจาบรุีรตัน)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
ม.ราชภัฏเชียงใหม 

พิพธิภัณฑชาวเขา 
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3.3  รางวัลที่ไดรับ 

 

 
 

รางวัลชนะเลิศ “กระทงใหญยอดเยี่ยม”  
ประเพณีย่ีเปงเชียงใหม 2550 จากเทศบาลนครเชียงใหม 

25 พฤศจิกายน 2550 
 
 

 
 

เรือนปนหยา (อนุสารสุนทร)  ไดรบัรางวลั “สถาปนิกลานนาดีเดน” ป 2551 
จากสมาคมสถาปนิกลานนา  

3 มีนาคม 2551 
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นายสน่ัน ธรรมธิ ไดรบัรางวลั “ราชมงคลสรรเสรญิ” 
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับรุ ี

18 มกราคม 2551 
 
 
 
 

 
 

นายสน่ัน ธรรมธิ ไดรบัรางวลั “บุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน” ประจาํป 2551   
จากทีป่ระชุมประธานสภาขาราชการและลูกจางมหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย  

14 มีนาคม 2551  
 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแกน 
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นายสน่ัน ธรรมธิ ไดรบัรางวลั “ขาราชการพลเรอืนดีเดน” ประจาํป 2550 
 1 เมษายน 2551 (วันขาราชการพลเรือน)  

จากกระทรวงศึกษาธกิาร 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  
แผนกลยุทธ 4 ป  (7 กุมภาพันธ 2549 – 6 กุมภาพันธ 2553) 

ของ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

CORPERATE STRATEGY 

พันธกิจที ่1  สรางระบบการบริหารจดัการที่สมานฉันท และทันสมัย (M - Modern Organization) 

เปาหมาย : เกดิความรวมมอื ความสมานฉนัท และเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขันขององคกร (Good Governance) 

กลยุทธ  วิธกีาร ตัวชี้วดั ผลที่จะไดรบั  

M1.1   พัฒนาระบบฐานขอมูลอิเลคทรอนิคส (Information System) ของ         

องคกรใหสมบรูณในทุกดาน เพื่อชวยกําหนดทิศทางการพัฒนาที ่         

เหมาะสมขององคกร บนพื้นฐานของขอมูลสถติิที่นาเชื่อถือ 

๐ รอยละ 80 ของขอมูลขององคกร

ทุกหนวยงานถกูจัดเก็บและใชงาน

ในสื่อแบบอิเลคทรอนิกส 

M1 
พัฒนาระบบฐานขอมูล 
สารสนเทศขององคกร 
(Information society) 

M1.2   สงเสรมิประสิทธิภาพของบุคลากร และวฒันธรรมองคกรในการใชสือ่      

อิเลคทรอนิกส เพื่อการบริหารจัดการองคกรอยางบูรณาการ 

๐ รอยละ 80 ของบุคลากรภายในองคกร 

ใชสื่ออิเลคทรอนิกสในการ

ดําเนินงาน 

๐ เกิดความรวดเร็ว ประหยดั  มี

ประสิทธิภาพ และสามารถ

มองเห็นภาพรวมของทิศทาง

ในองคกรรวมกัน  

บริหารองคกรตามแนวคดิการจดัการความรู (U-U-S-C-D) อยางจริงจัง เพื่อให

บุคลากรทั้งองคกรเกิดสาํนึกรวมกัน ทั้งการคดิ วางแผน ตดัสนิใจ และความกาวหนา

ขององคกร ดังนี้ 

M2.1   ทําความเขาใจความรูที่จะใชเพื่อการสรางองคกรใหเขมแข็ง 

(Understanding knowledge) 

M2 
สรางความรวมมือ และความ
สมานฉันทภายในองคกร 
โดยประยุกตใชแนวคดิ 
การจัดการความรู 

(Knowledge Management) 
 

M2.2   ใชความรู และขอมูลวจิัยสถาบันและสถติิ ในการบรหิารจดัการองคกร 

(Used Knowledge) 

๐ รอยละ 80 ของบุคลากรมสีวนรวม 

เขาใจ และใชความรูดานตางๆ ที่

เปนพื้นฐานรวมกันขับเคลื่อน      

องคกร 

 

๐ เกิดความรวมมือ ความ

สมานฉันทภายในองคกร 

นําไปสูความเปนองคกรเรียนรู

ที่ยั่งยืน 

M2.3   จัดสัมมนาอยางสม่ําเสมอ แบงปนความรู เพื่อการพัฒนาองคกรรวมกัน

อยางเปนเอกภาพ (Share knowledge) 

 

M2.4   สรางระบบการสะสม จดัเก็บ ความรูและประสบการณตางๆ ขององคกร     

อยางเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยสีารสนเทศเปนเครื่องมือ (Collect 

knowledge) 
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กลยุทธ  วิธกีาร ตัวชี้วดั ผลที่จะไดรบั  

 M2.5   สรางระบบที่มีประสทิธิภาพในการกระจายและการเขาถงึความรูตางๆ ทีอ่งคกร

สะสมไว เพื่อการพัฒนาองคกรรวมกันอยางยัง่ยืน (Distribute 

knowledge) 

  

M3.1   สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวคดิ Balanced Scorecard M3 
สรางกระบวนบริหารองคกร
เชิงกลยทุธ  มีดุลยภาคในการ
พัฒนา ตามแนวทางของ 
Balanced Scorecard 

M3.2   ก. สัมมนากําหนดลาํดบัความสําคญัดานนโยบาย ทั้ง 4 ดาน ดังนี้  

             1) การเงิน/การแสวงหารายได      

             2) คุณภาพ ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ   

             3) กระบวนการบริหารองคกรภายใน  

             4) องคกรการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร 

          ข. การใหคาน้าํหนักการพัฒนา  

          ค. การจัดสรรงบประมาณอยางสมดุลย 

๐ รอยละ 80 ของบุคลากร มีสวนรวม 

เขาใจภาพรวม ทิศทางขององคกร  

และดําเนินงานดานตางๆ ตาม          

กลยุทธที่องคกรไดวางแผนไว 

 

 

๐ เกิดการพฒันาองคกรอยางมี

เอกภาพ ปรับตวัไดรวดเร็ว ตาม

กลยุทธในแตละป 

M3.3   จัดสรรงบประมาณ และกํากับดูแลภาพรวมของนโยบายทุกดานใหเกิดการ

พัฒนาที่มีดลุยภาค ตามแผนกลยุทธและตัวชี้วัด 

 

M3.4   ประเมินตามตวัชี้วดัเพื่อนํามาปรุงปรบักลยุทธในปตอไป 

  

M4.1   สรางการมสีวนรวมของบุคลากรทั้งองคกรในการกําหนดนโยบายและกลยทุธ

ตางๆ ในแตละป ผานการรับรองจากคณะกรรมการสาํนักฯ 

M4.2   นําความคิดเห็นจากฝายตางๆ และผลการประเมินมาจัดทําแผนงานประจําป 

M4.3   กํากับดูแลกิจกรรมและวินัยการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กําหนด

อยางจริงจัง 

M4.4   สรางระบบการประเมิน 360 องศา กิจกรรมตางๆ ขององคกร นําผลการ

ประเมินที่ไดรับไปปรับปรุงในแผนประจําปในครั้งตอไป 

M4 
สรางวงจรการบริหารองคกร 
ใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ  
ตามแนวทางการประกันคุณภาพ 

(Plan-Do-Check-Act ) 

M4.5   เก็บรวบรวมขอมูลการบริหารจัดการองคกรทั้งหมดในสื่ออิเลคทรอนิกส

อยางเปนระบบ เพื่อการสืบคนในอนาคต 

๐ รอยละ 80 ของบุคลากรหมนุเวียนมี

สวนรวมในการกําหนดนโยบาย        

กลยุทธ การประเมินและการประกัน

คุณภาพขององคกร 

 

๐ เกิดการบริหารจดัการองคกรที่

เปนระบบ เปนวัฒนธรรมองคกร

ที่สรางความเขมแข็งทางการ

บริการวชิาการ  และความ

สมานฉันท 
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กลยุทธ  วิธกีาร ตัวชี้วดั ผลที่จะไดรบั  

I 4.1   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพที ่         

จําเปนใหสอดคลองกับนโยบาย 

M5 
พัฒนาบุคลากรใหตอบสนอง

นโยบาย 
I 4.2   สงเสริมการเรียนรูของบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน การรวมประชุมทาง        

วิชาการในประเทศตางประเทศ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสังคมอยาง

ตอเนื่อง 

๐ รอยละ 80 ของบุคลากรตื่นตัวกับ

การเรียนรู และพัฒนาตวัเองใน        

รูปแบบตางๆ 

๐ บุคลากรมีคุณภาพและ            

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ       

หนาที่ตามนโยบายขององคกร 

 

BRANDING STRATEGY 

พันธกิจที ่2 (I) สรางอัตลักษณ  ความเปนเลิศทางวิชาการและการบริการ  (Identity and Excellence) 

เปาหมาย : เกดิอัตลักษณความเปนเลิศทางวิชาการและบริการดานศลิปะ วัฒนธรรม  (Positioning and Branding) 

กลยุทธ  วิธกีาร ตัวชี้วดั ผลที่จะไดรบั  

I1 

สรางการมสีวนรวม ความ      

เขาใจ และการยอมรับ

นโยบาย Lannaization ทั้ง     

ภายในองคกร และสังคม 

 

I 1.1   สรางการมีสวนรวม ทําความเขาใจ เพื่อกําหนดตําแหนงทางวชิาการของ

องคกรรวมกัน (Positioning) ในนโยบาย Lannaization  และจดัทําการ

ออกแบบอัตลักษณองคกร (Corporate Identity) เพื่อการประชาสัมพันธ 

I 1.2   วางแผนการสื่อสาร นโยบาย Lannaization การสื่อสารสูสังคมอยาง 

บูรณาการ (Integrated Marketing Communication) เพื่อสื่อสาร            

อัตลักษณทางวิชาการ (Brand Building) ขององคกร สรางการรบัรู การ

เขามาใชบริการ การเกิดความนาเชื่อถือและความภักดตีอมหาวิทยาลยั 

๐ รอยละ 80 ของบุคลากรภายในองคกร

เขาใจ และรวมสรางกิจกรรม

ตอบสนองนโยบาย Lannaization  

๐ สังคมไทย รบัรูอัตลักษณ

Lannaization ขององคกร และเขา

มารับบริการวิชาการเพิ่มมากขึน้ปละ 

10 % 

๐ สังคมไทยและสากล รับรู         

จุดเดนและความเปนเลิศทาง

วิชาการขององคกรมากยิ่งขึ้น 

 

 

I2 

สงเสริมบรรยากาศการวจิัย

และการวิจยัที่เฉพาะเจาะจง 

(Niche Research) ตาม

นโยบาย Lannaization 

 

I 2.1   สรางการมีสวนรวม ทําความเขาใจ เพื่อกําหนดตําแหนงการวิจยัของ      

องคกรทีมุ่งเนนการผลิตองคความรูเกี่ยวกับ Lannaization 

I 2.2   สรางพื้นที่ ครุภัณฑ อุปกรณ และบุคลากร เฉพาะเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย 

I 2.3   สงเสริมการวิจยัพื้นฐาน และวิจยัประยกุต ตามนโยบายการผลติองคความรู 

Lannaization ที่สามารถตอบสนองสังคมทั้งในทางเศรษฐกจิ สังคม 

ศิลปะ วฒันธรรม 

๐ เกิดผลงานวจิัยปละ 5 เรื่อง 

 

 

 

 

๐ เกิดผลงานวจิัยที่มีคุณภาพ มี

ความเชีย่วชาญเฉพาะของพื้นถิน่ 

สามารถนาํผลงาน วจิัยของ      

องคกรไปใชประโยชน สราง     

มูลคาเพิ่ม และคุณคาทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 
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กลยุทธ  วิธกีาร ตัวชี้วดั ผลที่จะไดรบั  

 I 2.4   สนับสนนุงบประมาณการวิจยัองคความรู Lannaization เพิ่มมากขึ้น การ

แสวงหาแหลงทุนจากภายนอก รวมทั้งการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับแหลง

ทุนตางๆ ใหบุคลากรไดรับรู 

  

 I 2.5   จัดทําวารสารของสาํนกัสงเสรมิฯ ราย 3 เดือน เพื่อเผยแพรองคความรู

ใหมเกี่ยวกับลานนาศึกษา 

๐ ปละ 4  ฉบับ  

 

SERVICE STRATEGY 

พันธกิจที ่3  (S) ใหบริการวชิาการที่ตอบสนองตอเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม (Service Knowledge) 

เปาหมาย : เกดิการนําความรูไปพัฒนาประเทศ ตามแนวคิดสังคมเศรษฐกิจฐานความรู และ เศรษฐกิจการสรางสรรค (Creative Economy) 

กลยุทธ  วิธกีาร ตัวชี้วดั ผลที่จะไดรบั  

S1 

ปรับปรุงสํานักฯ ใหเปน 

พิพิธภัณฑมีชีวติ 

(Living Museum) 

 

S 1.1   ปรับปรงุพื้นที ่อาคาร ปาย ขอมูลพื้นฐาน ทางเดิน และกิจกรรมวฒันธรรม

ลานนา เพื่อรองรับแนวคิด Living Museum ใหเปนแหลงทองเที่ยวใหม

ของจังหวัดเชยีงใหม 

S 1.2  วางกลยุทธทางการตลาด การสื่อสารทางการตลาด เพื่อดึงดูด             

นักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมสาํนักฯ ในฐานะ Living Museum  

S 1.3   สรางการมีสวนรวมในการบริหารกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในทองถิ่น  

๐ มีผูเขามาเยีย่มชมสํานักฯ ประมาณ 

300-500 คน/เดือน 

 

๐ สํานักฯ เปนแหลงทองเที่ยว ทาง

ศิลปะ วฒันธรรมลานนาของ

ภาคเหนือ 

S2 

จัดทําโครงการเชิงอนุรักษ

การศึกษาวฒันธรรมลานนา 

(Lanna Educational 

Project) 

S 2.1   จัดอบรมการสอนภาษาลานนา ตอเยาวชนและผูสนใจทัว่ไป 

S 2.2   จัดหลักสตูรการศกึษาระยะสั้นเกี่ยวกับ วัฒนธรรมลานนา  อาทิ การวาดภาพ

จิตรกรรมลานนา ศิลปะลานนาประยุกตรวมสมยั การฟอนลานนา ดนตรี

ลานนา ฯลฯ  

๐ ปละ 4 โครงการ 

๐ ปละ 2 โครงการ 

๐ สํานักฯ เปนแหลงเรยีนรู

การศึกษาทางเลือก ดานศิลปะ 

วัฒนธรรมลานนาของชาต ิ
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กลยุทธ  วิธกีาร ตัวชี้วดั ผลที่จะไดรบั  

S3 

จัดนทิรรศการและกิจกรรมที ่

สงเสริมความหลากลาย และ

การประยุกตใชวฒันธรรม

ลานนา เพื่อสราง 

Lannaization 

 

S 3.1   จัดสัมมนาทางวชิาการ  การประยุกตใชวฒันธรรมลานนาอยางไร? ให

สัมพันธกับวิถชีวีิตรวมสมยั    

S 3.2  จัดนิทรรศการและกิจกรรมรวมกับ ภาครัฐ  ภาคเอกชน ศิลปะ วฒันธรรม

ลานนนา ทั้งแนวอนุรักษและแนวประยุกตรวมสมยั อาทิ ดนตรี ละคร 

นิทรรศการ ภาพยนตร เทศกาลประจําปของจงัหวัด วันสําคญัทางศาสนา

ของประเทศ ฯลฯ  

๐ ปละ 2 โครงการ 

 

๐ ปละ 4 โครงการ 

 

๐ สํานักฯ ทํางานเปนเครือขาย

รวมกับองคกรในภาคเหนือ 

เพื่อสรางวฒันธรรมลานนาให

สัมพันธกับชีวติรวมสมัย  

S4 

จัดโครงการ Lanna Hall of 

Fame เพื่อรวบรวมองคความรู

วัฒนธรรมลานนา และสราง

กระบวนการยกยองบุคคลที่

สรางประโยชนใหสังคม 

S 4.1   รวบรวมหนังสือ เอกสาร ผลงานวิจยั ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมลานนา  

จัดหมวดหมูองคความรูเพื่อการสืบคน จัดทําเปนสื่อ Online ใหสังคมไทย

สามารถสืบคนได 

S 4.2   จัดสัมมนา จัดจางวิจยั จัดนทิรรศการ เพื่อสรรหาบคุคลทีค่วรยกยองใน

ฐานะสรางสรรคสังคม ศลิปะ วัฒนธรรมลานนาใหเจรญิกาวหนาและเปนที่

ยอมรับในสังคม 

๐ ปละ 10 ฐานขอมูล 

 

 

๐ ปละ 2 โครงการ 

 

๐ สํานักฯ เปนศูนยกลางรวบรวม

องคความรูวฒันธรรมลานนา 

และสงเสริมบุคคลที่นายกยอง

ของสังคมไทย 

S5 

แสวงหาความรวมมือ การ

ดําเนินกิจกรรมทางศลิปะ 

วัฒนธรรม กับประเทศแถบอนุ

ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) 

และสากล 

S 5.1   จัดสัมมนาทางวชิาการ กิจกรรมทางศิลปะ และวฒันธรรม ทั้งแนวอนุรักษ  

แนวรวมสมยั  อาท ิดนตรี ละคร นิทรรศการ ภาพยนตร ฯลฯ รวมกับ

ประเทศแถบอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) และสากล 

๐ ปละ 4 โครงการ 

 

๐ สํานักฯ เปนผูนําการจัด 

กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมใน

เขตอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

(GMS) 
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SELF RELIANCE STRATEGY   

พันธกิจที ่4 (S)  สรางรายไดเลี้ยงตัวเอง (Self Reliance) 

เปาหมาย : เกดิการพัฒนาที่ยั่งยืนในฐานะองคกรที่สามารถพึง่พาตนเองได 

กลยุทธ  วิธกีาร ตัวชี้วดั ผลที่จะไดรบั  

S1 

แสวงหารายไดจากการบรจิาค

ของสถาบันทางสังคม 

 

S 1.1   จัดตั้งบคุลากร พันธกิจ เพื่อรับผิดชอบโดยตรงในการแสวงหาแหลงทุน

จากสถาบันทางสังคมตางๆ ที่ทาํหนาทีบ่รจิาค เพื่อทํานุบํารงุศลิปวฒันธรรม  

ทั้งองคกรภายในประเทศและตางประเทศ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม สกว.    

มูลนิธิฟอรต มูลนิธิญี่ปุน  มูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร เปนตน 

S 1.2   ดําเนินงานตามแผนการแสวงหารายได 

S 1.3   ประเมนิประจําป และนําผลประเมินไปปรับปรุงเพื่อการจดัทําแผนปตอไป 

๐ รายไดตอปไมนอยกวา 3 แสนบาท ๐ สํานักฯ มีงบประมาณเงินรายได

เพิ่มมากขึ้น  

๐ เปนองคกรทีม่ีสถานะทาง

การเงินที่มั่นคง 

S2 

แสวงหารายไดจากกิจกรรม

ของสํานักฯ 

 

S 2.1   จัดทําแผนการแสวงหารายไดประจาํป  ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของสํานักฯ

อาทิ คาดําเนินการวิจยั คาบตัรเขาชมกิจกรรมตางๆ  คาเชาสถานที่ของ

สํานักฯ คาอบรมหลักสตูรภาษาลานนา การอบรมมัคคุเทศดานวัฒนธรรม

ลานนา เปนตน โดยมีฝายสทิธิประโยชนรับผดิชอบ  

S 2.2   ดําเนินงานตามแผนการแสวงหารายได 

S 2.3   ประเมนิประจําป นําผลประเมินไปปรบัปรงุเพื่อการจดัทําแผนปตอไป 

๐ รายไดตอปไมนอยกวา 3 แสนบาท ๐ สํานักฯ มีงบประมาณเงินรายได

เพิ่มมากขึ้น  

๐ เปนองคกรทีม่ีสถานะทาง

การเงินที่มั่นคง 

S3 

แสวงหารายไดจากการ      

จัดกิจกรรมประชาสมัพันธให

ภาคเอกชน 

S 3.1   จัดทําแผนการแสวงหารายไดประจาํปที่เกี่ยวของกับการรับจางจัดกิจกรรม

สงเสริมการตลาดของภาคเอกชนทีต่องการแสดงอตัลักษณลานนา อาทิ 

การจัดเลีย้งรับรองลานนา การจัดดอกไมลานนา การแตงกายลานนา ฯลฯ 

โดยมีฝายสทิธิประโยชนรับผดิชอบ  

S 3.2   ดําเนินงานตามแผนการแสวงหารายได 

S 3.3   ประเมนิประจําป นําผลประเมินไปปรบัปรุงเพื่อการจดัทําแผนปตอไป 

๐ รายไดตอปไมนอยกวา 3 แสนบาท ๐ สํานักฯ มีงบประมาณเงินรายได

เพิ่มมากขึ้น  

๐ เปนองคกรทีม่ีสถานะทาง

การเงินที่มั่นคง 
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