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รายงานประจําปฉบับนี้  จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินการตามภารกิจของคณะ
วิ จิ ต ร ศิ ล ป  ป  2 5 6 0  ด า น ก า ร ผ ลิ ตบั ณ ฑิ ต แ ล ะก า ร พัฒนา คุณภ าพ นั กศึ กษ า   
ดานวิชาการและวิจัย  ดานการบริการวิชาการแกชุมชน  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดานความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังการรายงาน
กิจกรรมตางๆ ในรอบป ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคณะวิจิตรศิลปใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวในแตละพันธกิจและหวังเปนอยางยิ่งวา ผลการดําเนินงานของรายงานฉบับนี้  
จะกอใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรคเพื่อการพัฒนาองคกรที่ยั่งยืนตอไป 
 
 ภารกิจทั้งหลายท่ีสําเร็จลุลวงดวยดีในรอบปที่ผานมาเปนผลมาจากความรวมมือรวมใจ
ของคณาจารย  บุคลากร นักศึกษา และผูบริหารทุกทาน ในโอกาสน้ีขอขอบคุณคณะทํางาน
ทุกทานที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จของการดําเนินงานตามภารกิจของคณะวิจิตรศิลป 
 

 

     (รองศาสตราจารย ดร.วรลัญจก  บุณยสุรัตน) 
                      คณบดีคณะวิจิตรศิลป 
 

 



 

 
  หนา 
ขอมูลทั่วไปของคณะวิจติรศิลป มหาวิทยาลยัเชียงใหม  1 
ดานการจัดการศึกษา   13 
ดานการพัฒนาคณุภาพนักศึกษา 26 
ดานการวิจัย  32 
ดานวิเทศสัมพันธ  41 
ดานการบริการวิชาการแกสังคม    45 
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิง่แวดลอม  69 
ดานการบริหารจัดการ  75 
รางวัลและการไดรับการยอมรับ 84 
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ตาราง ตาราง  หนา หนา

1 1 แสดงจํานวนบุคลากรแบงตามสถานภาพ (ป 2559-2560) 0) 11 11
2 2 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2559-2560 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒกิารศึกษา ปการศึกษา 2559-2560 11 11
3 3 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2559-2560 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2559-2560 12 12
4 4 แสดงจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนในคณะวิจิตรศิลป แสดงจํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนในคณะวิจิตรศิลป 14 14
5 5 แสดงจํานวนการรับเขานักศึกษาคณะวิจิตรศิลป (ปการศึกษา 2557-2559) แสดงจํานวนการรับเขานักศึกษาคณะวิจิตรศิลป (ปการศึกษา 2557-2559) 14 14
6 6 แสดงจํานวนนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป  (ปการศึกษา 2557-2559) แสดงจํานวนนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป  (ปการศึกษา 2557-2559) 15 15
7 7 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาคณะวิจิตรศิลป  (ปการศึกษา 2557-2559) แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาคณะวิจิตรศิลป  (ปการศึกษา 2557-2559) 15 15
8 8 แสดงหองเรียนและหองปฏิบัติการของคณะวิจิตรศิลป แสดงหองเรียนและหองปฏิบัติการของคณะวิจิตรศิลป 25 25
9 9 แสดงจํานวนเงินท่ีไดรับการสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2559-2560 แสดงจํานวนเงินท่ีไดรับการสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2559-2560 33 33
10 10 แสดงทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน คณะวิจิตรศิลป แสดงทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน คณะวิจิตรศิลป 34 34
11 11 แสดงทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  คณะวิจิตรศิลป แสดงทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  คณะวิจิตรศิลป 35 35
12 12 แสดงผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ประจําป พ.ศ. 2560 แสดงผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ประจําป พ.ศ. 2560 35 35
13 13 แสดงผลงานสรางสรรคและการนําเสนอผลงานวิชาการของคณาจารยประจํา  แสดงผลงานสรางสรรคและการนําเสนอผลงานวิชาการของคณาจารยประจํา 

คณะวิจิตรศิลป ในระดับนานาชาติ  
แสดงผลงานสรางสรรคแล การนาเสนอ
คณะวิจิตรศิลป ในระดับนานาชาติ 

36 36

14 14 แสดงขอมูลความรวมมือกับองคกรในประเทศ แสดงขอมูลความรวมมือกับองคกรในประเทศ 42 42
15 15 แสดงขอมูลความรวมมือกับองคกรในตางประเทศ ทศ 42 42
16 16 รายช่ือนักวิจัยตางชาติท่ีมาทํางานวิจัย ณ คณะวิจิตรศิลป ลป 42 42
17 17 แสดงนักศึกษาท่ีมีการแลกเปล่ียนในกลุมประเทศอาเซียนและนานาชาติ แสดงนักศึกษาท่ีมีการแลกเปล่ียนในกลุมประเทศอาเซียนและนานาชาติ 42 42
18 18 แสดงนักศึกษาชาวตางประเทศ แสดงนักศึกษาชาวตางประเทศ 43 43
19 19 แสดงโครงการกิจกรรมท่ีทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะลานนา แสดงโครงการกิจกรรมท่ีทํานบํารงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะลานนา 

อนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แสดงโครงการกจกรรมททานุบารุงศาสนา ศลปวฒน
อนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

46 46

20 20 แสดงกิจกรรมภายใตโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษและพัฒนาพื้นท่ีแสดงกิจกรรมภายใตโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนรักษและพัฒนาพื้นท่ี
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมตามแนวทางมรดกโลก (Chiang Mai 
แสดงกจกรรมภายใตโครงการจดทาแผนปฏบตการดานการอนุรกษแล พฒนาพนท
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมตามแนวทางมรดกโลก (Chiang Mai 
World Heritage Initiative Project) 
ปร วตศาสตรแล วฒนธรรมเมองเชยงใ
World Heritage Initiative Project)

47 47

21 21 แสดงกิจกรรมภายใตโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมสูเมืองสรางสรรคขององคการแสดงกิจกรรมภายใตโครงการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหมสเมืองสรางสรรคขององคการ
ยูเนสโกสาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบาน (Chiang Mai Creative City of Craft 
แสดงกจกรรมภายใตโครงการขบเคลอนเมองเชยงใหมสูเมองสรางสรรคขององคการ
ยเนสโกสาขาหัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบาน (Chiang Mai Creative City of Craft 
and Folk Art Initiative Project) 
ยูเนสโกสาขาหตถกรรมแล ศลป พน
and Folk Art Initiative Project)

48 48

22 22 แสดงกิจกรรมภายใตโครงการ การพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ “พวกแตมคัวตอง” แสดงกิจกรรมภายใตโครงการ การพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ “พวกแตมคัวตอง” 
อาคารทางศาสนาและพ้ืนท่ีโดยรอบภายในวัดพวกแตม จังหวัดเชียงใหม 
แสดงกจกรรมภายใตโครงการ การพฒนาตวอาคารพพธภณฑ พวกแตม
อาคารทางศาสนาและพื้นท่ีโดยรอบภายในวัดพวกแตม จังหวัดเชียงใหม

48 48

23 23 แสดงโครงการและกิจกรรมของศูนยศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ  แสดงโครงการและกิจกรรมของศูนยศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ 49 49



 

   
ตาราง ตาราง  หนา หนา

24 24 แสดงงานบริการการใหเชาพ้ืนท่ีและบริการดานสาธารณูปโภค แสดงงานบริการการใหเชาพ้ืนท่ีและบริการดานสาธารณูปโภค 50 50
25 25 แสดงโครงการดานงานบริการวิชาการแกชุมชน โดยหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม แสดงโครงการดานงานบริการวิชาการแกชุมชน โดยหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560 
แสดงโครงการดานงานบรการวชาการแกชุมชน โดยห
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560

64 64

26 26 แสดงงานการสนับสนุนโครงการในความรวมมือ  ระหวางหอนิทรรศการ  แสดงงานการสนับสนนโครงการในความรวมมือ ระหวางหอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 แสดงงานการสนบสนุนโครงการในความรวมมอ  ร หวางหอนทรรศการ 
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560 
ศลปวฒนธรรม มหาวทยาลยเชยงใหม กบ หนวยงานภายในมหาวทยาลยเช
และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560

65 65

27 27 แสดงผลการประมาณการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560 แสดงผลการประมาณการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560 76 76
28 28 แสดงงบประมาณท่ีไดรับจริง ประจําปงบประมาณ 2560 แสดงงบประมาณท่ีไดรับจริง ประจําปงบประมาณ 2560 76 76
29 29 แสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะวิจิตรศิลปไดดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนแสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะวิจิตรศิลปไดดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560 
แสดงจานวนโครงการ/กจกรรมทคณ ว
ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2560

77 77

   
 
 

 

 

 



1
General Information

ขอ้มลูท ั� วไป



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚  2560  ¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 2 

»ÃÐÇÑμ Ô¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 

คณะวิ จิ ต ร ศิ ล ป  จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต า ม เ จ ต น า ร มณ ข อ ง
มหา วิ ท ย าลั ย เ ชี ย ง ใ หม  มหาวิ ท ย าลั ยภู มิ ภ า คแห ง แ ร ก 
ของประเทศไทยท่ีมีจุดมุงหมายเปนแหลงการศึกษาของทุกสาขา
วิชาชีพ ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศาสตร  
และศิลปศาสตร โดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดอนุมัติ ให 
จัดตั้งคณะวิจิตรศิลปขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2525 เพ่ือใหเปน
หนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตทางดานศิลปะ และเปนศูนยกลาง
การศึกษา คนควา วิจัย อนุรักษ และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  
ในทองถ่ินภาคเหนือ  

คณะวิจิตรศิลป ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2525 และสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศแบง
ส ว น ร า ช ก า ร เ ป น คณ ะ  เ มื่ อ วั น ที่  4 พ ฤษภ า ค ม  2526  
เปนคณะลําดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สีประจําคณะ  
คือ สีแดงชาด เปดทําการสอนครั้งแรกเม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2526 
โดยเปดสอน 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาศิลปะไทย และสาขาวิชา
จิตรกรรม 

ËÅÑ¡ÊÙμÃ·Õèà»�´ÊÍ¹ 
ปจจุบันมีหลักสูตรที่เปดสอน 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 9 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาศิลปะไทย
2. สาขาวิชาการออกแบบ
3. สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง
4. สาขาวิชาจิตรกรรม
5. สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ
6. สาขาวิชาประติมากรรม
7. สาขาวิชาสหศาสตรศิลป
8. สาขาวิชาศิลปะการถายภาพ
9. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

ระดับปริญญาโท จํานวน 2 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบ
2. สาขาวิชาทัศนศิลป
3. สาขาวิชาการจัดการศิลปวัฒนธรรม

ระดับปริญญาเอก 
1. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
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ชื่อคณะ :  คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ที่อยู :   239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 
โทรศัพท:  0-5394-4805 
โทรสาร : 0-5321-1724 
Website :  http://www.finearts.cmu.ac.th 

μÃÒÊÑÞÅÑ¡É³ � áÅÐÊÕ»ÃÐ¨íÒ ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 
ตราสัญลักษณคณะวิจิตรศิลป ใชตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โดยไดเพ่ิมในสวนชื่อของคณะวิจิตรศิลป  
ความหมายตราสัญลักษณ  สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดตราประจํา

มหาวิทยาลั ย  เป นรู ปช า งชู คบ เพลิ ง  และมี สุ ภ าษิ ต เป นภาษาบาลี ว า  
“อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” มีความหมายวา “บัณฑิตทั้งหลายยอมฝกฝน
ตนเอง” อยูในวงลอมรอบรูปชาง ชางมีทาทางเหมือนธรรมชาติ งวงจับคบเพลิงชู
ขึ้นเหนือหัว เปรียบเสมือนแสงสวางที่จะสองทางใหนักศึกษาไปสู ความ
เจริญรุงเรืองตอไป 

สีประจําคณะ คือ สีแดงชาด รหัสสี #e41e26 

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹� 
อนุรักษ  สรางสรรค  เพ่ิมมูลคา ศิลปะและวัฒนธรรมลานนา 

»ÃÑªÞÒ 
บัณฑิตคณะวิจิตรศิลป เปนผูตื่นตัว ในการเรียนรู  รูจริง คิดเปน สามารถนําความรู และความสามารถ 

ทางศิลปะทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือชี้แนะ สรางสรรค จรรโลงใหเกิดความดีงามในสังคม และเปนผูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหเจริญสืบไป 

¤‹Ò¹ÔÂÁ 
“§Ò¹Ë¹ŒÒËÁÙ‹” 

เปนภาษาพ้ืนเมืองลานนา หมายถึง การรวมคิด  รวมลงแรง  รวมทุน  รวมรักษา และรวมรับผลประโยชน 
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¾Ñ¹¸¡Ô¨ 
1. พัฒนาการศึกษาโดยมุงเนนความเปนเลิศและโดดเดนทางวิชาการและการสรางสรรค ทั้งดานศิลปะ วัฒนธรรม การ

ออกแบบ และสื่อศิลปะ จากรากฐานของศิลปะและวัฒนธรรมลานนา สรางบัณฑิตที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญทาง
ทักษะภูมิใจในสถาบันการศึกษา มีศักดิ์ศรีทางวิชาการ สุภาพเปนคนดี มีความรูคูคุณธรรม

2. พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม ออกแบบและสรางสรรค ที่มีสวนรวมกับชุมชน
เพ่ือมุงพัฒนาสังคมใหเขมแข็งบนฐานความตองการของทองถิ่นและประเทศ ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีลานนา อนุรักษพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาคเหนือ และประเทศอยางยั่งยืน

3. บูรณาการความรวมมือทางวิชาการ กับหนวยงานภายนอก และสถาบันทางศิลปะทั้งในและตางประเทศ

ÊÁÃÃ¶¹ÐËÅÑ¡
1. ผลิตบัณฑิต เพ่ือรับใชสังคม ชุมชน รวมทั้งสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
2. ผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยสรางสรรคองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือนําไปสูการอนุรักษ

พัฒนา และสรางสรรคที่เปนประโยชนตอสังคม
3. เปนที่พ่ึงพิงองคความรูและใหบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณทองถิ่น
4. เครือขายความรวมมือกับสถาบัน หนวยงาน และองคกรตางๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพวิชาชีพใหไดมาตรฐาน

ในระดับประเทศ

¹âÂºÒÂ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถบนฐานความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (Lanna Art) เปนที่ยอมรับ

ในระดับมาตรฐานสากล (Regional Art, Global Art)
2. สงเสริมการเรียนการสอน การวิจัย ออกแบบและสื่อสรางสรรคที่ใชแนวคิด “การเรียนรูในศตวรรษที่ 21”

และ “นโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค”
3. สงเสริมใหบัณฑิต คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนผูเชี่ยวชาญทั้งระดับประเทศและสากล
4. กระตุนการใฝรู มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก มีภาวะผูนําและผูตามที่ดี

และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
5. ผลิตงานวิจัยและวิจัยสรางสรรคที่มีคุณภาพ มุงเนนการวิจัย ที่สรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม

การออกแบบ และสื่อศิลปะ เนนการวิจัยศิลปะลานนา (Lanna Art) ขยับไปยังระดับภูมิภาค (Regional Art)
และระดับสากล (Global Art) เพ่ือนําผลงานวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนการสอน และนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาประเทศ

6. ใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีตอบสนองตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง
7. เปนผูนําในการอนุรักษและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทองถิ่นภาคเหนือ
8. สงเสริมการเปนศูนยกลางความรูชั้นสูงดานศิลปะ วัฒนธรรม การออกแบบและสื่อศิลปะในอาเซียน

(ผานหอภาพถายลานนา)
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9. มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได พ่ึงพาตนเองและมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

10. รวมมือและสรางเครือขายกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและตางประเทศ ดานการศึกษาวิจัย  
และบริการวิชาการแกสังคม 

11. จัดหาทรัพยากรและรายไดมาสนับสนุนการบริหารจัดการงานในทุกดานอยางเหมาะสม เ พียงพอ  
 และสามารถพ่ึงพาตนเองได  

12. สรางความสามัคคีระหวางบุคลากรและนักศึกษาเกาอยางตอเนื่อง 
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ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ¹¾.ÍíÒ¹Ò¨  ÍÂÙ‹ÊØ¢ 
ÃÍ§Í Ô̧¡ÒÃº´Õ½†ÒÂºÃÔ¡ÒÃ ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤Á ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ 

»ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ»ÃÐ í̈Ò¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 
 

´Ã.âÍÌÒÃ  äªÂ»ÃÐÇÑμÔ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô 

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÇÃÅÑÞ¨¡ �  ºØ³ÂÊØÃÑμ¹� 
¤³º Ṍ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 
¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ»ÃÐ í̈Ò¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 

ÍÒ¨ÒÃÂ�ÇÔ¶Õ  ¾Ò¹Ôª¾Ñ¹¸ � 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô 

´Ã.Ê¶ÔμÂ�  ÅÔèÁ¾§È�¾Ñ¹¸Ø� 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô 

¹Ò§ÍÑ¨©ÃÒ  àμªÐä¾ºÙÅÂ� 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô 

´Ã.ªÔ¹àÇÈ  ÊÒÃÊÒÊ 
¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô 
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ»ÃÐ¨íÒ¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�ÇÕÃÐ¾Ñ¹¸ �  ¨Ñ¹·Ã�ËÍÁ 
ËÑÇË¹ŒÒÈÙ¹Â �ÈÔÅ»¡ÃÃÁáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ 

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. Ê×ºÈÑ¡ Ốì  áÊ¹ÂÒà¡ÕÂÃμ Ô¤Ø³ 
ËÑÇË¹ŒÒÀÒ¤ÇÔªÒÈÔÅ»Ðä·Â 

 

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.·Ô¾ÇÃÃ³  ·Ñè§ÁÑè§ÁÕ 
ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ 

áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
 

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�ÊØ¡ÃÕ  à¡ÉÃà¡ÈÃÒ 
ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�¡Ñ¹μ�  ¾Ù¹¾Ô¾Ñ²¹ � 
ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂºÃÔËÒÃ 

 

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÇÃÅÑÞ¨¡ �  ºØ³ÂÊØÃÑμ¹ � 
¤³º´Õ¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š 

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�ÊØ¹·Ã  ÊØÇÃÃ³àËÁ 
ËÑÇË¹ŒÒÀÒ¤ÇÔªÒ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š 

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÍÑÉ®Ò  â»ÃÒ³Ò¹¹· � 
¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹½†ÒÂÇÔà·ÈÊÑÁ¾Ñ¹ �̧áÅÐºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ 

¹Ò§ÊÒÇÊØÅÒÅÑ¡É³ �  ¢ÒÇ¼‹Í§ 
àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š 

 

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÍÑÉ®Ò  â»ÃÒ³Ò¹¹· � 
ËÑÇË¹ŒÒÀÒ¤ÇÔªÒÊ×èÍÈÔÅ»Ð áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡áººÊ×èÍ 
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ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š 

 
 
 
 

  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¹Ò§°Ò¹ÔμÒ  ª‹Ò§¡Ô¨¨Ò 
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 

 

¹Ò§ÊÒÇàÁÇÔ¡Ò  ËÒÞ¡ÅŒÒ 
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ºÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔ Ñ̈Â ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ áÅÐÇÔà·ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸ � 

 

¹Ò§¦¹ÒÇÃÕ  à¨ÕÂμÃÐ¡ÙÅ 
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ ¡ÒÃ¤ÅÑ§áÅÐ¾ÑÊ Ǿ 

¹ÒÂ»˜³³¸Ã  ¾Ñ¹¡ÅÒ§ 
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹¹âÂºÒÂáÅÐá¼¹áÅÐ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
 

¹Ò§·Ñ´ÈÃÕ ªÑÂàÁ¤Ò 
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 
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ºØ¤ÅÒ¡Ã 
 

 คณะวิจิตรศิลป มีบุคลากรท้ังหมด 156 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 78 คน เปนขาราชการ 8 คน 
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 67 คน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (สวนงาน) 1 คน อาจารยพิเศษ (ตางชาติ) 2 คน 
จําแนกเปนบุคลากรสายสนับสนุน 78 คน พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 44 คน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 
(สวนงาน)  22 คน ลูกจางประจํา 7 คน จางเหมา 5 คน 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนบุคลากรแบงตามสถานภาพ (ป 2559-2560) 
 
ป 

บุคลากรสายวิชาการ รวม 
ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ประจํา 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย
ชั่วคราว 

(สวนงาน) 

ลูกจาง 
ประจํา 

จางเหมา อ.พิเศษ
(ตางชาติ) 

ป 2559 8 60 0 0 0 1 69 
ป 2560 8 67 1 0 0 2 78 

 

บุคลากรสายสนับสนุน 
ป 2559 0 43 20 7 6 0 76 
ป 2560 0 44 22 7 5 0 78 

 

 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2559-2560 

สายวิชาการ ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

ภาควิชาศิลปะไทย 1 14 6 21 1 16 7 24 
ภาควิชาทัศนศิลป 2 26 6 34 2 31 6 39 
ภาควิชาส่ือศิลปะ ฯ 0 11 3 14 0 11 4 15 

ºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ 

8

60

0 0 0 1
8

67

1 0 0 2

»‚ 2559 »‚ 2560

0

43

20

7 6
00

44

22

7 5
0

»‚ 2559 »‚ 2560

ºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 
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รวมระดับคณะ 3 51 15 69 3 58 17 78 
สายสนับสนุน ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 

 ต่ํากวาป.ตรี ตรี โท รวม ต่ํากวาป.ตรี ตรี โท รวม 
ภาควิชาศิลปะไทย 1 3 1 5 1 4 0 5 
ภาควิชาทัศนศิลป 1 6 1 8 1 6 1 8 
ภาควิชาส่ือศิลปะ ฯ 1 11 1 13 1 11 1 13 
สํานักงานคณะฯ 17 27 6 50 19 25 8 52 

รวมระดับคณะ 20 47 9 76 22 46 10 78 
 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2559-2560 
ภาควิชา ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 
ภาควิชาศิลปะไทย 6 11 4 0 21 8 11 4 1 24 
ภาควิชาทัศนศิลป 11 13 7 3 34 17 12 7 3 39 
ภาควิชาส่ือศิลปะ ฯ 10 3 1 0 14 11 3 1 0 15 

รวมระดับคณะ 27 27 12 3 69 36 26 12 4 78 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 
 

μíÒáË¹‹§·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ¢Í§¤³Ò¨ÒÃÂ�  »‚ 2560 

»ÃÔÞÞÒμÃÕ
4%

»ÃÔÞÞÒâ·
74%

»ÃÔÞÞÒàÍ¡
22%

μèíÒ¡Ç‹Ò»ÃÔÞÞÒμÃÕ
28%

»ÃÔÞÞÒμÃÕ
59%

»ÃÔÞÞÒâ·
13%

¤Ø³ÇØ²ÔºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ  ¤Ø³ÇØ²ÔºØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 

ÍÒ¨ÒÃÂ�
42%

¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�
30%

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�
14%

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�
5%

ÅÒÈÖ¡ÉÒμ‹Í
9%
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Œ́Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
                                 Educational Management    

ËÅÑ¡ÊÙμÃ  
ปจจุบันคณะวิจิตรศลิป เปดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร 

และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 13 หลักสูตร 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในคณะวิจิตรศิลป 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาศิลปะไทย  สาขาวิชาทัศนศิลป สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
สาขาวิชาการออกแบบ  สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ  
สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม 
สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง  
สาขาวิชาภาพพิมพ   
สาขาวิชาประติมากรรม   
สาขาวิชาสหศาสตรศิลป   
สาขาวิชาศิลปะการถายภาพ   
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ  

 

 

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนการรับเขานักศึกษาคณะวิจิตรศิลป (ปการศึกษา 2557-2559) 
โครงการ ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

โครงการนักเรียนโควตาภาคเหนือ  82 115  75 
โครงการรับตรงทั่วประเทศ  70 75  109 

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
(โควตาเรียนดี) 

0 41  35 

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
(โครงการพิเศษ สําหรับนักศึกษาพิการ) 

0 3 3 

โครงการอ่ืนๆ  107 84 100 

รวม 259 318 322 
 á¼¹ÀÙÁÔà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÒÃÃÑºà¢ŒÒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557-2559 

82
70

0 0

107
115

75

41

3

84
75

109

35

3

100

â¤Ã§¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹â¤Çμ ŒÒÀÒ¤àË¹×Í â¤Ã§¡ÒÃÃÑºμÃ§·ÑèÇ»ÃÐà·È â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ(â¤Ã§¡ÒÃ 
â¤Çμ ŒÒàÃÕÂ¹ Ṍ)

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (â¤Ã§¡ÒÃ
¾ÔàÈÉ ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¾Ô¡ÒÃ)

â¤Ã§¡ÒÃÍ×è¹æ

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2558 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาคณะวิจิตรศิลป  (ปการศึกษา 2557-2559) 
ระดับการศึกษา 2557 2558 2559 

ปริญญาตรี 198 226 279  
ปริญญาโท 15 17 13  
ปริญญาเอก 0 0 0  

รวมทั้งหมด 213 243 292 
 

 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป  (ปการศึกษา 2557-2559) 
ระดับการศึกษา ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

ปริญญาตรี 1,172 1,218 1,252  
ปริญญาโท 53 51  49 

ปริญญาเอก 10 17 13  

รวมทั้งหมด 1,235 1,286 1,314 

á¼¹ÀÙÁÔà»ÃÕÂºà·ÕÂº¨íÒ¹Ç¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š  (»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557-2559) 

198
226

279

15 17 130 0 0

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2558 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559

»ÃÔÞÞÒμÃÕ »ÃÔÞÞÒâ· »ÃÔÞÞÒàÍ¡

á¼¹ÀÙÁÔà»ÃÕÂºà·ÕÂº¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒÊíÒàÃ¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š  (»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557-2559) 

1172 1218 1252

53 51 4910 17 13

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2558 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559

»ÃÔÞÞÒμÃÕ »ÃÔÞÞÒâ· »ÃÔÞÞÒàÍ¡
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¡Ô¨¡ÃÃÁ Œ́Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
คณะวิจิตรศิลป ไดจัดกิจกรรมตางๆ อยางหลากหลายเพ่ือพัฒนาทักษะและความคิดสรางสรรคทาง

ศิลปะตามปจเจกภาพ  ความสามารถสรางสรรคศิลปะอยางมีอิสระ มีการบูรณาการ กอใหเกิดผลงาน
สรางสรรคที่สะทอนความรูเทาทันตอกระแสโลกในยุคปจจุบัน โดยมีบริบทของวัฒนธรรมเปนกรอบ มีทักษะ
และความรูความสามารถในการสรางสรรคผลงานศิลปะมีความรูทางศิลปะที่ไดมาตรฐานสากล  มีความสามารถ
นําความรูทางศิลปะมาใชประโยชนทางศิลปวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม สามารถนําความรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยมาประยุกตใชไดอยางสรางสรรค 

 

ÀÒ¤ÇÔªÒÈÔÅ»Ðä·Â 
¡ÒÃáÊ´§ “ÁÐàÁÕêÂÐ & μíÒ¹Ò¹àÁ×Í§ÅÑºáÅ” ÅÐ¤ÃËØ‹¹¡ÃÐºÍ¡»ÃÐÂØ¡μ�ÅŒÒ¹¹Ò 
วันที่ 23 เมษายน 2560  โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง ไดจัดแสดงละครหุน

กระบอกประยุกตลานนา ณ ศูนยสถาปตยกรรมลานนา คุมเจาบุรีรัตน ณ เชียงใหม   
 
 
 
 

 
 

¡ÒÃáÊ´§ “¡ÒÃ»ÃÐ¾Ñ¹¸ �áÅÐ·ÄÉ Ȭ´¹μÃÕàº×éÍ§μŒ¹-¡ÒÃ¢ÑºÃŒÍ§»ÃÐÊÒ¹àÊÕÂ§” 
วันที่ 23 เมษายน  2560  โดยวิชาดนตรีชุมชน  มีการจัดแสดงและจัดนิทรรศการดนตรีชุมชน 

วัดสวนดอก ตอดวยการแสดงของนักศึกษาในกระบวนวิชาประพันธและทฤษฏีดนตรีเบื้องตน และรายวิชาการ
ขับรองประสานเสียง ภายใตการดูแลของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิเทพ ปตุภูมินาค อาจารยสาขาวิชาศิลปะ
การดนตรีและการแสดง ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 

 
¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ “Ex-ray’ THESIS EXHIBITION 2017” 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ 

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัด
ง า น นิ ท ร ร ศก า ร แ สด ง ศิ ล ป นิ พน ธ ข อ ง ภ า ย ใ ต ชื่ อ หั ว ข อ  
‘Ex-ray’ THESIS EXHIBITION 2017  ณ หางสรรพสินคา Central 
Festival Chiang Mai 
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 ¡ÒÃáÊ´§ ÅÐ¤ÃÃ‹ÇÁÊÁÑÂ “à Œ̈Ò¹Ò§¹ŒÍÂ – The Lovely Princess” 
วันที่ 28 เมษายน 2560 โดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและ

การแสดง จัดการแสดงละครเวทีประกอบดนตรีรวมสมัย เรื่อง “เจานางนอย” 
ควบคุมการแสดงโดย ผูชวยศาสตราจารยมาณพ มานะแซม ณ โรงละคร 
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 
 ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ “·Í »̃œ¹ á¡Ð ËÁÑ¡” 
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการ
จัดการศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ได
จัดนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน โดยภายในงานไดรวบรวม
ผลงานของชางฝมือภาคเหนือ 4 ชุมชน ไดแก ผาทอกะเหร่ียง งานปูนปน 
งานแกะสลักไม และผาหมักโคลน ณ ลานกรวด คณะวิจิตรศิลป  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 
¡ÒÃáÊ´§ “Releases”  
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการดนตรี

และการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ไดจัดงานแสดงชื่อวา “Releases” เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงออกถึง
ความสามารถทางดานการแสดง ณ หองบรรยายชั้น 4 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 3  
 

 
ÀÒ¤ÇÔªÒ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š 

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ “»ÃÐ¡ÍºäÁŒ »ÃÐ¡Íºã¨” 
วันที่ 13 มีนาคม 2560  นักศึกษา สาขาวิชาประติมากรรม ไดจัด

แสดงงานนิทรรศการ “ประกอบไม ประกอบใจ” ผลงานของคณาจารย
แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า  ส า ข า วิ ช า ป ร ะ ติ ม ก ร ร ม  คณ ะ วิ จิ ต ร ศิ ล ป   
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ “Landscape” 
วันที่ 1 กันยายน 2560  นักศึกษา สาขาวิชาจิตรกรรม คณะ

วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงานนิทรรศการ Landscape  ซึ่ง
เ ป น ส ว น ห น่ึ ง ใ น ร า ย วิ ช า ก า ร ว า ด ภ า พ  “ Landscape”  
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÈÔÅ»¹Ô¾¹¸ �¢Í§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒμÃÕ 
“Thesi55″ Thesis art exhibition” 

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป โดยมี 3 
สาขาวิชา ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะภาพพิมพ ไดจัด
นิทรรศการศิลปนิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาทัศนศิลป 
(ห ลั ก สู ต ร  5  ป )  ชื่ อ ง า น  “Thesi5 5 ″ Thesis art exhibition  
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÈÔÅ»Ð Seascape  
 

วันที่ 29 กันยายน 2560 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
จิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปดงานนิทรรศการ
ศิลปะ Seascape โดยไดถายทอดความทรงจําจากการเดินทางไปทะเล 
ออกมาเปนผลงานภาพวาดจิตรกรรมสวยงาม ณ ศูนยศิลปะบานตึก 
 

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÈÔÅ»¹Ô¾¹¸ � “DO ÍÔ´”  
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 นักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป 

คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ  
“DO อิด” ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 
 
ÀÒ¤ÇÔªÒÊ×èÍÈÔÅ»ÐáÅÐ¡ÒÃÍÍ¡áººÊ×èÍ 

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃáÊ´§§Ò¹ÈÔÅ»¹Ô¾¹¸ �¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒàÍ¡ 
ÊÒ¢ÒÇÔªÒÈÔÅ»ÐáÅÐ¡ÒÃÍÍ¡áºº ÃØ‹¹·Õè1  

วันที่ 1-29 มกราคม  2560 นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ส า ข า วิ ช า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร อ อ ก แ บ บ  ค ณ ะ วิ จิ ต ร ศิ ล ป  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดนิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ จํานวน 
9 ผลงาน ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ “âªÇ�Ë‹ÇÂ” 
วันที่ 21 เมษายน 2560  โดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาศิลปะ

การถายภาพ ไดจัดนิทรรศการ “โชวหวย” โดยมีแนวความคิด 
จากเรื่องราวตาง ๆ ที่ถูกเรียงรอยขึ้นดวยมุมมอง และการนําเสนอท่ีมา
จ า ก ค ว า ม คิ ด  อ า ร มณ  แ ล ะ ค ว า ม รู สึ ก  ค ว า ม แ ต ก ต า ง  
ไม เปนชิ้นหนึ่ งเดียว คือใจความสําคัญของสังคมโลกสมัยใหม 
ที่ทุกคนจะถูกทาทายดวยคําถามมากมายภายในรานโชห วย  
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 
 
 
 
 



   
  

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2560 ¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹                          19 
 

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÀÒ¾¶‹ÒÂ “¤ÇÒÁÊØ¢¨Ò¡ÃÍÂ¾ÃÐºÒ·”  
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาป 2 สาขาวิชาศิลปะ

การถายภาพ  คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัย เชียงใหม    
จัดนิทรรศการภาพถ าย  “ความสุขจากรอยพระบาท  
(The Belove Father of a Nation)”  ไดรับเกียรติจาก หมอม
เ จ า ภี ศ เ ด ช  รั ช นี  เ ป น ป ร ะ ธ า น ใ น พิ ธี เ ป ด ง า น  
ณ หอภาพถายลานนา  
  
 

 
¡ÒÃáÊ´§ Media Arts and Design Degree Show “Ë¹ÙÍÂÒ¡â´¹ÍØŒÁ” 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560  นักศึกษาปริญญาตรี  
สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ จัดงานแสดง 
ศิลปนิพนธ  โดยเปนการผสมผสานระหวางสื่อเชิงวิพากษ 
และศิลปะเข าด วยกัน  เ พ่ือ เปนการลอ เลี ยน  ลอ เลน  
กับเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยไมวาจะเปนเรื่อง ศาสนา
วัฒนธรรมกระแสหลัก วัฒนธรรมยอย ชาติพันธ อัตลักษณ 
การร้ือถอนโครงสรางทางสังคม และการรับรูทางดานผัสสะ 
รวมไปถึงการสรางนวัตกรรมทางศิลปะ และประเด็นอ่ืน ๆ 
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ÊÔè§Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
 

 

ËŒÍ§ÊÁØ´¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š  
หองสมุดคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายการบริหารงาน 

ของสํานักหอสมุดและคณะวิจิตรศิลป   ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค  ในอันที่สนับสนุนการเปน
มหาวิทยาลัยแหงความเปนเลิศ (University of Excellence) โดยมีวิสัยทัศน คือ หองสมุดคณะวิจิตรศิลป 
เปนศูนยการเรียนรู (Learning Center) สาขาวิจิตรศิลปที่สนับสนุนความเปนเลิศทางวิชาการและการสรางสรรค
ผลงานศิลปะและวัฒนธรรม ในปงบประมาณ 2560  หองสมุดคณะวิจิตรศิลปดําเนินงานตามพันธกิจหลัก สรุปดังนี้   

´ŒÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÒÃÊ¹à·È  
หองสมุดคณะวิจิตรศิลป จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทอยางมีคุณภาพและมาตรฐานครอบคลุม

สาขาวิชาที่เปดทําการเรียนการสอน  การวิจัยในคณะวิจิตรศิลป  โดยคณาจารยทุกสาขาวิชาเปนผูคัดเลือกหนังสือ  
ในปงบประมาณ 2560 หองสมุดไดจัดหาหนังสือ ตํารา จํานวน 479 เลม เปนเงิน 560,137.70 บาท หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสสาขาวิจิตรศิลป จํานวน 13 รายการ เปนเงิน 62,030.22 บาท  โสตทัศนวัสดุ จํานวน 58 รายการ เปนเงิน 
22,847.50 บาท พรอมทั้งแสดงหนังสือใหมบนชั้นแสดงหนังสือใหม   รวมถึงประชาสัมพันธบนบอรดหองสมุด   เว็บไซต 
แฟนเพจหองสมุดคณะวิจิตรศิลป ตลอดทั้งไลนกลุมคณาจารย  
    

 
 

 
 
 
 
 
´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ  
หองสมุดคณะวิจิตรศิลปจัดบริการที่อํานวยความสะดวกแกอาจารย นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

และนักศึกษาในกระบวนวิชาการวิจัยศิลปะ (Art research) ใหสามารถเขาถึงสารสนเทศสาขาวิจิตรศิลปที่ทันสมัย 
หลากหลายรูปแบบไดอยางรวดเร็วตามความตองการทั้งรายบุคคลและรายกลุม รวมถึงผูรับบริการกลุมนักวิจัยสามารถ
เสนอแนะรายการหนังสือ วารสาร หรือสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือสนองตอบการทํางานวิจัย  และวิทยานิพนธ ตลอดถึง ตรวจสอบ
และใหคําแนะนําการอางอิงผลงานทางวิชาการของ อาจารย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศ 
 

    
 
 
 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2560 ¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹                          21 

 
´ŒÒ¹¹ÇÑμ¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ 
เพ่ือสนับสนุนความเปนเลิศทางวิชาการและการสรางสรรคผลงานศิลปะและวัฒนธรรม  หองสมุดคณะวิจิตร

ศิลป จึงจัดทํานวัตกรรมในอันที่จะสนับสนุนการบริการใหมีคุณภาพสงผลตอการเรียนการสอน และการวิจัย  
ใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. นิทรรศการ“สารสนเทศเรื่องเลาจากปฏิทิน” เปนการนําเสนองานสะสมปฏิทินของหองสมุดคณะวิจิตร
ศิลป เพ่ือการติดตามความรู ชมภาพสวย ที่มีการจัดพิมพและขนาดพิเศษ ตลอดถึงนํามาเปนสื่อตนแบบ 
ในการสรางสรรคผลงานศิลปะ  

2. นิทรรศการ "มุมสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 9" เพ่ือนําเสนอความรูที่เกิดข้ึนและใชอยูในประเทศไทย จัดทําโดยคนไทยเพ่ือใหคนไทยทุกเพศทุกวัย  
มีโอกาสไดอาน อันเปนการเพิ่มพูนและสงเสริมความรูขั้นพ้ืนฐานในวิชาการสาขาตาง ๆ  

3. นิทรรศการ “หนังสือยลตามชอง (Book Window-shopping)”  จัดแสดงหนังสือใหผูใชบริการสามารถ
เขามาเลือกชมหนังสือผานกระจกดานหนาหองสมุด และตัดสินใจเพ่ือการยืมหนังสือในหองสมุดคณะวิจิตรศิลปตอไป     

4. นิทรรศการ “ทรัพยากรสารสนเทศส่ิงพิมพศิลปะตามระบบการจัดหมวดหมูทศนิยมดิวอ้ี” เพ่ือสนับสนุน
และเชิญชวนใหมีการหมุนเวียนใชหนังสือเพ่ิมมากขึ้น หองสมุดมีแนวคิดดําเนินการนําหนังสือศิลปะและสาขา
เกี่ยวของที่มีการใชนอยในแตละหมวดหมูมาจัดแสดงตามหมวดหมูที่เก่ียวของกับสาขาวิจิตรศิลป  

5. แฟมภาพจากแอปพลิเคชั่น Thairath AR  เพ่ือเชิญชมภาพกราฟกและเสียง วิดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว 
และภาพสามมิติ จากแอปพลิเคชั่น Thairath AR เพ่ือนอมรําลึกถึงองคพระประมุขที่รักเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย 
จากหนงัสือพิมพไทยรัฐฉบับพิเศษ ปที่ 68 ฉบับที่ 21549 วันศุกรที่ 20 มกราคม 2560  

 

           
 

 
´ŒÒ¹Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªŒÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍ‹Ò¹ 
1. กิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด เชน ปฐมนิเทศการใชหองสมุด สําหรับนักศึกษาใหมชั้นปที่ 1 แนะนําการ

สืบคนสารสนเทศสาขาวิจิตรศิลป   เปดบริการนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร เวลา 10.00 -18.00 น. เปนตน 
2. กิจกรรมสงเสริมการอาน เชน บริการ “เรียนรูศิลปะ สุขสราญยืมนาน 3 เดือน : ART long Term Learn by 

ART”  กิจกรรมสุดยอดนักอาน กิจกรรมสะสมแตม  กิจกรรมศิลปนยอดนักอานรอยเร่ือง : Hundred Titles Super 
Readers  นิทรรศการแสดงหนังสือตามหัวเรื่องที่นาสนใจ เปนตน 

3. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู รักและชื่นชมศิลปะ เชน กิจกรรมหัตถศิลป “กระเปาถือ จากใจภักด์ิรักพอ
หลวง” กิจกรรมหัตถศิลป “แตงแตมบนพ้ืนเทคนิคโบราณ ดินสอพองเมล็ดมะขาม” เปนตน 

4. กิจกรรมเพ่ือสรางความผูกพันกับผูใชบริการ ดวยการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการอาน และการใชบริการ
หองสมุด เชน กิจกรรมสรางแรงบันดาลใจในการเปน “ศิลปนยอดนักอานรอยเลม : Hundred Titles  Super Readers!! ” 
กิจกรรม “ศิลปนคนขยัน สรางสรรคการเรียนรู : Be First  Alert Learning”  กิจกรรม “บริการถุงรักษ (หนังสือ) ศิลป 
:Smiling Books Happiness Bag” เปนตน 
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´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡‹ÊÑ§¤Á เชน การบริจาคสิ่งพิมพ  การสงเสริมการใชสารสนเทศแกบุคคลภายนอก การ
ฝกประสบการณวิชาชีพดานบรรณารักษและสารสนเทศศาสตร  และใหการตอนรับผูเยี่ยมชมและคณะผูศึกษาดูงาน
หองสมุด เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 

 
´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ  
หองสมุดคณะวิจิตรศิลปนําการจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือสงเสริมใหหองสมุดเปนองคกรแหง

การเรียนรู   โดยนําขอเสนอแนะจากผูใชบริการ  ปญหาในการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูในทีมงาน และเชิญผูมี
ความรูมาเติมเต็มความรู ในหัวขอที่บุคลากรไมทราบหรือประสงคเพ่ิมพูนความรูหรือพัฒนางานใหดีขึ้น กอใหเกิดการ
ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอการบริการหองสมุด ดังนี้ 

1. การรณรงคนักศึกษาวิจิตรศิลป คือ ผูมีวัฒนธรรมแหงการเปนผูนําและสรางสรรคการใชหองสมุด 
ประจําป 2560 หองสมุดพบหนังสือภาษาตางประเทศถูกฉีก ขอความรวมมือจากผูใชบริการจิตอาสาที่จะยืมหนังสือ
ภาษาตางประเทศ โดยตรวจสอบจํานวนหนาของหนังสือ และบันทึกเลขหนาที่ขาดหายในแบบฟอรม 

2. การตรวจสอบสภาพหนังสือหองสมุดคณะวิจิตรศิลป ทําใหพบวามีหนังสือชํารุด แบงเปน 8 ประเภท 
ไดแก 1) หนังสือถูกฉีก (จํานวนหนาไมครบ)  2) หนังสือ สัน/ปกขาด หรือ ถูกตัด ฉีก บางสวนในแตละหนา  
3) หนังสือถูกขีดเขียนและปายปากกาไฮไลท 4) หนังสือเปยก 5) หนังสือเลขเรียกหนังสือที่สันและปายเลือน  

นเทศแกบคคลภายนอก การ
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หรือหลุดหาย และสติ๊กเกอรติดสันฉีกขาด 6) หนังสือสันแตก/ สันหลุด7) หนังสือปกพลาสติกขาด 8) หนังสือไมมีการ
ใช หรือมีการใชนอยใหจัดเก็บใน Store ทั้งน้ี ไดมีการแกไขปญหาอยางตอเนื่องกับหนังสือที่มีการชํารุด 

3. การบันทึกขอมูลคาใชจายในฐานขอมูล e-budget ทําใหควบคุมการใชจายงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ  

4. จัดทําเอกสารเพ่ือเปนแนวปฏิบัติงาน จํานวน 6 เรื่อง ไดแก 
4.1 แนะนําการสืบคนบทความฉบับเต็มสาขาวิจิตรศิลปแบบงายผานคอมพิวเตอรสวนบุคคล และบน

มือถือจากวารสารอิเล็กทรอนิกสในเครือ Galegroup โดยทดลองสืบคนผาน
www.galepages.com/thcmu หรือ go.galegroup.com/ps/start.do?p=PPFA&u=thcmu  

4.2 แนวปฏิบัติ การรณรงคนักศึกษาวิจิตรศิลป คือ ผูมีวัฒนธรรมแหงการเปนผูนําและสรางสรรค
การใชหองสมุดประจําป 2560 : กรณีหนังสือถูกฉีก 

4.3 แนวปฏิบัติ การตรวจสอบสภาพหนังสือ(ชํารุด)หองสมุดคณะวิจิตรศิลปประจําป 2560 
4.4 แนวปฏิบัติ การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการหองสมุดคณะวิจิตรศิลป: การคํานวณ

ประชากรและกลุมตัวอยางหองสมุดคณะวิจิตรศิลป (ปการศึกษา 2559 ปงบประมาณ 2560) 
4.5 แนวปฏิบัติ การขอรับใบเสร็จรับเงินจากผูจําหนายหนังสือกรณีจัดซื้อดวยเงินสด 
4.6 การจัดทําแฟมภาพแอปพลิเคชั่น Thairath AR จากหนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับพิเศษวันที่ 20  

มกราคม 2560 
  

 
 
 
 
 
 

´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§ËŒÍ§ÊÁØ´ หองสมุดคณะวิจิตรศิลปสรางเครือขายความรวมมือกับสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยแมโจ ดวยการอัพโหลดรายชื่อภาพยนตรของหองสมุดคณะวิจิตรศิลปในฐานขอมูลภาพยนตรดีเดน    
สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยแมโจ สามารถสืบคนรายการภาพยนตรของหองสมุดคณะวิจิตรศิลปไดประมาณ 800 
รายการ ผาน http://www.library.mju.ac.th/film/index.php ภายใตคอลัมน “ภาพยนตรในหองสมุด” 
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Ë¹‹ÇÂà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
 หนวยเทคโนโลยีการศึกษาเปนหนวยงานภายใตงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินงานดานบริการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนและออกแบบ
สื่อกราฟค บริการเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ-โสตทัศนวัสดุสื่อ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการทําวิจัย
ตลอดจนกิจกรรมของคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม งานที่ใหบริการแยกออกได 3 หมวด และมีผลงานตาง ๆ 
สรุปไดดังตอไปน้ี 
 

1. เก็บขอมูลภาพนิ่ ง/เคลื่อนไหว เพ่ือผลิตสื่อมัลติ มี เดีย การเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรม  
คณะวิจิตรศิลป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ออกแบบสื่อกราฟค เพ่ือการเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรมตาง ๆ ของคณะวิจิตรศิลป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. หมวดบริการเครื่องมือสื่อโสตทัศนูปกรณ  โสตทัศนวัสดุ และใหคําปรึกษาเร่ืองการใชเครื่องมือสื่อฯ และ
การผลิตสื่อฯ 
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ËŒÍ§àÃÕÂ¹áÅÐËŒÍ§»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ 
 คณะวิจิตรศิลปมีอาคารเรียนและหองปฏิบัติ การสําหรับการจัดการเรียนการสอน การทําวิจั ย  
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนรูจากหองปฏิบัติการจริงทั้งหมด 9 อาคาร แบงเปนอาคารเรียน 3 อาคาร อาคารปฏิบัติการ
โรงประลอง 2 อาคาร โรงละคร อาคารสํานักงาน และอาคารแสดงนิทรรศการ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  
หอภาพถายลานนา รวมพ้ืนที่ใชสอยทั้งสิ้น 21,694 ตารางเมตร  
 
ตารางที   แสดงหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบตักิารของคณะวิจิตรศิลป์ 
 

ภาควิชาศิลปะไทย หองพิพิธภัณฑเครื่องเขิน  หองปฏิบัติการจัดดอกไม จิตรกรรมไทย เครื่องปนดินเผา 
เครื่องประดับ สิ่งถักทอ งานไม งานกระดาษ  งานวาดแบบราง  การละคร การดนตรี และ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ภาควิชาทัศนศิลป หองปฏิบัติการโรงประลองเหล็ก ปนดิน เซรามิค หองปฏิบัติการ Lithography Etching 
Woodcut Screen  Studio จิตรกรรม และStudio ศิลปะเบื้องตน 

ภาควิชาสื่อศิลปะ  
และการออกแบบส่ือ 

หองปฏิบัติการภาพถาย ลาง อัด ขยายภาพขาวดํา และหองปฏิบัติการสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสื่อ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และหอภาพถายลานนา 

สํานักงานสวนกลาง หองนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป เพ่ือแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษา 
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม เปนแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของประเทศและการบริการ
วิชาการแกสังคม 
ศูนยศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ (SAP) ทําหนาที่ตอบสนองภาครัฐ เอกชน ขับเคลื่อน 
Creative Economy เปนแหลงสรางรายไดใหองคกร 
หองจําหนายผลงานนักศึกษา เพ่ือจําหนายผลงานนักศึกษา 
หองสมุดทางศิลปะ เพ่ือเปนแหลงคนควาขอมูลดานศิลปะ 
ศูนยภาพถายลานนา รวบรวมภาพถายโบราณในลานนาเพ่ือเปนฐานขอมูลในการสืบคนและ
วิจัย 
รานจําหนายอุปกรณเครื่องเขียน  รานอาหาร และรานกาแฟ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
นักศึกษา คณาจารยและบุคลากร  

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีบริการเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือใหนักศึกษาใชในอัตรา 2.49 FTES จุดบริการเครือขายไร
สายสําหรับคอมพิวเตอรพกพา (Notebook PC) และอุปกรณ Smart device บริการระบบ
บริหารจัดการเรียนการสอน CMU Online KC-Moodle ระบบการเรียนการสอนออนไลน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการภายในคณะและฐานขอมูลเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการประสานงานระหวางกัน 

 



3
Student Quality

Development
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´ŒÒ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
                                         Student Quality Development 
 
 ¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 
 

¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š ÁØ‹§Ê‹§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¾×èÍãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä´ŒÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÃ‹Ò§¡ÒÂ ÍÒÃÁ³�  ÊÑ§¤Á  
ÊμÔ»̃ÞÞÒ μÅÍ´¨¹¤Ø³ÅÑ¡É³Ð¢Í§ºÑ³±Ôμ·Õè¾Ö§»ÃÐÊ§¤�  Ö̈§ä´ŒÁÕ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐâ¤Ã§¡ÒÃà¾×èÍà»š¹ 
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹´ŒÒ¹μ‹Ò§æ  â´ÂË¹‹ÇÂ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ áÅÐÊâÁÊÃ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 
 
 â¤Ã§¡ÒÃäËÇŒ¤ÃÙ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 
 ã¹ÇÑ¹·Õè  10  ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2559 àÇÅÒ 9.00-12.00 ¹. ³ ºÃÔ àÇ³ÅÒ¹ÊÑ ¡ (¢Œ Ò§ÈÒÅÒ¸ÃÃÁ) 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 

 
 
 
 
 
 
 

 
â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒÊÃØ»á¼¹¾Ñ²¹Ò¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà·ÍÁ1 (KM2)  
ã¹ÇÑ¹·Õè 23 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2559  àÇÅÒ 13.30 ³ ËŒÍ§ºÃÃÂÒÂ ªÑé¹ 4 ÍÒ¤ÒÃ» Ô̄ºÑμÔ¡ÒÃÍÍ¡áºº ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 

 
 
 
 
 
 

 
 â¤Ã§¡ÒÃàÅÕéÂ§μŒÍ¹ÃÑººÑ³±ÔμÇÑ¹ÃÑº»ÃÔÞÞÒ   
 ã¹ÇÑ¹·Õè 20 Á¡ÃÒ¤Á  2560  àÇÅÒ 11.00 – 13.00 ¹. ³ ºÃÔàÇ³ÅÒ¹¡ÃÇ´¡ÅÒ§¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 

 
 
 
 
 
 

 
 â¤Ã§¡ÒÃ»̃¨©ÔÁ¹Ôà·È "àÊŒ¹·Ò§ªÕÇÔμ á¹Ç¤Ô´à´ç¡ÇÔ Ô̈μÃÏ" (ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒªÑé¹»‚ÊØ´·ŒÒÂ)  
 ã¹ÇÑ¹·Õè 23 ÁÕ¹Ò¤Á 2560  ³ âÃ§ÅÐ¤Ã ËÍ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 
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â¤Ã§¡ÒÃÈÔÅ»ÐÊÃŒÒ§¤¹ ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�ÊÑ§¤Á   
ã¹ÇÑ¹·Õè 24 ÁÕ¹Ò¤Á 2560 ³ ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 

 â ¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒÊÃØ »á¼¹¾Ñ²¹Ò¡Ô ¨¡ÃÃÁ¹Ñ ¡ÈÖ ¡ÉÒáÅÐÊ‹ §ÁÍº§Ò¹Ê âÁÊÃ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (KM3)  
ã¹ÇÑ¹·Õè 19 àÁÉÒÂ¹ 2560 ³ ËŒÍ§ºÃÃÂÒÂ ªÑé¹ 4 ÍÒ¤ÒÃ» Ô̄ºÑμÔ¡ÒÃÍÍ¡áºº ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 

 â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹Òá¼¹¾Ñ²¹Ò¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ (KM1)  
 ã¹·Õè 14 ¡Ã¡®Ò¤Á 2560 ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁâÃ§áÃÁ´ÔàÍÁà¾ÃÊ Ñ̈§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹ 

 â¤Ã§¡ÒÃ¼ÙŒºÃÔËÒÃ¾º¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒãËÁ‹  
 ã¹ÇÑ¹·Õè 26 ¡Ã¡®Ò¤Á 2560  ³ ËŒÍ§ºÃÃÂÒÂªÑé¹ 4 ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 

 â¤Ã§¡ÒÃ»°Á¹Ôà·È (ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒªÑé¹»‚·Õè 1) 
 ã¹ÇÑ¹·Õè 3 ÊÔ§ËÒ¤Á 2559 àÇÅÒ 08.30-16.00 ¹. ³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁªÑé¹ 4 ÍÒ¤ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐ» Ô̄ºÑμÔ¡ÒÃ  
¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 
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 â¤Ã§¡ÒÃ Ù́áÅ¡Ô¨¡ÃÃÁμŒÍ¹ÃÑº¹ŒÍ§ãËÁ‹ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559   
 ã¹ÇÑ¹·Õè 21 ÊÔ§ËÒ¤Á 2559 ³ ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÅØ‹Á¹éíÒáÁ‹ÊÒ μ.áÁ‹áÃÁ Í.áÁ‹ÃÔÁ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 
 

 
 
 
 
  
 â¤Ã§¡ÒÃÈÔÅ»ÐºíÒºÑ´ Ê¶Ò¹¾Ô¹Ô¨áÅÐ¤ØŒÁ¤ÃÍ§à ḉ¡áÅÐàÂÒÇª¹ Ñ̈§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹  
 ·Ø¡ÇÑ¹·Õè 3 ¢Í§à ×́Í¹μØÅÒ¤Á 2559 – ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2560 
 
 
 

 
 
 
 

â¤Ã§¡ÒÃÈÔÅ»ÐÊÑÁ¾Ñ¹¸ �Ã‹ÇÁ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÈÔÅ»Ð ã¹»ÃÐ à·Èä·Â "ÈÔÅ»ÐÊÑÁ¾Ñ¹¸ �ÊÃŒ Ò§ÊÃÃ¤�ÊÑ §¤Á"  
ã¹ÇÑ¹·Õè 26 ÁÕ¹Ò¤Á 2559 ³ ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 

 
 
 
 
 

 
  
 â¤Ã§¡ÒÃäËÇŒ¤ÃÙ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š   
 ã¹ÇÑ¹·Õè  10 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2559 àÇÅÒ 9.00-12.00 ¹. ³ ºÃÔ àÇ³ÅÒ¹ÊÑ¡ (¢Œ Ò§ÈÒÅÒ¸ÃÃÁ) 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 

 
 
 

 
 
 
  
 

 »ÃÐà¾³ÕÃÑº¹ŒÍ§Ã¶ä¿ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹  
 ã¹ÇÑ¹·Õè 21-22 ¡Ã¡®Ò¤Á 2560  ³ Ê¶Ò¹ÕÃ¶ä¿ËÑÇÅíÒâ¾§ – àªÕÂ§ãËÁ‹ 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2560 ¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹                          30 
 

 ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾º»Ð¾Õè¹ŒÍ§ àÅ×Í´á´§ªÒ´ ã¹ÇÑ¹·Õè 2 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2559 ³  ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 
 
 
 

 
 
 

 
 ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃà»�´¸§ÃØ‹¹ 2559  ã¹ÇÑ¹·Õè 20 ÊÔ§ËÒ¤Á 2559 ³  ËŒÍ§»ÃÐªØÁ ªÑé¹ 4 ÍÒ¤ÒÃàÃÕÂ¹áÅÐ» Ô̄ºÑμÔ¡ÒÃ 

 
 
 
 
 
 

 
 ¾Ô¸ÕäËÇŒ¤ÃÙ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹  ã¹ÇÑ¹·Õè 18 ÊÔ§ËÒ¤Á 2559 ³ ËÍ»ÃÐªØÁÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 
 
 
 
 
 
 
 
 ¡Ô¨¡ÃÃÁ»��§! ÊÙŒ Games  ã¹ÇÑ¹·Õè 24 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2559 ³ ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 
 
 
 
 
 
 
 
 »ÃÐà¾³Õ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÑ¡¡ÒÃÐ¾ÃÐºÃÁ¸ÒμØ´ÍÂÊØà·¾ ã¹ÇÑ¹·Õè 9 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2559  ³ ¾ÃÐ¸ÒμØ´ÍÂÊØà·¾  
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 Ê×ºÊÒ¹ÅŒÒ¹¹ÒÈÔÅ»Š ¡Ôë¹¢Ñ¹âμ¡àÎ×Í¹ä·Å×éÍ  
 ã¹ÇÑ¹·Õè 8 ÊÔ§ËÒ¤Á 2559  ³ ÊíÒ¹Ñ¡Ê‹§àÊÃÔÁÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 
 
 
 
 

 
 
  

¡Ô¨¡ÃÃÁÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ �©Ñ¹·�¾Õè¹ŒÍ§  
ã¹ÇÑ¹·Õè 24 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2559 ³  ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ÈÙ¹Â�àμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ 
 ¤³ Ð ÇÔ Ô̈ μ Ã ÈÔ Å »Š  ä Œ́ Ñ̈ ´ μÑé § ÈÙ ¹ Â� à μ ÃÕ Â Á ¤ Ç Ò Á ¾ ÃŒ Í Á á Å Ð ¾Ñ ² ¹ Ò ¹Ñ ¡ ÈÖ ¡ É Ò ÊÙ‹ ¤ Ç Ò Á Êí Ò à Ãç ¨  
:  The Preparation and Development Centre for Student’s Success ( PDCS)  â ´ Â ÁÕ ÇÑ μ ¶Ø » Ã Ð Ê § ¤ � 
à¾×èÍà»š¹áËÅ‹§ã¹¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁãËŒá¡‹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾ Œ́Ò¹ÈÔÅ»ÐáÅÐÍÒªÕ¾·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 
 

 ª×èÍÀÒÉÒä·Â    : ÈÙ¹Â� àμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁáÅÐ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÊÙ‹¤ÇÒÁÊí ÒàÃç¨  ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š  
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹                                                  

 ª×èÍÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ   : The Preparation and Development Centre for Student’s Success (PDCS) 
 

 
ªÁÃÁÈÔÉÂ�à¡‹Ò¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š 
 

  ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š  ä Œ́ÁÕ¡ÒÃ Ñ̈´μÑé§ªÁÃÁÈÔÉÂ�à¡‹Ò¢Öé¹ â´ÂÁÕÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ �ÍÑ¹´Õ¢Í§ÃØ‹¹¾ÕèÃØ‹¹¹ŒÍ§  

 ª×èÍªÁÃÁ : “ªÁÃÁÈÔÉÂ�à¡‹Ò¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹”   
 ª×èÍÂ‹Í  “ªÇ¨È.” 

                    “Faculty of Fine Arts Club, Chiang Mai University” ª×èÍÂ‹Í “FFCC.” 
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Œ́Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 
Research 

คณะวิจิตรศิลป มีระบบการบริหารงานวิจัยในลักษณะโครงการเดี่ยว และโครงการกลุม โดยมีแนวทางการ
วิจัยที่เปนประเด็นเกี่ยวกับการวิจารณศิลปะรวมสมัย การนําศิลปวัฒนธรรมจากอดีตมาใชในสังคมปจจุบัน  การวิจัย
งานศิลปะ การออกแบบประยุกตศิลป ดนตรี การแสดง  สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลปสุนทรียศาสตร ประวัติศาสตรศิลปะ 
และโบราณคดี การวิจัยหลักสูตรหรือวิจัยสถาบัน รวมถึงผลงานสรางสรรคท่ีมีเอกสารเชิงวิชาการประกอบ นอกจากน้ี
ยังมีการสนับสนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนหรือการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  โดยผูขอรับทุนวิจัยจะตองมีที่
ปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือใหขอเสนอแนะในการทํางานวิจัย ตั้งแตการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย การดําเนินการวิจัย 
จนกระทั่งการจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ซึ่งคณะวิจิตรศิลปไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ
เงินแผนดินและงบประมาณเงินรายไดของคณะเพ่ือสนับสนุนทุนในการทํางานวิจัย และมีงบประมาณสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย หรือจากหนวยงานอ่ืนๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ภายใตกฎ ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีการ
ติดตามผลการดําเนินการวิจัยใหเปนไปตามขอตกลงสัญญารับทุน โดยในปงบประมาณ 2560 คณะวิจิตรศิลปไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน จํานวน 14 โครงการ รวมเปนเงิน 1,860,400 บาท งบประมาณสนับสนุน
จากแหลงทุนภายนอกจํานวน 3 โครงการ รวมเปนเงิน 11,496,750 บาท 

ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนเงินที่ไดรับการสนับสนุน ประจําปงบประมาณ 2559-2560 
ที ่ แหลงทุน ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560 

โครงการ จํานวนเงิน โครงการ จํานวนเงิน 
1 งบประมาณแหลงทุนภายใน 11 2,060,300 14 1,860,400 
2 งบประมาณแหลงทุนภายนอก 9 18,149,965 3 11,496,750 

รวม 20 20,210,265 17 13,357,150 

á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§áËÅ‹§·Ø¹ÇÔ̈ ÑÂ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559-2560 

2,060,300 

18,149,965 

1,860,400 

11,496,750 

·Ø¹ÇÔ¨ÑÂÀÒÂã¹ ·Ø¹ÇÔ¨ÑÂÀÒÂ¹Í¡

»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559 »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2560
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¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃμ Õ¾ÔÁ¾ � 
คณะวิจิตรศิลป สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยผลิตผลงานวิชาการเพ่ือเผยแพรผลงานท้ังในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ โดยผลงานที่ไดรับการเผยแพร ไดแก งานวิจัย งานสรางสรรค และงานวิจัยสรางสรรค ซึ่งในป 
พ.ศ. 2560 มีผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร ทั้งหมด 4 ผลงาน และมีผลงานสรางสรรคที่ไดนําเสนอในนิทรรศการ
ตางๆ ทั้งหมด 66 ผลงาน  
 
ตารางที่ 12  แสดงผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร ประจําป พ.ศ. 2559 
ที ่ ชื่อเร่ือง ผูเขียน วารสาร ปที่/ฉบับที่ 

1 นอยซกับการปฏิวัติเชิงสุนทรียศาสตร
ของดนตรี 

อาจารย ดร.ธัชธรรม  
ศิลปสุพรรณ 

วารสารวิจิตรศิลป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ปท่ี 8 ฉบับที่ 1  
(มกราคม – มิถุนายน 2560)  

2 เนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน
ในระบบดนตรีชุมชนศึกษา ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
คณิเทพ  ปตุภูมินาค 

วารสารวิจิตรศิลป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ปท่ี 8 ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

3 การศึกษาคติการสรางพระพุทธรูปเกสร
ดอกไมศิลปะพมาในลานนา เพื่อการ
สรางสรรคพระพุทธปฏิมารวมสมัย 

รองศาสตราจารย ดร. 
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี 

วารสารวิจิตรศิลป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ปท่ี 8 ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

4 ดนตรีวิถีชาติพันธุ วัฒนธรรมกลองใน
สังคมลานนา 

ผูชวยศาสตราจารย 
ธิติพล กันตีวงศ 

วารสารศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  

ปท่ี 2 ฉบับที่ 1 ประจําป 
2560 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 11 แสดงทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  คณะวิจิตรศิลป 
ที ่ งานวิจัย หนวยงาน ผูวิจัย งบประมาณ 
1 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการ

อนุรักษและพัฒนาพ้ืนที่ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมตาม
แนวทางมรดกโลก (ระยะที่ 2) 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด
เชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.วรลญัจก บณุยสรุัตน 7,296,850 

2 โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมเปน
เครือขายเมืองวัฒนธรรมสรางสรรค
ของ UNESCO (สาขาหัตถกรรมและ
ศิลปะพื้ นบ าน  (City of Craft And 
Folk Art)  

องคการบริหาร
สวนจังหวัด
เชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.วรลญัจก บณุยสรุัตน 2,999,900 

3 การสํารวจการปฏิบัติการสุนทรียของ
เสียงนอยซในดนตรีและศิลปะดาน
เสียงของไทย 

สกว. อาจารย ดร.ธัชธรรม ศลิปสุพรรณ 600,000 

4 โคมผัดลานนาและศิลปะภาพพิมพไม
บู รณาการศาสตร และศิลป สู การ
สรางสรรคงานออกแบบผลิตภัณฑรวม
สมัย 

วช. ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ยุคันตพรพงษ 600,000 

รวม 11,496,750 
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ตารางที่ 13 แสดงผลงานสรางสรรคและการนําเสนอผลงานวิชาการของคณาจารยประจํา  คณะวิจิตรศิลป  
ในระดับนานาชาติ  ณ ตางประเทศ 

ที ่ ผูแสดง งานสรางสรรค สถานที่แสดงผลงาน วันที่แสดงผลงาน 
1 ผูชวยศาสตราจารย โฆษิต จันทราทิพย ALLERGIC REALITIES หอศิลปมหาวิทยาลัย

กรุงเทพ วิทยาเขต 
กลวยน้ําไท 

17 กันยายน - 29 
ตุลาคม 2559 

2 ผูชวยศาสตราจารยมรกต เกษเกลา  Impression Mallnitz 10th .d.fleiss – east 
west artist DFEWA 
RESIDENZ 
MALLNITZ 
OSTERREICH 2016, 
Austria 

21 กันยายน – 4 
ตุลาคม 2559  

3 ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ยุคันตพรพงษ Pieces of Words, 
The Exhibition of Prints 
Expression of the 
Kingdom of Thailand 
and Tama Art University 
2016 

Bumpodo Gallery, 
Tokyo, Japan 

16 - 22 ธันวาคม 
2559 
 
 
 

 
4 ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ยุคันตพรพงษ Words, 

The Exhibition of Prints 
Expression of the 
Kingdom of Thailand 
and Tama Art University 
2016 

5 อาจารย ดร.พงศศิริ คิดด ี Siam, Land of Joys, 
Happiness, 
The Exhibition of Prints 
Expression of the 
Kingdom of Thailand 
and Tama Art University 
2016 

6 รองศาสตราจารยปกรณภัทร  
จันทะไขสร 

Form of Desire, 
The Exhibition of Prints 
Expression of the 
Kingdom of Thailand 
and Tama Art University 
2016 

7 อาจารยนพเกลา ศรีมาตยกลุ Balance: Body and Mind, 
The Exhibition of Prints 
Expression of the 
Kingdom of Thailand 
and Tama Art University 
2016 

8 รองศาสตราจารยรงคกร อนันตศานต Jewelry of Life 
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ที ่ ผูแสดง งานสรางสรรค สถานที่แสดงผลงาน วันที่แสดงผลงาน 
9 ผูชวยศาสตราจารยกรกฏ ใจรักษ Theater of Surveillance  หอนิทรรศการ

ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

9 - 29 มกราคม 
2560 

10 นายสราวุธ รูปน เหมืองฝาย ภูมิปญญาแหง
มนุษยกับธรรมชาติ 

11 ศาสตราจารยเกียรติคณุพงศเดช 
ไชยคุตร 

Paper Work Thai 
Australia Contemporary 
Artists 

Baan Tuek Gallery 27 มกราคม 
- 19 กุมภาพันธ 

2560 12 ศาสตราจารยรสลิน กาสต 

13 รองศาสตราจารยเกศ  ชวนะลิขิกร 

14 ศาสตราจารยเกียรติคณุพงศเดช 
ไชยคุตร 

9 Art Gallery 2 - 28 กุมภาพันธ 
2560 

15 ศาสตราจารยเกียรติคณุรสลิน กาสต 

16 รองศาสตราจารยเกศ ชวนะลิขิกร 

17 รองศาสตราจารยกันต พูนพิพัฒน Chiangmai Portrait  Yuan Xiaocen Art 
Museum, Kunming, 
China 

 20 พฤษภาคม - 9 
มิถุนายน 2560 

18 รองศาสตราจารยสุกรี เกษรเกศรา สองแสง-แลเงา อดีตที่ทอด
ยาวถึงปจจุบัน สูการ
สรางสรรคศิลปะรวมสมัย 

หอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

25 พฤษภาคม - 5 
มิถุนายน 2560 

19 ผูชวยศาสตราจารยพดุงศักดิ์ คชสาํโรง Pomiedzy wschodem a 
zachodem (Between 
East and West) 
exhibition 

Galeria Instytutu 
Sztuk Pięknych, 
Jan Dlugosz 
University, Poland 

7 - 16  
มิถุนายน 2560 

20 รองศาสตราจารยเกศ ชวนะลิขิกร 

21 รองศาสตราจารยJan Theo De 
Valesschauwer 

22 ผูชวยศาสตราจารยสงกรานต สุดหอม 

23 ผูชวยศาสตราจารยศภุชัย ศาสตรสาระ 

24 ผูชวยศาสตราจารยชัชวาล นิลสกุล 

25 ผูชวยศาสตราจารยกิตติ  มาลีพันธุ 

26 ผูชวยศาสตราจารยมรกต เกษเกลา 

27 อาจารย Sebastien Tayac 

28 ผูชวยศาสตราจารยอุดม ฉิมภักดี Vegetable waiting for the 
rain: Exhibition of Artist 
in Residencies of Land 
Art Mongolia LAM 360°  
LAM 2017 

Exhibition of Artist 
in Residencies of 
Land Art Mongolia 
LAM 360°  LAM 
2017 มองโกเลีย 

12 มิถุนายน – 12 
กรกฎาคม 2560  
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ที ่ ผูแสดง งานสรางสรรค สถานที่แสดงผลงาน วันที่แสดงผลงาน 
29 ศาสตราจารยเกียรติคณุอารยา  

ราษฎรจาํเรญิสุข 
ศิลปนกําลังพยายามกลับไป
เปนนักเขียน 

100 ตนสน แกลเลอร ี 27 กรกฎาคม 2560 
- 14 มกราคม 2561 

30 ผูชวยศาสตราจารยพดุงศักดิ์ คชสาํโรง  RELATIONSHIP : The Way 
in Which Things are 
Connected   

(Collaborative 
Project between 
Our Painting 
Division, Faculty of 
Fine Arts CMU and 
Painting 
Department, Hue' 
College of Arts, 
Vietnam) Baan 
Tuek Gallery 

11 - 20 สิงหาคม 
2560 

31 รองศาสตราจารยเกศ ชวนะลิขิกร RELATIONSHIP : The way 
in which things are 
connected   32 รองศาสตราจารย Jan Theo De 

Valesschauwer 
33 ผูชวยศาสตราจารยสงกรานต สุดหอม 
34 ผูชวยศาสตราจารยศภุชัย ศาสตรสาระ  

35 ผูชวยศาสตราจารยชัชวาล นิลสกุล 
36 ผูชวยศาสตราจารยกิตติ  มาลีพันธุ 

37 ผูชวยศาสตราจารยมรกต เกษเกลา 
38 อาจารย Sebastien Tayac 

39 อาจารยอัทธ พุมแตงออน 
40 อาจารยอภริักษ เจียรพินจินันท 

41 ผูชวยศาสตราจารยพดุงศักดิ์ คชสาํโรง  Contemplation & 
Consciousness Exhibition  

Baan Tuek Gallery 2 - 22 กันยายน 
2560 

42 ผูชวยศาสตราจารยพดุงศักดิ์ คชสาํโรง  Nakanojo Biennale 2017 Nakanojo Biennale 
2017 

9 กันยายน - 9 
ตุลาคม 2560 43 ผูชวยศาสตราจารยธัชชัย หงษแพง 

44 อาจารยแววดาว ศริิสุข Performance series 
Between World III: Spirit 
Bridge  

คณะวิจติรศลิป 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

13 กันยายน 2560 

45 อาจารยไชยยศ จันทราทิตย กาละ-เทศะ: การแสดงผล
งานศิลปกรรมรวมสมัยของ
คณาจารยภาควิชาทัศนศิลป 
ประจําป 2560 

หอนิทรรศการ
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

8 - 30 สิงหาคม 
2560 

46 ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ยุคันตพรพงษ Turning Around Words: 
การแสดงผลงานศลิปกรรม
รวมสมัยของคณาจารย
ภาควิชาทัศนศิลป ประจําป 
2560 

47 อาจารยยุพา มหามาตร Lost Paradise: การแสดงผล
งานศิลปกรรมรวมสมัยของ
คณาจารยภาควิชาทัศนศิลป 
ประจําป 2560 
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ที ่ ผูแสดง งานสรางสรรค สถานที่แสดงผลงาน วันที่แสดงผลงาน 
48 รองศาสตราจารยปกรณภัทร  

จันทะไขสร 
Season Change 2017: 
การแสดงผลงานศลิปกรรม
รวมสมัยของคณาจารย
ภาควิชาทัศนศิลป ประจําป 
2560 

49 ผูชวยศาสตราจารยชัยวุฒิ รวมฤดกีุล Love Blossom Happiness 
2017: การแสดงผลงาน
ศิลปกรรมรวมสมยัของ
คณาจารยภาควิชาทัศนศิลป 
ประจําป 2560 

50 อาจารย ดร.พงศศิริ คิดด ี มหัศจรรยแหงความงาม: การ
แสดงผลงานศิลปกรรมรวม
สมัยของคณาจารยภาควิชา
ทัศนศิลป ประจําป 2560 

51 รองศาสตราจารย Jan Theo De 
Valesschauwer 

Untiltled : การแสดงผลงาน
ศิลปกรรมรวมสมยัของ
คณาจารยภาควิชาทัศนศิลป 
ประจําป 2560 

52 ผูชวยศาสตราจารยศภุชัย ศาสตรสาระ  งูใหญ : การแสดงผลงาน
ศิลปกรรมรวมสมยัของ
คณาจารยภาควิชาทัศนศิลป 
ประจําป 2560 

53 ผูชวยศาสตราจารยกิตติ  มาลีพันธุ การแสดงผลงานศลิปกรรม
รวมสมัยของคณาจารย
ภาควิชาทัศนศิลป ประจําป 
2560 

54 ผูชวยศาสตราจารยชัชวาล นิลสกุล 

55 รองศาสตราจารยฉลองเดช คูภานุมาต 

56 รองศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ ท่ังมั่งมี 

57 อาจารยอัทธ พุมแตงออน 

58 ผูชวยศาสตราจารยธัชชัย หงษแพง 

59 รองศาสตราจารยสุนทร สุวรรณเหม 

60 รองศาสตราจารยสุกรี เกษรเกศรา 

61 ผูชวยศาสตราจารยสุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ 

62 ผูชวยศาสตราจารยปกิต บุญสุทธ์ิ 

63 อาจารย Miya Roh 

64 ศาสตราจารยเกียรติคณุรสลิน กาสต 

65 อาจารย ดร.Sebastien Tayac 
66 ผูชวยศาสตราจารยสุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ International Sculpture 

Symposium 2017 At 
Danilovgrad, Montenegro 

Danilovgrad, 
Montenegro 

1 - 30 กันยายน 
2560 

 

 



 
 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2560 ¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹                          40 
 

ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š  
  

ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š  มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีกําหนดออกปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน   
และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ  ไดแก  บทความวิจัยหรือบทความงานสรางสรรค
ทางดานศิลปกรรม และบทความวิชาการทางดานศิลปกรรมศาสตร เปนบทความที่เสนอองคความรู แนวคิด วิธีการ 
และกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาตาง ๆ ทางดานศิลปกรรมศาสตร (การวิจัยงานศิลปะ การออกแบบ  
ประยุกตศิลป ดนตรี การแสดง  สื่อศิลปะ ปรัชญาศิลป สุนทรียศาสตร ประวัติศาสตรศิลปะ และโบราณคดี)  

 
ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š  ไดรับการคัดเลือกเขาสูฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI)    

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในป พ.ศ. 2556  และไดรับการจัดใหเปนวารสารในกลุมที่ 1  เมื่อป พ.ศ. 2558 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
        »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 1 (Á¡ÃÒ¤Á – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2560)       
 

  
 

    

 

 

 

 

                             »‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 (¡Ã¡®Ò¤Á - Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2560) 
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Œ́Ò¹ÇÔà·ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸ �  
                                      International Relations 
 

คณะวิจิตรศิลป มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณะวิจิตรศิลปและสถาบันที่เปดการเรียนการสอน
ทางศิลปะ โดยการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางกัน เพ่ือดําเนินงานทางดานวิชาการ การจัด
แสดงผลงานสรางสรรค การประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา การบรรยายพิเศษ  

 
ตารางท่ี 14  แสดงขอมูลความรวมมือกับองคกรในประเทศ 

 ชื่อสถาบัน  
1. หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน) 
3. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
4. เทศบาลนครเชียงใหม 
5. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 
6. ความรวมมือพหุภาคีระหวางสถาบันการศึกษาทางดานศิลปกรรม 22 แหง 

 
ตารางท่ี 15 แสดงขอมูลความรวมมือกับองคกรในตางประเทศ 

  ชื่อสถาบัน  ประเทศ 
1. School of Art, Australian National University ออสเตรเลีย 
2. College of Arts, Hue University เวียดนาม 
3. Faculty of Arts and Craft, Okinawa Prefectural University of Arts ญี่ปุน 
4. Faculty of Fine Arts, Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music ญี่ปุน 
5. Fine Art Institutein Marie Curie - Sklodowska University โปแลนด 
6. University of Nova Gorica สโลวีเนีย 
7. Tokyo Zokei University ญี่ปุน 
9. Taipei National University of the Arts ไตหวัน 

 
ตารางท่ี  16 รายช่ือนักวิจัยตางชาติที่มาทํางานวิจัย ณ คณะวิจิตรศิลป 

ชื่อ-นามสกุล ตนสังกัด ระยะเวลาการทํางานวิจัย 
Dr. Xiaoyi Zhu Southwest Forestry University 1 ธ.ค. 58 - 31 ธ.ค. 59 

 
ตารางท่ี  17 แสดงนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุมประเทศอาเซียนและนานาชาติ 
ลําดับ ชื่อ+นามสกุล สถาบันที่มีความรวมมือ ประเทศ ระยะเวลาแลกเปล่ียน 

1 นางสาวนักอักษร เนียมลาภเน่ือง Kansai University ญี่ปุน 7 ก.ย. 59 -  31 ส.ค. 60 
2 นายอิทธิกร ศรกีุลวงศ Kagawa University ญี่ปุน 1 มี.ค. - 31 ก.ค. 60 
3 นางสาวรัตนกานต กาญจนพนัธุบุญ University of the 

Philippines 
ฟลิปปนส 5 ม.ค. - 31 พ.ค. 60 

4 นายสรวิศ นาคทรรศพล University of Malaya มาเลเซีย 5 ก.พ. - 30 มิ.ย. 60 
5 Ms. Madoka Moriyama  University of Toyam ญี่ปุน 1 ส.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 

6 Ms. Alexandra Dalferro Cornell University สหรัฐอเมริกา 1 ส.ค. 60 - 31 พ.ค. 61 
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ตารางท่ี 18  แสดงนักศึกษาชาวตางประเทศ  
ลําดั
บ 

ชื่อ หลักสูตร สาขาวิชา ประเทศ 

1 Mr. Burnett  Curaton ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป สหรัฐอเมริกา 
2 Ms. Eri  Takahashi  ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป ญี่ปุน 
3 Ms. Lynetie Taylor ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป ออสเตรเลีย 
4 Ms. Michelle Day ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป ออสเตรเลีย 
5 Ms. Deborah  Kathleen Foss ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป เนเธอรแลนด 
6 Ms. Marianna  Fowless ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป แคนาดา 
7 Ms. Joohyun  Park ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป เกาหลีใต 
8 Mr. Myo  Myint  ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป พมา 
9 Ms. Emma Ramirez Condw  ระยะสั้น (รวมเรียน) จิตรกรรม สเปน 
10 Ms. Catherline L.Ripley  ระยะสั้น (รวมเรียน) จิตรกรรม สหรัฐอเมริกา 
11 Ms. Yumiko Okame  ระยะสั้น (รวมเรียน) ศิลปะไทย ญี่ปุน 
12 Ms. Carina Bonis  Fernandez ระยะสั้น (รวมเรียน) จิตรกรรม สเปน 

  
¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÒ¹ÇÔà·ÈÊÑÁ¾Ñ¹ �̧  

Chiang Mai – Nakanojo Art Exchange Exhibition “Sharing the Future” 
  วันที่30 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะวิจิตรศิลป  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ภาควิชาทัศนศิลป คณะวิจิตรศิลป และคณะทํางานของ Nakanojo Biennale 
จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนทางศิลปะระหวางศิลปนรวมสมัยของเชียงใหม  
กับศิลปนรวมสมัยของ Nakanojo ภายใตโครงการ Chiang Mai - Nakanojo 
Art Exchange Exhibition “Sharing the Future” โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทางดานการสรางสรรคงานศิลปกรรมรวมสมัย การลงพ้ืนที่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม การบรรยายพิเศษจากศิลปนญี่ปุน
ใหกับนักศึกษาท่ีสนใจ และจัดนิทรรศการรวมกัน  
 

การประชุมระดับนานาชาติ “2016 International Service Innovation Design Conference” 
วันที่  1 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลั ยเชียงใหม   

คณะวิจิตรศิลป โดยสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ รวมกับ International Journal of Cultural and Creative 
Industries (IJCCI) จัดการประชุมวิชาการ 2016 International Service Innovation Design Conference ซึ่งเปนการ
ประชุมเกี่ยวกับ Cultural Innovation และ Life Design ซึ่งไดรับความสนใจจากนักวิชาการจากหลากหลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย 

 

Asian Wings – Leaders’ Summit for Higher Education in Arts  
วันที่  19 – 21 ธันวาคม 2559 ณ Taipei National University of Arts  

รองศาสตราจารย โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ  
พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร. วรลัญจก บุณยสุรัตน คณบดีคณะวิจิตรศิลป ไดรับ
เชิญใหเขารวมท่ีประชุมของผูบริหารสถานศึกษาดานศิลปกรรม Asian Wings – 
Leaders’ Summit for Higher Education in Arts ซึ่งจัดขึ้นโดย Taipei National 
University of The Arts โดยไดบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย และไดหารือความรวมมือทางวิชาการกับ Taipei National University of The Arts  
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การประชุมระดับนานาชาติ “Lanna Historic City Forum of Experts 2017”  
วั น ที่  4–8 ม ก ร า ค ม  2560 ณ  สํ า นั ก บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะวิจิตรศิลป ในฐานะผูประสานงานโครงการ
ขับเคลื่อนเชียงใหมเปนเมืองมรดกโลก การประชุมของผูทรงคุณวุฒิจาก
นานาชาติ เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองประวัติศาสตร สถาปตยกรรม มรดก
ทางวัฒนธรรมที่จับตองไมได และการอนุรักษ เตรียมการในการผลักดันเมือง
เชียงใหมสูการเปนเมืองมรดกโลก โดยมี คุณสิริกิติยา เจนเซน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และนักวิชากา รและ
ผูเชี่ยวชาญจากหลายประเทศเขารวมการประชุม  
 

ฝายวิเทศสัมพันธรวมงานสถาปนา 60 ป ของการกอต้ัง Hue University และ หารือความรวมมือกับ 
College of Arts, Hue University 

วันที่ 4 – 7 มีนาคม 2560 ณ College of Arts, Hue University 
ประเทศเวียดนาม คณะวิจิตรศิลป มีความรวมมือกับ College of Arts, Hue 
University ประเทศเวียดนาม มานานกวา 30 ป ทั้งสองสถาบันไดทําการ
แลกเปล่ียนนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการจัดกิจกรรมทางดาน
ศิลปวัฒนธรรมกันอยางตอเนื่อง  ในวาระท่ี College of Arts ครบรอบ
สถาปนา 60 ป จึงไดเรียนเชิญผูแทนจากคณะวิจิตรศิลปรวมในงานสถาปนา
สถาบัน และหารือรวมกันในการมีความรวมมือตอไปในอนาคต 

 
 
 คอนเสิ ร ต  Ensemble Multilatérale :  A cross-cultural and interdisciplinary collaborative 

exploration of musical performance #2 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงละคร หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะวิจิตรศิลป รวมกับ คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศสประจําประเทศไทย และจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดเชิญคณะ Ensemble Multilatérale จากประเทศฝร่ังเศส มาจัดการ
แสดงและจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการประพันธ และการแสดงดนตรี
คลาสสิคและดนตรีรวมสมัย เพ่ือพัฒนาองคความรูทางดานดุริยางศาสตรแกนักเรียน 
นักศึกษาและผูสนใจในจังหวัดเชียงใหม 
 
 



6
Academic Services
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Œ́Ò¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡‹ÊÑ§¤Á   
                                      Academic Services 

 

ในป พ.ศ. 2560 คณะวิจิตรศิลปมุงเนนการใหบริการวิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรมแกสังคมมากขึ้น  
เพ่ือมุงพัฒนาสังคม ชุมชนใหเขมแข็งบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น โดยในปนี้คณะวิจิตรศิลป  
ไดมกีารดําเนินการดานการบริการวิชาการแกสังคมในแบบตาง ๆ โดยหนวยงานภายในคณะวิจิตรศิลป อันประกอบดวย  

1. คณะวิจิตรศิลป  
2. ศูนยศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ  
3. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม   
4. หอภาพถายลานนา  

 

ตารางที่ 19  โครงการกิจกรรมที่ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะลานนา  อนุรักษพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 
1 นิทรรศการพมาระยะประชิด 2 24 กันยายน –  

16 ตุลาคม 2559 
2 คณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา และเจาหนาที่ รวมใจถวายความอาลัย วาดพระบรม

สาทิศลักษณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ บนผนังอาคารโรง
ประลอง  

14-15 ตุลาคม 2559 

3 พิธีอัญเชิญพระอุตตรพาหุธาตุ (พระบรมสารีริกธาตุปลองแขนเบื้องซาย)  มา
ประดิษฐานชั่วคราว ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหมและงานทําบุญคณะ
วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

11-14 ธันวาคม 2559 

4 นิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร  23 มกราคม 2560 
5 งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม คร้ังที่ 2 “การจัดการเชิงพ้ืนที่ สูคุณภาพที่หลากหลาย” 

ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
รวมกับ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

30 – 31 มกราคม 2560 

6 ผองานศิลป ถิ่นหัตถกรรม กิ๋นของลํา ตามวิถีหนองควาย 2560 2 เมษายน 2560 
7 โครงการบูรณปฏิสังขรณศาลาทางเดินวัดก้ํากอ อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 7 เมษายน 2560 
8 โครงการจัดงาน “พราวฟานครเชียงใหม ภายใตรมพระบารมี” 

งานประเวณีปใหมเมือง จังหวัดเชียงใหม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เนื่องในวาระโอกาสสงทาย ครบรอบ ๖๐ รอบนักษัตร ๗๒๐ ป เมืองเชียงใหม 

12 เมษายน 2560 

9 ประเพณีบูชาบรรพกษัตริย เดือน 9 5 มิถุนายน 2560 
10 สืบชะตาเมืองเชียงใหม 15 มิถุนายน 2560 
11 ฝายพญาคํา (โครงการพิพิธภัณฑฝายพญาคํา) 18 มิถุนายน 2560 
12 หลอเทียนพรรษาถวายวัดในเมืองยอง สหภาพเมียนมาร 26 มิถุนายน 2560 
13 โครงการ “พิธีสืบชะตาแมน้ําและปลอยพันธุปลาลงสูลําน้ําแมสา” 

เพ่ือเพ่ือสืบชะตาน้ํา-ปาและพันธุปลาลุมนํ้าแมสาใหยั่งยืนสืบไป 
29 มิถุนายน 2560 

14 โครงการอุทิศถวายสะเปาคําและสลากภัตถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 

19 กันยายน 2560 
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ตารางท่ี 20 กิจกรรมภายใตโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการอนุรักษและพัฒนาพ้ืนที่ประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหมตามแนวทางมรดกโลก (Chiang Mai World Heritage Initiative 
Project) 

ที ่ ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 
1 กิจกรรมแถลงขาว และระดมความคิดเห็นเพ่ือสนับสนุนเมืองเชียงใหมสูมรดกโลก

ครั้งที่ 1 
29 ตุลาคม 2559 

2 กิจกรรมแถลงขาว และระดมความคิดเห็นเพ่ือสนับสนุนเมืองเชียงใหมสูมรดกโลก
ครั้งที่ 2 

23 พฤศจิกายน 2559 

3 การประชุมวิชาการนานาชาติ Chiang Mai Forum or Experts 4 – 7 มกราคม 2560 
4 กิ จกรรมสร า งสรรค เ พ่ื อการ เ รี ยน รู  เ ชี ย ง ใหม สู ม รดก โลก  (ครั้ งที่  1 )  

ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
18 มกราคม 2560 

5 กิ จกรรมสร า งสรรค เ พ่ื อการ เ รี ยน รู  เ ชี ย ง ใหม สู ม รดก โลก  (ครั้ งที่  2 )  
ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม และสํานักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 
เชียงใหม 

23 มกราคม 2560 

6 กิจกรรมประชาสัมพันธเชิงรุก เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันเพ่ือสนับสนุนเชียงใหม 
สูเมืองมรดกโลก ณ ชุมชนท่ีอยูรอบ ๆ พื้นที่ท่ีจะเสนอข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก 

13 – 28 กุมภาพันธ 
2560 

7 กิจกรรมการเรียนรูและสรางความเขาใจในเรื่องราวการผลักดันเชียงใหม 
สูมรดกโลก ณ โรงเรียนสังวาลวิทยา จังหวัดเชียงใหม 

13 มีนาคม 2560 

8 กิจกรรม 'ฮอมใจเมือง' เพ่ือสรางความเขาใจในการขับเคลื่อนเชียงใหมสูเมืองมรดก
โลกกับชาวชุมชนท่ีอยูรอบๆ พ้ืนที่ที่จะเสนอข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก คือ  
พ้ืนที่ในเวียงเชียงใหม เวียงสวนดอก และดอยสุเทพ 

18 มีนาคม 2560 

9 งานแถลงขาวความกาวหนาโครงการเชียงใหมสูมรดกโลก ระยะที่ 2 
และเปดตัว 'นองฟาน' Mascot เพ่ือการรณรงคเชียงใหมสูมรดกโลก 

11 เมษายน 2560 

10 กิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชนครั้งที่ 1 20 พฤษภาคม 2560 
11 ตนลานกับวิถีลานนา ณ วัดเจ็ดยอด กิจกรรมปลูกลานปลูกหมากฝากไวกับแผนดิน 4 มิถุนายน 2560 

12 การบรรยายพิเศษ “กรอบแนวคิดของ UNESCO เรื่องภูมิทัศนเมืองประวัติศาสตร 
(Historic Urban Landscape - H.U.L) และการจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals Approaches - S.D.G.)” 

17 กรกฎาคม 2560 

13 กิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชน ครั้งที่ 2 11 สิงหาคม 2560 
14 กิจกรรม Public Training Session 24 สิงหาคม 2560 
15 การบรรยายพิ เศษว าด วยการ พัฒนาเ มือง เก า  “2 nd Chiang Mai Urban 

Regeneration with Heart” 
23 กันยายน 2560 
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ตารางท่ี 21 แสดงกิจกรรมภายใตโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมสูเมืองสรางสรรคขององคการยูเนสโกสาขา
หัตถกรรมและศิลปะพื้ นบ าน  (Chiang Mai Creative City of Craft and Folk Art Initiative 
Project) 

ที ่ ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 
1 การบรรยายพิเศษ “Urban Development towards UNESCO Creative City  

& Crafts and Community” ในโครงการ Chiang Mai Design Week 2016 
6 ธันวาคม 2559 

2 การบรรยายพิเศษ "ถอดบทเรียน เมืองสรางสรรค เมืองมรดกโลก : เมืองปอรโต 
ประเทศโปรตุเกส" 

19 กุมภาพันธ 2560 

3 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปกสะดึงกลึงไหม” 17 มิถุนายน และ 
 1 กรกฎาคม 2560 

4 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถักรักจากลีซอ” 23 กันยายน 2560 
5 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสน สาย ลาย เทียน : มง ดอยปุย” 12 สิงหาคม 2560 

6 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผาปกเชียงใหม” 27 สิงหาคม 2560 
 
 
ตารางท่ี 22 กิจกรรมภายใตโครงการ การพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ “พวกแตมคัวตอง” อาคารทางศาสนา

และพื้นที่โดยรอบภายในวัดพวกแตม จังหวัดเชียงใหม 
ที ่ ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 
1 นิทรรศการ “ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษสถาปตยกรรมในชุมชน” 17 มีนาคม 2560 
2 กิจกรรม “สืบซอม ฮอมแฮง แปงสราง” 7 พฤษภาคม 2560 
3 กิจกรรม “คนแตม คัวตอง” 28 พฤษภาคม 2560 
4 กิจกรรม “เตียวลองกองผอของงาม” 25 มิถุนายน 2560 
5 กิจกรรม “ชางฟอน กลองชุม” 17 กรกฎาคม 2560 
6 กิจกรรม “อาสาสมัครอานคัมภีรใบลาน” 31 กรกฎาคม 2560 
7 กิจกรรม “รื้อฟนของดี วิถีพวกแตม” 27 สิงหาคม 2560 
8 กิจกรรมพิธีเปดพิพิธภัณฑพวกแตมคัวตอง 28 กันยายน 2560 
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ÈÙ¹Â�ÈÔÅ»¡ÃÃÁáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ 
 

¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการภายใตภารกิจหลักคือ การเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากภารกิจหลัก การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะวิจิตรศิลปจึงไดจัดตั้ง “ศูนยศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ” ขึ้น เพ่ือเปนชองทางการใหบริการ
วิชาการที่บูรณาการ โดยการนําความรูทุกแขนงในคณะวิจิตรศิลป ผานศูนยฯ โดยการรวบรวมเอาองคความรู  
มาดําเนินการ บริหารจัดการดานการบริการวิชาการแกชุมชน ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางดานการใหบริการวิชาการดานศิลปวฒันธรรม  

 

ตารางท่ี 23  โครงการและกิจกรรมของศูนยศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ  ปงบประมาณ 2560 
 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม วัน / เดือน / ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 17 
- งบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

900,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังจัดสรรใหมหาวิทยาลัยฯ  226,698 บาท 

วันที่ 12 พฤศจิกายน และวันที่ 
6 ธันวาคม 2560 

โครงการฝกอบรมศิลปะ “คิดศิลป”2560 
- งบประมาณดําเนินการจากรายรับคาลงทะเบียน 22,500 บาท 

     งบประมาณคงเหลือหลังจัดสรรใหมหาวิทยาลัยฯ 8,681.85 บาท 

ระหวางวันที่ 
17 - 28 เมษายน 2560 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2560 ¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹                          50 
 

ËÍ¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ   
¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š มีการบริหารจัดการพ้ืนที่และจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนใหกับคณะวิจิตร

ศิลป  และบริหารจัดการกิจกรรมทางดานศิลปะใหครบทุกดาน โดยการแสวงหางบประมาณสนับสนุนกิจกรรม  
จากแหลงทุนภายนอก และจัดสรรงบประมาณของศูนยสนับสนุนกิจกรรมที่เห็นวาสําคัญและจําเปนตองดําเนินการ
เพ่ือประโยชนของนักศึกษา คณาจารย ศิลปนและประชาชนท่ัวไป  ตลอดทั้งบริหารจัดการระบบฐานขอมูลทาง 
ดานศิลปวัฒนธรรมที่เกิดข้ึน รวมถึงศิลปน หรือองคกรตาง ๆ ที่เขามาใชพื้นที่แสดงงาน  
 

ตารางท่ี 24 แสดงงานบริการการใหเชาพื้นที่และบริการดานสาธารณูปโภค  
 
 

ภาพกิจกรรม รายละเอียด 

 

 
 วันท่ี 1 - 14 ตุลาคม 2559 
 หองนิทรรศการชั้น 1 ดานหนา 
 นิทรรศการศิลปนิพนธ ระดับบณัฑิตศึกษา 

โดย สาขาทัศนศิลป คณะวิจติรศลิป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  
 วันท่ี 4 – 16 ตุลาคม 2559 
 หองนิทรรศการชั้น2 ดานหลัง 
 นิทรรศการ DRIFT + TRACE 
 โดย อาจารย Paul Hay ภาควิชาทัศนศิลป คณะวิจิตรศิลป 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

  
 วันท่ี 5 ตุลาคม 2559 
 หองนิทรรศการชั้น2 ดานหนา 
 โครงการ Fashion Advertising Campaign 

แบรนดเสื้อผา Cheryl Brand 

  
 วันท่ี 8 ต.ค. 2559 
 โรงละคร 
 การจัดแสดงคอนเสิรต Sound post Chamber Orchestra 

โดย กลุม Sound post Chamber Orchestra เชียงใหม 

 

 
 วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
 โรงละคร 
 งานแถลงขาวประชาสัมพันธโครงการเชียงใหมสังคมสูการเรยีนรู 

โดย จังหวัดเชียงใหม รวมกับ คณะวิจิตรศลิป 
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ภาพกิจกรรม รายละเอียด 

  
 วันท่ี 13 ตุลาคม 2559 
 โรงละคร 
 โครงการประกวดศลิปกรรมกรุงไทย ครั้งท่ี 3 

โดย ธนาคารกรุงไทย 

  
 วันท่ี 14 -18 ตุลาคม 2559 
 หองนิทรรศการชั้น 1 ดานหนา 
 การจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ ดษุฎีบัณทิตศึกษา 

โดย คณะวิจิตรศลิป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 

 
 วันท่ี 12 – 16 ต.ค.2559 
 ลานจอดรถ 
 งาน PLAY GROUND ตลาดนัด IDEA 

โดย บริษัทเอส แอล นานาวัสดุภณัฑ จํากัด 
 

  
 วันท่ี 19-21 ตุลาคม 2559 
 ทางเขาดานหนาหอนิทรรศการฯ 
 โครงการประกวดศลิปกรรมอมตะอารต อวอรด ครั้งท่ี 7/2559 

โดย มลูนิธิอมตะ 
 

  
 วันท่ี 20 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2559 
 อาคารจัดแสดงผลงานนิทรรศการ 
 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ MADsdifesto & 2016 International 

Service Innovation Design Conference 
โดยสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 
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ภาพกิจกรรม รายละเอียด 

 

 
 วันท่ี 29 ตุลาคม 2559 
 โรงละคร 
 งานสัมมนาการผลักดันเมืองเชียงใหมสูมรดกโลก 

โดย งานบริหารงานวิจัย บริการวชิาการ และวิเทศสัมพันธ  
คณะวิจติรศลิป 

  
 วันท่ี 2 ตุลาคม 2559 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 

  
 วันท่ี 15 – 27 พฤศจิกายน 2559 
 หองแสดงงาน ช้ัน 1 ดานหลัง 
 โครงการ Chiang Mai – Nakanojo Art Exhibition 

โดย ภาควิชาทัศนศลิป คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 
 
 

 
 วันท่ี 4 ธันวาคม 2559 
 โรงละคร 
 การจัดแสดงประจําปของนักเรียน 

โดย สถาบัน วอยส สตดูิโอ (Vioce Studio) 
 

 
 

 
 วันท่ี 20 - 25 ธันวาคม 2559 
 หองประชุมเล็ก 
 นิทรรศการภาพถายกลุมCCL 8iyh’muj 2 

โดย กลุม CCL 

 

 

 
 วันท่ี 11 ธันวาคม 2559 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 
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ภาพกิจกรรม รายละเอียด 

 

 วันท่ี 18 ธันวาคม 2559 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 

  
 วันท่ี 9 – 29 มกราคม 2560   
 อาคารแสดงงานนิทรรศการ 
 การนําเสนอผลงานศลิปะทีไ่ดสรางสรรคขึ้นจากวิทยานิพนธ 

โดย นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสตูรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ คณะวิจติรศลิป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

 

 
 วันท่ี 14 มกราคม 2560 
 โรงละคร 
 งานแสดง Concert senior Recital #5 

โดย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลยั 

 
 

 
 วันท่ี 15 มกราคม 2560 
 โรงละคร 
 กิจกรรมวันแด็กและการอบรมจรยิธรรม  

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 
 

  
 วันท่ี 21 มกราคม 2560 
 หองแสดงงานช้ัน 2 ดานหนาฝงซายมือ 
 การนําเสนอผลงานการคนควาอิสระใหแกคณาจารยประจําหลักสูตร 
 นายภควัช  บุตรศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสื่อศิลปและการ

ออกแบบสื่อ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบส่ือ คณะวิจิตรศิลป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ภาพกิจกรรม รายละเอียด 

 

 
 วันท่ี 21 มกราคม 2560 
 โรงละคร 
 งาน First Dance Talent Show 2016   

โดย สถาบัน First Dance Studio นาฎศลิปสากล 
 

  
 วันท่ี 26 – 29 มกราคม 2560 
 บริเวณลานจอดรถ 
 งาน อารตมา  วัฒนธรรมและศิลปะ 

โดย กลุมอารตมา เอเชี่ยนเคาเจอร 

  
 วันท่ี 3 - 12 กุมภาพันธ 2560 
 อาคารจัดแสดงงานนิทรรศการ 
 โครงการบริการวิชาการ “เทศกาลนิทรรศการภาพถายเชียงใหม” 

โดย สาขาวิชาศลิปะการถายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบส่ือ 
คณะวิจติรศลิป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
  

 วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 
 

 

 
 วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2559 
 โรงละคร 
 การแสดงประจําปของนักเรียน 

โดย โรงเรียนแฮ็ปปมิวสิคสตูดโิอ 

  วันท่ี 13 – 21 กุมภาพันธ 2560 
 งานบริการสาธารณูปโภค (ขวงพะยอม) 
 งานสินคาราคาถูกเพื่อประชาชน 

โดย กรมทหารราบท่ี 7 คายกาวิละ 
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ภาพกิจกรรม รายละเอียด 

  
 วันท่ี 17 - 19 กุมภาพันธ 2560 
 โรงละคร 
 เทศกาลภาพยนตรนมิมาน ครั้งท่ี 1 

โดย เชียงใหม อารทคอนเวอรเซช่ัน 

  
 วันท่ี 24 กุมภาพันธ - 26 มีนาคม 2560 
 หองนิทรรศการชั้น 2 ดานหลัง 
 นิทรรศการ I WRITE YOU A LOT 

โดย บางกอก ซิตี้ซิตี้ แกลเลอรี ่

 

 
 วันท่ี 28 กุมภาพันธ - 5 มีนาคม 2560 
 โรงละคร 
 การแสดงประจําปของนักเรียน 

โดย สถาบัน Itsara Dance 

  
 วันท่ี 7-9  มีนาคม 2560   
 หองประชุมเล็ก 
 การนําเสนอผลงานศลิปะในกระบวนวิชา Visual Arts Creation  

โดย นางสาววรรณชนก  สวัสดี นกัศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ทัศนศิลป ภาควิชาทัศนศลิป คณะวิจิตรศลิป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  
 วันท่ี 8 – 31 มีนาคม 2560 
 หองแสดงนิทรรศการชั้น 2 
 นิทรรศการประกอบไม ประกอบใจ 

โดย สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลป คณะวิจติรศลิป   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 
 
 

 
 วันท่ี 7 - 9 มีนาคม 2560 
 หองนิทรรศการ ช้ัน 1 ดานหลัง 
 การแสดงผลงานศลิปะของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิจติรศลิป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 วันท่ี 11  มีนาคม 2560 
 โรงละคร 
 การแสดงผลงานของนักเรียน ดานการแสดงสาขาศลิปะการเตน 

โดย สถาบัน DANCE ZONE 

  วันท่ี 12 มีนาคม 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 
 

 
 

 วันท่ี 14 มีนาคม 5 เมษายน 2560 
 หองนิทรรศการ ช้ัน 1 ดานหลัง 
 นิทรรศการศิลปนิพนธ 

โดย สาขาพุทธศลิปกรรม คณะพทุธศาสตร มจร. 

  วันท่ี 19 มีนาคม 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 

  วันท่ี 23 มีนาคม 2560 
 โรงละคร 
 โครงการปจฉมินิเทศ “เสนทางชีวิต แนวคิดเด็กวิจติร” 

โดย หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิจติรศลิป 
 
 

 

 

 วันท่ี 31 มีนาคม 2560   
 โรงละคร 
 กิจกรรมคอนเสริต The Teachers #2 

โดย Opal Studio 

  วันท่ี 6 เมษายน 2560  
 โรงละคร 
 การจัดแสดง ประจําปของนักเรียน 

โดย Just Play Studio 
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  วันท่ี 6 – 12 เมษายน 2560 
 อาคารแสดงงานนิทรรศการ 
 นิทรรศการศิลปนิพนธ   

โดย คณะศลิปกรรมฯ  ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 
 

  วันท่ี 7 – 9 เมษายน 2560 
 ลานลลีาวด ี
 ศิลปะสัมพันธรวมกับสถาบันศลิปะในประเทศไทย 

โดย หนวยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิจติรศลิป 
 
 

  วันท่ี 9 เมษายน 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 

  วันท่ี 17 เมษายน 2560 
 โรงละคร 
 พิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม 

โดย สํานักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 

  วันท่ี 21 เมษายน 2560 
 โรงละคร 
 การจัดแสดงละครเวทีเรื่อง นางนวล 

โดย สาขาวิชาศลิปะการดนตรีและการแสดง คณะวจิิตรศิลป มช. 

  วันท่ี 22 เมษายน 2560 
 โรงละคร 
 การจัดฉายภาพยนตร เรื่อง The Dark Fortune 

โดย สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบส่ือ คณะวิจติรศลิป มช. 
 

  วันท่ี 21 -28 เมษายน 2560 
 หองนิทรรศการชั้น 1 ดานหนา 
 นิทรรศการศิลปนิพนธ 

โดย สาชาวิชาศลิปะการถายภาพ คณะวิจติรศลิป มช. 
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 วันท่ี 23 เมษายน 2560 
 โรงละคร 
 การจัดแสดงผลงานนักศึกษา 

โดย สาขาศิลปะดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศลิป มช. 

  วันท่ี 25 -26 เมษายน 2560 
 หองนิทรรศการชั้น 1 ดานหลัง 
 การจัดทําโครงงานสนุกดมีิวเซียม 

โดย สาขาวิชาสหศาสตรศิลป คณะวิจิตรศลิป มช. 

 
 

 วันท่ี 25 - 30 เมษายน 2560 
 ลานจอดรถ 
 กิจกรรม ยอนมา มารเก็ต 

โดย อารตมา มิวส เมโลด้ี มารเกต็ 

  วันท่ี 26-28 เมษายน 2560 
 โรงละคร 
 ละครเวที เรื่องเจานางนอย 

โดย สาขาวิชาศลิปะการดนตรีและการแสดง คณะวจิิตรศิลป มช. 

  วันท่ี 29-30 เมษายน 2560 
 โรงละคร 
 การแสดงผลงานของนักเรียนประจําป 2560 

โดย โรงเรียนลําพูนบัลเลต 

  วันท่ี 1 - 19 พฤษภาคม 2560 
 อาคารจัดแสดงนิทรรศการ 
 Thesis Exhibition 

โดย สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบส่ือ คณะวิจติรศลิป มช. 

  วันท่ี 14 พฤษภาคม 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 
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 วันท่ี 17 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2560 
 หองนิทรรศการ ช้ัน 2 
 การนําเสนอผลงานดุษฎีศลิป 

โดย นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิจิตรศลิป มช. 

  วันท่ี 24 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560 
 อาคารจัดแสดงนิทรรศการ 
 Thesis Exhibition 

โดย สาขาวิชาทัศนศลิป คณะวิจิตรศิลป มช. 

  วันท่ี 4 มิถุนายน 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 

  วันท่ี 5 มิถุนายน 2560 
 โรงละคร 
 ฉายภาพยนตรและเสาวนาประเด็นครอบครัว 

โดย มลูนิธิภูมิพลังชุมชนไทย 

 
 

 วันท่ี 10 – 14 มิถุนายน 2560 
 ลานจอดรถ และ ขวงพะยอม 
 มหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย 

โดย กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

  วันท่ี 11 มิถุนายน 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 

  วันท่ี 17 มิถุนายน 2560 
 โรงละคร 
 งาน Tenkawa Photo Contest 2017 ไปฮอกไกโดกันเถอะ 

โดย บริษัท เค.เอ็ม.ตมยํา จํากดั 
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 วันท่ี 17 มิถุนายน 2560 
 หองนิทรรศการชั้น 1 ดานหนาปกขวา 
 งาน “สลา+ศิลป =เสนหของถิ่นสรางสรรค 

โดย บริษัท เดอะ สมิธ โปรเจค 

  วันท่ี 21 - 24 มิถุนายน 2560 
 อาคารจัดแสดงงานนิทรรศการ และ โรงละคร 
 งาน Start up 2017 

โดย บริษัท ปโก ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) 

  วันท่ี 25 มิถุนายน 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 

  วันท่ี 25 มิถุนายน 2560 
 โรงละคร 
 การแสดงคอนเสิรตนกแลเฉพาะกจิ การกุศล 

โดย กลุมชมรมวงดนตรีนกแลแพรอทสตูดิโอ 

  วันท่ี 5  กรกฎาคม 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 

 
 

 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 
 โรงละคร 
 งานสัมมนาภัณฑารักษในเอเชีย 

โดย Asian Culture Station 

  วันท่ี 16  กรกฎาคม 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 
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  วันท่ี 23  กรกฎาคม 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 

 
 

 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2560 
 โรงละคร 
 การจัดฉายภาพยนตร Life is Wonderful 

โดย สาขาวิชาสื่อศิลปะฯ คณะวิจติรศลิป มช. 

  วันท่ี 1 - 27 สิงหาคม 2560 
 หองนิทรรศการชั้น 1 
 โครงการนิทรรศการผลงานคณาจารยภาควิชาทัศนศิลป 

โดย ภาควิชาทัศนศลิป คณะวิจิตรศิลป มช. 
 

 
 

 วันท่ี 6 สิงหาคม 2560 
 โรงละคร 
 การแสดงพิพิธทัศนา “นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณุฯ 

โดย กลุม ปยนาฏยา 

  วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 
 โรงละคร 
 กิจกรรม เสน สาย ลาย เทียน 

โดย โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมเปนเครือขายเมืองสรางสรรคฯ 

  วันท่ี 13  สิงหาคม 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 

  วันท่ี 13 - 14 สิงหาคม 2560 
 ลานลลีาวด ี
 เทศกาลชุมชนอินทรียเชียงใหม 

โดยมลูนิธิพัฒนาภาคเหนือ เครือขายเชียงใหมเขียว สวย หอม และฮกั
เวียงช็อป 
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  วันท่ี 20  สิงหาคม 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 

  วันท่ี 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 
 หองนิทรรศการชั้น 1 ดานหลัง 
 งาน HHK IN THE NORTH ครั้งท่ี 19   

บริษัท เอช เอช.เค อินเตอรเทรด จํากัด 
 

  วันท่ี 3 กันยายน 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 

  วันท่ี 7 - 30  กันยายน 2560 
 หองนิทรรศการชั้น 1 ดานหลัง 
 นิทรรศการกลุมเอตธรรมศลิป   

โดย กลุมเอตธรรมศลิป   

 
 

 วันท่ี 3 กันยายน 2560 
 โรงละคร 
 การแสดงคอนเสิรต “16 ป แดตนชางฝนจรัล มโนเพชร 

โดย กลุมชมรมวงดนตรีเชียงใหม 

  วันท่ี 8 กันยายน 2560 
 หองนิทรรศการชั้น 1 ดานหนา 
 กิจกรรมการเปดตัวและนําเสนอผลงานของบริษัท 

โดย บริษัท ฟายนเด ครีเอทีฟ ออแกไนซเซอรจํากัด 

 
 

 วันท่ี 9  กันยายน 2560 
 โรงละคร 
 จัดการแสดงของนักเรียน 

โดย โรงเรียน Happy Music Studio 
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  วันท่ี 13 กันยายน 2560 
 โรงละคร 
 กิจกรรมฉายภาพยนตรสารคดีเกี่ยวกับคายผูลี้ภัย 

โดย สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย 

 
 

 วันท่ี 15 – 17 กันยายน 2560 และ 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 2560  
 หองประชุมเล็ก 
 ศูนยรับและคืนผลงานการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งท่ี 8   

โดย ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

  วันท่ี 23 กันยายน 2560 
 หองนิทรรศการ ช้ัน 1 (ดานหนาฝงซาย) 
 กิจกรรมการฝกอบรมหัตถกรรมของชาติพันธุเผาลีซอ 

โดย โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมเปนเครือขายเมืองสรางสรรคฯ 

  วันท่ี 23 – 30 กันยายน 2560 
 หองนิทรรศการ ช้ัน 1 ดานหนา ฝงปกขวา 
 โครงการ Human ราน Human Wrong 

โดย สาขาวิชาสื่อศิลปะฯ คณะวิจติรศลิป มช. 

  วันท่ี 14 กันยายน 2560 
 โรงละคร 
 การอบรมจริยธรรม 

โดย องคกรดิออล (The All Institute for Society) 
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ตารางที่ 25  โครงการดานงานบริการวิชาการแกชุมชน โดยหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 2560  

 

ภาพกิจกรรม รายละเอียด 
 ชื่อโครงการ  นิทรรศการศิลปกรรมสัญจร 

ระยะเวลา วันท่ี 25 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 
แหลงงบประมาณ 1. งบประมาณเงินแผนดินประจําป 2560 แผนงานบริการ

วิชาการแกสังคม งานบริการวิชาการแกชุมชน กองทุน
บริการวิชา ดําเนินงาน  จํานวนเงิน 22,000 บาท 

2. งบประมาณเงินรายไดประจําป 2560 แผนงานบริการ
วิชาการแกสังคม งานบริการวิชาการแกชุมชน กองทุน
บริการวิชา งบดําเนินงาน หมวดคาตอบแทน ใชสอย 
วัสดุ จํานวนเงิน 16,402 บาท 

 ชื่อโครงการ นิทรรศการ รัชกาลท่ี ๙ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร 

ระยะเวลา วันท่ี 9 –29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
แหลงงบประมาณ 1. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาน

เปนจํานวนเงนิ 100,000 บาท 
2. บริษัท บมจ. ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนงบประมาน

เปนจํานวนเงนิ 30,000 บาท 
 ชื่อโครงการ นิทรรศการขามทะเลดาว : Across the sea of the 

star 
ระยะเวลา วันท่ี 20 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม 2560 

แหลงงบประมาณ 1. งบประมาณสนับสนนุจาก บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด มหาชน จํานวนเงนิ 10,000 บาท 

2. งบประมาณสนับสนนุจาก มูลนธิิเอสซีจี  จํานวนเงิน 
10,000 บาท 
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ตารางที่ 26 แสดงงานการสนับสนุนโครงการในความรวมมือ ระหวาง  หอนิทรรศการ   ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560  

 

ภาพกิจกรรม รายละเอียด 

 

ชื่อโครงการ  Ensemble Multilaterale: A cross-
cultural and interdisciplinary 
collaborative exploration of musical 
performance #2 

ระยะเวลา วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 
หนวยงานในความรวมมือ คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รวมกับสถานทูตฝรั่งเศสประจําประเทศ
ไทย และสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

การสนับสนนุ สนับสนนุพื้นท่ีโรงละคร และ
สาธารณปูโภคในการจัดดําเนนิโครงการ 

 

ชื่อโครงการ  นิทรรศการแสดงงานนักศึกษาจิตรกรรม
ทิวทัศนเชียงใหม 

ระยะเวลา วันท่ี 31  สิงหาคม – 6 กันยายน 2560 
หนวยงานในความรวมมือ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาทัศนศิลป  

คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
การสนับสนนุ สนับสนนุพื้นท่ีหองนิทรรศการชัน้ 1 

ดานหลัง  

 

§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃáÊ´§áÅÐ í̈ÒË¹‹ÒÂ¼Å§Ò¹ จะเปดชองทางใหนักศึกษา คณาจารย ศิลปน ไดมีพ้ืนท่ี
แสดงและจําหนายผลงานภายในหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มีระบบการรับฝากขายผลงาน ระบบฐานขอมูลผลงาน 
การจัดประมูลงาน มีการผลิตและจําหนายของท่ีระลึก อาทิ โปสการด เสื้อยืด หนังสือ กระเปา และเสนอขายผาน
ชองทาง Online  
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ËÍÀÒ¾¶‹ÒÂÅŒÒ¹¹Ò 
อาคารหอภาพถายลานนา (บานพักเจาหนาที่ศาลเกา) ตั้งอยูบนพ้ืนที่ของพิพิธภัณฑพ้ืนถิ่นลานนา อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม เปนความรวมมือระหวางเทศบาลนครเชียงใหม หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม และ
สาขาวิชาศิลปะการถายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบส่ือ คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  รองรับ
ภาระงานออกเปน 4 สวน ดังตอไปน้ี 

ศูนยอนุรักษและคนควา : เปนศูนยกลางสําหรับดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาพถาย เปนพื้นที่ปฏิบัติหนาที่
เพ่ืออนุรักษและเผยแพรขอมูล แหลงสืบคนขอมูลอางอิงสําหรับนักวิจัยที่ตองการขอมูลศึกษาคนควาภาพถายเพ่ือการ
สรางสรรคและวิจัยที่เก่ียวของดานศิลปะภาพถาย  

สวนนิทรรศการหมุนเวียน : พ้ืนที่หองโถงชั้นสองของหอภาพถายลานนา สําหรับเผยแพรความรูและผลงาน
เชิงวิชาการ ผลงานสรางสรรค ในรูปแบบการนําเสนอดวยนิทรรศการภาพถายทั้งแบบดั้งเดิมและผลงานศิลปะ
ภาพถายรวมสมัย ที่ผานการคัดเลือกโดยดุลพินิจของภัณฑารักษประจําหอภาพถายลานนา  

สวนหองสมุดภาพถาย : แหลงคนควาขอมูลภาพถายที่ไดรับการอนุรักษทั้งในรูปแบบขอมูลดิจิทัล และ
อนาล็อก รวมถึงขอมูลภาพถายที่เผยแพรในรูปแบบของ ภาพถาย หนังสือภาพ ตํารา งานวิจัยหรือบทความที่
เกี่ยวของกับวิชาการดานการถายภาพ บริเวณพ้ืนที่สวนหนา ชั้น 1 ของหอภาพถายลานนาซึ่งเปดใหผูที่สนใจสามารถ
เขาชมและสืบคนขอมูลไดโดยตรงหรือทางเว็บไซต (http://cmhop.finearts.cmu.ac.th) 

สวนอบรมและกิจกรรม : พ้ืนที่อเนกประสงค ดานหลังบริเวณชั้น 1 พ้ืนที่สําหรับจัดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
ของหอภาพถายลานนา รวมทั้งพ้ืนที่สําหรับประชุมสัมมนาและพ้ืนที่ปฏิบัติงานซึ่งสามารถรองรับการอบรม           
เชิงปฏิบัติการได จํานวน 40 - 60 ทาน 
 

¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢ÍËÍÀÒ¾¶‹ÒÂÅŒÒ¹¹Ò 
¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ “¨Ò¡¨ÔμÃ¡ÃÃÁÊÙ‹»˜¨¨ØºÑ¹” F(fashion) from Painting 
วันที่  13 มกราคม– 30 เมษายน  2560  

จัดนิทรรศการ “จากจิตรกรรมสูปจจุบัน” F(fashion) 
from Painting เพ่ือฝกหัดนักศึกษาในการสรางสรรค
งานภาพถายโดยใชขอมูลอางอิงให เปนประโยชน   
และเพ่ือฝกหัดนักศึกษาในการจัดงานนิทรรศการสราง
องคความรูและบริการตอชุมชนโดยการนําขอมูลทาง
ศิลปวัฒนธรรมทางลานนา อันทรงคุณคามาเปน
ประโยชน  
 

¡Ô¨¡ÃÃÁ “´Ù´ÒÇ¿ÃÕ ·íÒ´Õà¾×èÍ¾‹Í” 
วันที่  21 มกราคม  2560 หองจัดแสดง

นิทรรศการ ชั้น 1 หอภาพถายลานนา โรงเรียนเอก
ปญญาและชมรมคนรักในดวงดาว ในการสนับสนุนของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร แหงชาติ (องคการมหาชน) จัด
กิจกรรม “ดูดาวฟรี ทําดีเพ่ือพอ” เพ่ือฝกปฏิบัติการ
ถ า ย ภ า พ ด า ร า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร 
โพรเซส  และเพ่ือใหความรูทางดานดาราศาสตร
เบื้องตน  
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¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¾×é¹·Õèμ Œ¹áººà¾×èÍμ ÑÇÍÂ‹Ò§ã¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐ¾Ñ²¹ÒàÁ×Í§à¡‹Ò 
วันที่ 27 เมษายน 2560 หองจัดแสดงนิทรรศการ 

ชั้น 1 หอภาพถายลานนา คณะกรรมการและคณะทํางาน
พัฒนาและฟนฟูเมืองเกาเชียงใหม ในนามของเทศบาล
นครเชียงใหมรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
แมโจ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
จัดการนําเสนอพื้นที่ตนแบบเพ่ือเปนตัวอยางในการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองเกา  เพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การออกแบบคลองแมข า  การมีส วนร วมของภาค
ประชาชนเพ่ือการฟนฟูคลองแมขา และเพ่ือการพัฒนา
คลองแมขาอยางยั่งยืน เพ่ือเปนการนําเสนอพ้ืนที่ตนแบบ
ในครั้งนี้เปนการรวมมือของภาครัฐและภาคประชาชน
พัฒนาคลองแมขาอยางยั่งยืนและเปนตัวอยางในการอนุรักษเมืองเกา 
 

¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃÀÒ¾¶‹ÒÂ “¤ÇÒÁÊØ¢¨Ò¡ÃÍÂ¾ÃÐºÒ·” 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 

2560 หองจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 จัดนิทรรศการ
ภาพถาย “ความสุขจากรอยพระบาท”  ประธานเปด
นิทรรศการ หมอมเจาภีศเดช รัชนี เพ่ือเผยแพรพระ
เกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ที่ไดพระราชทานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือความสุขที่ยั่งยืน และนอม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทรงมีตอปวงชน
ชาวไทย 
 
 
 

“Pride Together: Human is one” 
วันที่  25 มิถุนายน  2560 หองจัดแสดง

นิทรรศการ ชั้น 1 หอภาพถายลานนา โดยสถานกงสุล
ใหญสหรัฐอเมริกา เชียงใหม  รวมกับมูลนิธิเอ็มพลัส 
และหอภาพถายลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จัด
โครงการ “Pride Together: Human is one” เพ่ือให
ทราบถึงสิทธิมูลฐานและเปนรากฐานของสิทธิมนุษยชน 
สิทธิเทาเทียมกันทางเพศ รวมทั้งความเคารพในความ
หลากหลายทางเพศ และสิทธิที่จะไดรับความรูเรื่องเพศ
ที่กวางขวางและเปนขอเท็จจริงที่ไมเบี่ยงเบน 
   



7
Culture & Environment

Preservation
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´ŒÒ¹¡ÒÃ·íÒ¹ØºíÒÃØ§ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÍ¹ØÃÑ¡É�ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ  
                           Culture and Environment Preservation 
  
 คณะวิจิตรศิลป ไดใหความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมลานนา ดังนั้นจึงไดมีการสนับสนุน
ใหมีการจัดกิจกรรมและสงเสริมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาง ๆ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

¾Ô¸ÕÃÑº¹éíÒÊÃ§¾ÃÐÃÒª·Ò¹¾ÃÐÍØμμÃ¾ÒËØ¸Òμ Ø 
คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับคณะสงฆจังหวัดเชียงใหม (มหานิกาย) คณะสงฆจังหวัดลําพูน 

เจาคณะจังหวัดเชียงใหม ลําพูน แมฮองสอน (ธรรมยุติกนิกาย) และประชาชนรวมพิธีถวายน้ําสรงพระราชทาน 
พระอุตตรพาหุธาตุ (พระบรมธาตุปลองแขนซาย) เปนกรณีพิเศษ (น้ําสรงพระราชทานลําดับสุดทายแหงรัชกาลท่ี 9)  
และพิธี สม โภชพระบรมธา ตุสายสั ม พันธสองแผ น ดิน ไทย - เมี ยนมาร  วั นที่  11 -14  ธั นวาคม  2559  
ณ มณฑลพิธี หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

¾Ô¸ÕÍÑÞàªÔÞà¤Ã×èÍ§ÊÑ¡¡ÒÃÐ¡Ù‹à¨ŒÒËÅÇ§ »ÃÐ í̈Ò»‚ ¾.È. 2560  
วันที่ 17 เมษายน 2560  คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ได เขารวมขบวนแห อัญเชิญเคร่ืองสักการะกู เจาหลวง ประจําป พ .ศ .  2560 โดยเ ร่ิมเคลื่อนขบวนจาก  
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไป ณ วัดสวนดอก ซึ่งเปนกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม 
รวมกับคณะเจานายฝายเหนือ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม สํานักวัฒนธรรรมจังหวัดเชียงใหม และหนวยงาน
องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสงเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม 
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¾Ô¸ÕÊÃ§¹éíÒ¾ÃÐ¾Ø·¸ÊÔËÔ§¤ � (ÇÑ¹Ê§¡ÃÒ¹μ�) 
วันที่ 13 เมษายน 2560 คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขารวมพิธีทําบุญสมโภชพระพุทธสิหิงค 

พระคูบานคู เมืองเชียงใหม จัดข้ึนทุกปกอนงานปาเวณีป ใหมเมือง (สงกรานต ) เ พ่ือความรมเย็นเปนสุข  
และเปนสิริมงคล ในโอกาสอัญเชิญพระพุทธสิหิงคขึ้นประดิษฐานบนบุษบกแหไปรอบเมืองโดยเคลื่อนจาก 
ถนนเจริญเมืองไปยังวัดพระสิงห และอัญเชิญกลับสูวัด คณะกรรมการก็จะตั้งประดิษฐานพระพุทธสิหิงคองคจริง 
ไวลานครูบาศรีวิชัย (วงเวียน) หนาพระวิหารหลวง จนเสร็จสิ้นมหาสงกรานต เพ่ือใหประชาชนไดสรงน้ํา  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¾Ô¸Õà·ÇÒÀÔàÉ¡¾ÃÐ¾Ô¦à¹ÈÇÃ  
วันที่ 9 กันยายน 2560 คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

จัดพิธีเทวาภิเษกพระพิฆเนศวร เนื่องในวาระครบรอบ 35 ป คณะวิจิตรศิลป 
เพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และบรรดาลใหเกิดความเฟองฟูในศิลปวิทยา
ประสบโชคสําเร็จ ณ ลานดานหนา คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 

 
ÍØ·ÔÈ¶ÇÒÂÊÐà»Ò¤íÒÊÅÒ¡ÀÑμ¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅá´‹¾ÃÐºÒ·ÊÁà´¨»ÃÁÔ¹·Ã�ÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª  
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 คณะวิจิตรศิลปมีสวนรวมในการ

จัดทําสะเปา ซึ่งไดจัดทําข้ึน 2 ลํา ดวยกัน  ลําแรกทําดวยไมจริง
ในรูปแบบเปนทางการประดับตกแตงสวยงาม และเม่ือจัดพิธี
เสร็จแลว สะเปาลําน้ีก็จะถูกตั้งไวเปนอนุสรณ ใหเปนที่ระลึกของ
พระองคทาน ณ วัดเจ็ดยอด  สวนอีกลําหนึ่งทางคณะวิจิตรศิลป
จะจัดสรางเปนสะเปาไมไผจะมีการบรรจุขาวของเครื่องใชแบบ
พ้ืนเมือง ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและประดับตกแตงใหสวยงาม 
สวนของผูออกแบบสะเปาน้ันคือผูชวยศาสตราจารย ดร. สืบศักดิ์ 
แสนยาเกียรติคุณ หัวหนาภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป 
เปนผูออกแบบ โดยสะเปาจะมีขนาดกวาง 2×4 เมตร สูง 3 เมตร 
ซึ่งจําเปนตองใชกําลังคนในการแบก โดยไดรับความรวมมือจากกําลังทหาร ที่มารวมขบวนยกเสล่ียงเคร่ืองสักการะ 
และตนสลากคัวตานที่จะไปเขารวมงานพิธี พรอมทั้งบุคลากรและนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกวา 200 ชีวิต มีการฟอนเล็บนําหนาขบวนเปนแบบแผนของธรรมเนียมลานนา 
เพ่ืออุทิศถวายแดพระองคเปนคร้ังสุดทาย  
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¾Ô¾Ô¸ÀÑ³± �¾Ç¡áμ ŒÁ¤ÑÇμÍ§ 
วันที่  28 กันยายน  2560 คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม   รวมจัดงานพิธี เปดพิพิธภัณฑ 

พวกแตมคัวตอง ซึ่งไดมีการรวบรวมจัดแสดงสิ่งของเคร่ืองใชเกาแกไวมากมาย เชน ตูเก็บคัมภีร เครื่องครัวตอง  
และยังมีสวนที่ใหความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวัด ชางฟอน กลองชุม เปนตน  อีกทั้งมีขบวนแห  
วัฒนธรรมชุมชนพวกแตม การแสดงแฟชั่นโชวเคร่ืองแตงกายประเภทคัวตอง การเสวนา หัวขอ “พิพิธภัณฑชุมชน
เมืองเชียงใหม” และหัวขอ “จากวันน้ัน…ถึงวันน้ี…ที่พวกแตม” โดยไดรับเกียรติจากทานรองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม นายกฤษณ ธนาวณิช มาเปนประธานพิธี ณ วัดพวกแตม จังหวัดเชียงใหม 

 
  

 

 

 

 

 

  

  
 ¾Ô¸ÕäËÇŒÈÒÅ¾ÃÐÀÙÁÔáÅÐÃ´¹éíÒ´íÒËÑÇ¤³Ò¨ÒÃÂ�¼ÙŒÍÒÇØâÊ 

วันที่ 28 เมษายน 2560  คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธีไหวศาลพระภูมิและรดนํ้าดําหัว
คณาจารยผูอาวุโสของคณะฯ และเขารวมงานพิธีดําหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารยผูอาวุโส  
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2560 เพ่ือแสดงความเคารพและสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ลานนาใหมีการสืบทอดและคงอยูตอไป ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม นอกจากนี้ภายในงาน  
มีการประกวดลาบ และการแตงกายชุดพ้ืนเมือง โดย คณะวิจิตรศิลป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแตง
กายชุดพื้นเมืองลานนา 
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¾Ô¸Õ·íÒºØÞàÁ×Í§áÅÐÊ×ºªÐμÒàÁ×Í§àªÕÂ§ãËÁ‹ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2560 
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารยสุกรี เกษรเกศรา รองคณบดีฝาย พัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

และบุคลากรเจาหนาที่คณะวิจิตรศิลป เขารวมงานพิธีทําบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม ประจําป 2560 
ณ ประตูสวนดอก จ. เชียงใหม 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¾Ô¸ÕäËÇŒ¼Õ½ÒÂ/Ê×ºªÐμÒ½ÒÂ áÅÐàÅÕéÂ§ËÍ»Ù†¾ÞÒ¤íÒ 
วันที่  18 มิถุนายน  2560  รองศาสตราจารย  ดร .วรลัญจก  บุณยสุ รัตน  คณบดีคณะวิจิตรศิลป 

อาจารยแววดาว ศิริสุข อาจารยประจําภาควิชาศิลปะไทย และบุคลากรเจาหนาที่คณะวิจิตรศิลป เขารวมพิธี  
“ไหวผีฝาย สืบชะตาฝาย และเล้ียงหอปูพญาคํา” ภายในงานมีการจัดนิทรรศการตนกําเนิดฝายพญาคํา  
ตลอดจนพิธีขอสูมาแมน้ําปง ประจําป พ.ศ. 2560  ณ หอพญาคํา บริเวณพ้ืนที่หนาเหมืองฝายพญาคํา ถนนเชียงใหม 
– ลําพูน ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม 

   
 

 

 

 

 

àμ ÕÂÇÅ‹Í§¡Í§¼‹Í¢Í§§ÒÁ ¡Ô¨¡ÃÃÁàÃÕÂ¹ÃÙŒÁÃ´¡ÇÑ²¹¸ÃÃÁã¹ªØÁª¹¾Ç¡áμ ŒÁ 
วันที่  25 มิถุนายน  2560  คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม   จัดกิจกรรม “เตียวลองกอง  

ผอของงาม” เพ่ือสงเสริมการเรียนรูมรดกวัฒนธรรมในชุมชนพวกแตม ชุมชนชางเกาแกของเมืองเชียงใหม เรียนรูงาน
คัวตอง ฉัตร เล็บฟอน ดอกไมไหว รวมกิจกรรมปลูกผักอินทรีย ณ ชุมชนพวกแตม อ.เมือง จ.เชียงใหม  
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¾Ô¸ÕËÅ‹Íà·ÕÂ¹¾ÃÃÉÒ »ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2560 
วันที่  26 มิถุนายน  2560 คณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จัดงานพิธีหลอเทียนพรรษา  

ประจําป 2560 เพ่ือนําไปถวายยังวัดเมืองยอง ประเทศพมา โดยมีคณาจารย บุคลากร นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป 
และประชาชนท่ัวไป รวมใจกันหลอเทียนในครั้งนี้ ณ หองโถงชั้น 1 คณะวิจิตรศิลป 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
¾Ô¸ÕáË‹ÍÑÞàªÔÞà¤Ã×èÍ§ÊÑ¡¡ÒÃÐÁ§¤ÅáººÅŒÒ¹¹Ò¶ÇÒÂÊÃ§¹éíÒ¾ÃÐ¾Ø·¸¹ÇÃÒªº¾ÔμÃ 
วันที่ 12 เมษายน 2560  คณะวิจิตรศิลป รวมกับชุมชนและหนวยงานเครือขายของเทศบาลนครเชียงใหม 

จัดขบวนแหอัญเชิญเครื่องสักการะมงคลแบบลานนาโบราณ ถวายสรงน้ําพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปใน
รัชกาลที่ 9 ณ มณฑลพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย 
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Œ́Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ   
                                               Administration 
 
´ŒÒ¹§º»ÃÐÁÒ³ 
 

ตารางท่ี 27 แสดงผลการประมาณการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560 
แผนงาน รวมงบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร 
คาใชจาย
งบประมาณ 

เงินกัน
เหลื่อมป 

คงเหลือ 

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 9,257,704.59 4,233,103.27 50,000.00 4,974,601.32 
แผนงานบริการวิชาการแกชุมชน 2,610,504.98 1,860,867.16 - 749,637.82 
แผนงานวิจัย 2,148,989.00 1,147,463.56 143,980.00 857,545.44 
แผนงานสนับสนุนวิชาการ 1,023,900.00 876,455.26 - 147,444.74 
แผนงานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอม 

150,000.00 140,600.00 - 9,400.00 

แผนงานการเรียนการสอน 30,417,701.43 23,929,076.54 - 6,488,624.89 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 45,608,800.00 32,187,565.79 193,980.00 13,227,254.21 

 

ตารางท่ี  28 แสดงงบประมาณท่ีไดรับจริง ประจําปงบประมาณ 2560 
แผนงาน รวมงบประมาณ

ที่ไดรับจัดสรร 
คาใชจาย
งบประมาณ 

เงินกัน
เหลื่อมป 

คงเหลือ 

แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 9,257,704.59 4,233,103.27 50,000.00 4,974,601.32 
แผนงานบริการวิชาการแกชุมชน 2,610,504.98 1,860,867.16 - 749,637.82 
แผนงานวิจัย 2,148,989.00 1,147,463.56 143,980.00 857,545.44 
แผนงานสนับสนุนวิชาการ 1,023,900.00 876,455.26 - 147,444.74 
แผนงานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอม 

150,000.00 140,600.00 - 9,400.00 

แผนงานการเรียนการสอน 30,417,701.43 23,929,076.54 - 6,488,624.89 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 45,608,800.00 32,187,565.79 193,980.00 13,227,254.21 

 áÊ´§¼Å¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ§º»ÃÐÁÒ³ »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2560 

20.20 

5.72 4.71 2.24 0.33 

66.69 

22.25

5.99 4.64 2.05 0.32

64.74

á¼¹§Ò¹ºÃÔËÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ á¼¹§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃÇÔªÒ¡ÒÃá¡‹ªØÁª¹ á¼¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ á¼¹§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÔªÒ¡ÒÃ á¼¹§Ò¹¡ÒÃÈÒÊ¹Ò 
ÈÔÅ»ÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

á¼¹§Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹

»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ§º»ÃÐÁÒ³ »ÃÐÁÒ³¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¨ÃÔ§
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´ŒÒ¹á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊμÃ� 
ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่คณะวิจิตรศิลปไดดําเนินการเพื่อขับเคลื่อน 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ ป 
2559 

จํานวนโครงการ  
ป 2560 

ยุทธศาสตรที่ 1  
พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับสากล ครอบคลุมทุก
สาขาทางศิลปะท่ีสนองตอความตองการของสังคม 

69 84 

ยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนางานสรางสรรค และงานวิจัยในสาขาศิลปะ การออกแบบ และ
วัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน  การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของทองถ่ิน ประเทศ และนําเสนอผลงานสูระดับสากล 

14 21 

ยุทธศาสตรที่ 3  
พัฒนาการบริการวิชาการ ทางดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อมุงพัฒนาสังคม
ชุมชนใหเขมแข็งบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

15 17 

ยุทธศาสตรที่ 4 
มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศิลปะลานนา อนุรักษ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

7 10 

ยุทธศาสตรที่ 5  
สรางเครือขายวงการศิลปะในระดับนานาชาติ 

6 12 

ยุทธศาสตรที่ 6  
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

17 35 

ยุทธศาสตรที่ 7  
วัดผล วิเคราะห ประเมินและปรับปรุง 

2 3 

รวม 130 170 

¨íÒ¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Šä Œ́ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃã¹»‚ ¾.È. 2559-2560 
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ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 1 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 2 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 3 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 4 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 5 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 6 ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�·Õè 7

¨íÒ¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ »‚ 2559 ¨íÒ¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ »‚ 2560



 
 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2560 ¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁ‹                          78 
 

»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
  

คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาการศึกษาใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไดดําเนินการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเนื่อง  
 
 ¡ÒÃμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ ÃÐ´ÑºËÅÑ¡ÊÙμÃ 

วันที่ 28 – 29  สิงหาคม 2560  คณะวิจิตรศิลป รับการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2559  จํานวน 3 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ  
สาขาวิชาสหศาสตรศิลป โดยไดรับเกียรติจากคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  
สาขาวิชาจิตรกรรม 1. รองศาสตราจารยพษิณุ  เจียวคุณ คณะวิทยาศาสตร 
 2. รองศาสตราจารย ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล คณะเภสัชศาสตร 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริศรา เจริญปญญาเนตร คณะสังคมศาสตร   

 
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ 1. รองศาสตราจารย ดร.สชุน  ตัง้ทวีวิพัฒน  คณะเกษตรศาสตร 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรุณา รักษวิณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 3. ผูชวยศาสตราจารยณรงค  ศิขิรัมย คณะมนุษยศาสตร 

 
สาขาวิชาสหศาสตรศิลป 1. รองศาสตราจารย ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 2. อาจารยสุวรรณา เลาหะวิสุทธ ิ คณะบริหารธุรกิจ 
 3. รองศาสตราจารย ดร.นรนิทร นาํเจริญ คณะการสื่อสารมวลชน 
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¡ÒÃμÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹μÒÁá¹Ç·Ò§ CMU-EdPEx »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559
  

วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน  2560  คณะวิจิตรศิลป รับการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง 
CMU-EdPEx ประจําปการศึกษา 2559  โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดรับเกียรติจากคณะกรรมการภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศสกุล  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร  
2. รองศาสตราจารยพวงเพชร ธนสิน   คณะสังคมศาสตร  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริวดี ชมเดช   คณะวิทยาศาสตร  
4. รองศาสตราจารย ดร.นรินทร นําเจริญ   คณะการส่ือสารมวลชน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ ´ŒÒ¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¤³ÐÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»Š 
วั นที่  28   มี นาคม   พ .ศ .  2560  คณะวิ จิ ต รศิ ลป  จั ด โครงการอบรม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร  เ รื่ อ ง  

“การอบรมเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร (มคอ.7)” ณ สํานักบริการวิชาการ ไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร. วศิน  อิงคพัฒนากุล   
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเปนผูมีความรูและประสบการณดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนอยางดี มาเปนวิทยากรในคร้ังนี้ 
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¡Ô¨¡ÃÃÁ “QA ¾ºÊÒ¢ÒÇÔªÒ” 
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2560 คณะวิจิตรศิลป ไดจัดกิจกรรม “QA พบสาขาวิชา”  

โดยไดจัดใหเจาหนาที่หนวยประกันคุณภาพการศึกษา ใหความรู ความเขาใจ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเขียน
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
 

¡Ô¨¡ÃÃÁ “QA Cur Family” 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ
ว ิจ ิต รศ ิลป  เ ข า ร ว ม อบรมกา รพ ัฒนาฝ า ย เ ลขาน ุก า ร
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร จัดโดยสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เ พื ่อให
พ ัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  ให ม ีความรู  ความเข าใจ
เกี ่ยวกับรายละเอียดตัวบงชี ้ในเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
 
 
 
Œ́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã 

 

¤³Ò¨ÒÃÂ�·Õèä´ŒÃÑºáμ ‹§μ Ñ é§ãËŒ´íÒÃ§μ íÒáË¹‹§·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ 
คณะวิจิตรศิลป มีการสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยในคณะวิจิตรศิลป มีการเขาสูตําแหนง 

ทางวิชาการของอาจารย ซึ่งในป พ.ศ.2560 คณะวิจิตรศิลปไดมีคณาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  
ทางวิชาการ จํานวน 3 ทานดังน้ี  

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณิเทพ ปตุภูมินาค สาขาวิชาการดนตรีและการแสดง 
2. ผูชวยศาสตราจารยโฆษิต จันทรทิพย  สาขาวิชาสหศาสตรศิลป 
3. ผูชวยศาสตราจารยกรกฏ ใจรักษ   สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ  
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 â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ»°Á¹Ôà·ÈÍÒ¨ÒÃÂ�ãËÁ‹ 
 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะวิจิตรศิลป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศอาจารยใหม เพ่ือใหอาจารย
ที่บรรจุใหมไดรับทราบและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และนโยบายของคณะ ไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของอาจารย
รวมถึงภาระงาน ระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  สวัสดิการ ความรับผิดชอบของอาจารย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และเสนทางาชีพ  

 
 â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹ÒÀÒ¤ÇÔªÒ·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š àÃ×èÍ§ ¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹μ íÒáË¹‹§·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃ´ŒÇÂ¼Å§Ò¹ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�  
 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ภาควิชาทัศนศิลป  ไดจัดโครงการประชุมสัมมนาเร่ือง การเขาสูตําแหนง 
ทางวิชาการดวยผลงานสรางสรรค เพ่ือใหคณาจารยมีความเขาใจในหลักเกณฑและวิธีการเสนอขอตําแหนง  
ทางวิชาการ และเพ่ือเปนการเรียนรูเทคนิคและวิธีการผลิตผลงานทางวิชาการดวยผลงานสรางสรรค และมีแรงจูงใจ
ในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการภายในกําหนด ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò»ÃÐ¨íÒ»‚ 2560  ËÑÇ¢ŒÍ “ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2560 ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ 
ÊÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ à¾×èÍÁØ‹§ÊÙ‹Í§¤�¡ÃáË‹§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ”  

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00- 13.00 น. คณะวิจิตรศิลป ไดจัดโครงการการสัมมนาประจําป 2560  
หัวขอ “สรุปผลการดําเนินงานประจําป 2560 ของหนวยงานสายสนับสนุน เพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู ”   
เ พ่ือใหบุคลากรในแตละงานไดสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาในรอบปง บประมาณ 2560 ไดมี โอกาส 
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนในการพัฒนางานในหนวยงานและในภาพรวมระดับคณะ 
และเพ่ือไดรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาการปฏิบัติงานในปจจุบัน และรวมกันวางแผนการปฏิบัติงาน
ในอนาคตของฝาย ณ  โรงละครหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
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 â¤Ã§¡ÒÃ  BIG  CLEANING  DAY   
 ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š ÁÕ¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ 5 Ê  ä Œ́á¡‹  ÊÐÊÒ§  ÊÐ´Ç¡  ÊÐÍÒ´  ÊØ¢ÅÑ¡É³Ð áÅÐÊÃŒÒ§¹ÔÊÑÂ   
à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐÊ¹ÑºÊ¹Ø¹»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔ §Ò¹  áÅÐà»š¹¡ÒÃ»ÅÙ¡½̃§ Ô̈μÊíÒ¹Ö¡ãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã 
ÃÑ¡ÉÒÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Õè´Õâ´ÂàÃÔèÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÐÊÒ§ÊÔè§¢Í§ã¹ËŒÍ§» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹ ÍÒ¤ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹áÅÐºÃÔàÇ³â´ÂÃÍº 

 

 
â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹μÒÁÃÍÂ¾ÃÐºÒ· 
คณะวิจิตรศิลป ไดจัดใหบุคลากรไดมีโอกาสหาความรูเพ่ิมเติมโดย

การศึกษาดูงานตามสถานที่สําคัญตาง ๆ เปนประโยชนในดานที่บุคลากรจะ
สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดจากการศึกษาดูงานในคร้ังนี้  
มาปรับปรุง ประยุกตใชในการพัฒนาองคกรตอไป วันที่ 24-28 พฤษภาคม 
2560 ณ จังหวัดชลบุรี ทั้งน้ีในวันที่ 25 พฤษภาคม  2560 บุคลากรคณะ
วิจิตรศิลป เขากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือเปนการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค 
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

 
â¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐÁÙÅ½ÍÂ¤ÃºÇ§¨Ã 

คณะวิจิตรศิลป ไดจัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย
ครบวงจร  สําหรับบุคลากรภายในหนวยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
เพ่ือใหบุคลากรไดเรียนรูแนวทาง และสรางความเขาใจ รวมทั้งนําความรูมา
ปรับหรือประยุกตใชในการดําเนินงานภายในคณะวิจิตรศิลป  วันท่ี 2-3 
มิถุนายน 2560  ณ เทศบาลตําบลแมสาย อําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย 
 

 â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÃÐ Ñ́º¾×é¹°Ò¹ÊíÒËÃÑººØ¤ÅÒ¡ÃÊÒÂ» Ô̄ºÑμ Ô¡ÒÃ                  
คณะวิจิตรศิลป ไดพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ  ใหเปนผูมีความรูความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทั้งในระดับพ้ืนฐานเพ่ือใชในการปฏิบัติงานและใชใน
ชีวิตประจําวัน ดวยการเปดหลักสูตรฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
ที่เนนพัฒนาทักษะการส่ือสาร การพูด และการฟง  ในเดือนสิงหาคม - 
กันยายน 2560 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
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 â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁàªÔ§»¯ÔºÑμ Ô¡ÒÃ»°Á¹Ôà·ÈºØ¤ÅÒ¡ÃãËÁ‹ 
 คณะวิจิตรศิลป ไดจัดโครงการ “การปฐมนิเทศบุคลากรใหม” 
เพ่ือใหบุคลากรใหมของคณะไดมีความรู ความเขาใจในวิสัยทัศน พันธกิจ 
นโยบาย ระเบียบวินัย สิทธิประโยชน สวัสดิการ เกิดความภาคภูมิใจ 
และผู ก พั น ใ น อ ง ค ก ร ข อ ง ต น เ อ ง  ใ น วั น ที่  1 กั น ย า ยน  2560   
ณ คณะวิจิตรศิลป  

 
§Ò¹ÁØ·ÔμÒ¨Ôμ “ÇÔ¨ÔμÃÈÔÅ»ŠÃÇÁã¨ ÊÒÂãÂ·Õè¼Ù¡¾Ñ¹” 

วันที่ 15 กันยายน 2560 คณะวิจิตรศิลป จัดงานมุทิตาจิต  
“วิจิตรศิลปรวมใจ สายใยที่ผูกพัน” ใหกับบุคลากรของคณะวิจิตศิลป  
2 ทานที่เกษียณอายุราชการ ไดแก ศาสตราจารยอารยา ราษฎรจําเริญสุข  
และนายมนัส จันทะวงศ  ณ ชั้น 8 โรงแรมธาริน เชียงใหม  
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ÃÒ§ÇÑÅáÅÐ¡ÒÃä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂÍÁÃÑº  
                                      Reward & Credentials 
 

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·Õèä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅáÅÐ¡ÒÃÂÍÁÃÑº 
 

 นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูที่มีผลงาน
ศิลปะยอดเยี่ ยมทั้ ง 8 คน ที่ ได รับการพิจารณาคัดเลื อกเข ารับ
ทุนการศึกษาการสรางสรรคงานศิลปะ จากกองทุนสงเสริมการศึกษาการ
สร างสรรคศิลปะ  “มูลนิธิ รั ฐบุ รุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท” 
ประจําปการศึกษา 2559 
 
 

ปริญญาตรี 
1. นายยอดทิเบต   ธรรมสุภาพร  (สาขาวิชาจิตรกรรม) 
2. นางสาวชุติกาญจน  พูลโภคะ  (สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ) 
3. นางสาววริศรา อภิสัมภินวงศ (สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ) 
4. นางาสวชนิภา มิตรวงษา (สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ) 
5. นายสมศักดิ์  นิกรถา  (สาขาวิชาศิลปะการถายภาพ) 

ปริญญาโท 
6. นายวรรณวิทย เพ็ชรตีบ  (สาขาวิชาทัศนศิลป) 

ปริญญาเอก 
7. นายวรรณุฉัตร ลิขิตมานนท (สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ) 
8. นายสุรชัย  ดอนประศรี (สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ) 

 

 
ชื่อ  นางสาววริศรา อภิสัมภินวงศ 
รางวัล สนับสนุนผลงานศิลปน การประกวดศิลปกรรม 

รวม สมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 34 ป 2560 
ผลงาน   วิถีคนไทยเชื้อสายจีน หมายเลข 2  
เทคนิค  ภาพพิมพแกะไม 

 
 

ÈÔÉÂ�à¡‹Òä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅáÅÐ¡ÒÃÂÍÁÃÑº 
 

ชื่อ  นายเทพพงษ หงษศรีเมือง   
รางวัล ยอดเยี่ยม ประเภทบุคคลท่ัวไปการประกวดวาดภาพ  
  “ออมศิลป ใตรมพระบารมี” ธนาคารออมสิน 
ผลงาน ภายใตรมเงาท่ีพอสราง 
เทคนิค จิตรกรรมแกะไม 
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Production teams



 

¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·íÒÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2560 
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ   

1. 1. ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÇÃÅÑÞ¨¡� ºØ³ÂÊØÃÑμ¹ � ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÇÃÅÑÞ¨¡� ºØ³ÂÊØÃÑμ¹ � ¤³º´Õ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š ¤³º´Õ¤³ÐÇÔ Ô̈μÃÈÔÅ»Š
 

ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ  
1. 1. ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�¡Ñ¹μ�  ¾Ù¹¾Ô¾Ñ²¹ � ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�¡Ñ¹μ�  ¾Ù¹¾Ô¾Ñ²¹ � ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂºÃÔËÒÃ ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂºÃÔËÒÃ

 
ÃÍ§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃÃÍ§ºÃÃ³Ò Ô̧¡Ò  ÒÃ  

1. 1. ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�ÊØ¡ÃÕ  à¡ÉÃà¡ÈÃÒ ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�ÊØ¡ÃÕ  à¡ÉÃà¡ÈÃÒ ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ÃÍ§¤³º Ṍ½†ÒÂ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
2. 2. ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�ÇÕÃÐ¾Ñ¹¸ �  Ñ̈¹·Ã �ËÍÁ ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�ÇÕÃÐ¾Ñ¹¸ �  Ñ̈¹·Ã �ËÍÁ ËÑÇË¹ŒÒÈÙ¹Â�ÈÔÅ»¡ÃÃÁáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ ËÑÇË¹ŒÒÈÙ¹Â�ÈÔÅ»¡ÃÃÁáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾ÔàÈÉ

 
¤³Ð·íÒ§Ò¹½†ÒÂÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ ¤³Ð·íÒ§Ò¹½†ÒÂÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ  

1. 1. ¹Ò§ÊÒÇÊØÅÒÅÑ¡É³ �  ¢ÒÇ¼‹Í§ ¹Ò§ÊÒÇÊØÅÒÅÑ¡É³ �  ¢ÒÇ¼‹Í§ ¤³Ð·íÒ§Ò¹ ¤³Ð·íÒ§Ò¹
2. 2. ¹Ò§·Ñ´ÈÃÕ  ªÑÂàÁ¤Ò ¹Ò§·Ñ´ÈÃÕ  ªÑÂàÁ¤Ò ¤³Ð·íÒ§Ò¹ ¤³Ð·íÒ§Ò¹
3. 3. ¹Ò§°Ò¹ÔμÒ  ª‹Ò§¡Ô¨¨Ò ¹Ò§°Ò¹ÔμÒ  ª‹Ò§¡Ô¨¨Ò ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹  
4. 4. ¹Ò§¦¹ÒÇÃÕ  à ṎÂμÃÐ¡ÙÅ ¹Ò§¦¹ÒÇÃÕ  à ṎÂμÃÐ¡ÙÅ ¤³Ð·íÒ§Ò¹ ¤³Ð·íÒ§Ò¹
5. 5. ¹ÒÂ»̃³³¸Ã  ¾Ñ¹¡ÅÒ§ ¹ÒÂ»̃³³¸Ã  ¾Ñ¹¡ÅÒ§ ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
6. 6. ¹Ò§ÊÒÇ¾Ã¾ÔÈ  à´ªÒÇÑ²¹ � ¹Ò§ÊÒÇ¾Ã¾ÔÈ  à´ªÒÇÑ²¹ � ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
7. 7. ¹Ò§ÍÀÔÞÞÒ  ¡ÒÇÔÅ ¹Ò§ÍÀÔÞÞÒ  ¡ÒÇÔÅ ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
8. 8. ¹ÒÂÊÃÒÇØ¸  ÃÙ»�¹ ¹ÒÂÊÃÒÇØ¸  ÃÙ»�¹ ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
9. 9. ¹ÒÂÊÁ»Í§  ṌÅÕ ¹ÒÂÊÁ»Í§  ṌÅÕ ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
10. 10. ¹Ò§ÊÒÇàÂÒÇÀÒ  à·¾Ç§È � ¹Ò§ÊÒÇàÂÒÇÀÒ  à·¾Ç§È� ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
11. 11. ¹Ò§ÊÒÇàÁÇÔ¡Ò  ËÒÞ¡ÅŒÒ ¹Ò§ÊÒÇàÁÇÔ¡Ò  ËÒÞ¡ÅŒÒ ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
12. 12. ¹Ò§ÊÒÇ¹ÃÔÈÃÒ  Á‹Ç§ÈÃÕ ¹Ò§ÊÒÇ¹ÃÔÈÃÒ  Á‹Ç§ÈÃÕ ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
13. 13. ¹ÒÂÈÃÒÇØ²Ô  ¡ÁÅÇÔ Ô̈μÃ ¹ÒÂÈÃÒÇØ²Ô  ¡ÁÅÇÔ Ô̈μÃ ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
14. 14. ¹ÒÂÊØÇÔ·Â�  ¤Ô´¡ÒÃ§Ò¹ ¹ÒÂÊØÇÔ·Â�  ¤Ô´¡ÒÃ§Ò¹ ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
15. 15. ¹ÒÂ¾ÔªÑÂ  ¡Ñ¹ Ô̈¹Ð ¹ÒÂ¾ÔªÑÂ  ¡Ñ¹ Ô̈¹Ð ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
16. 16. ¹Ò§ÊÒÇÇÔªØμÒ  μÔè§μŒÍÂ ¹Ò§ÊÒÇÇÔªØμÒ  μÔè§μŒÍÂ ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
17. 17. ¹Ò§ÊÒÇ¨μØ¾Ã  àÃ×Í§Ä·¸Ôì ¹Ò§ÊÒÇ¨μØ¾Ã  àÃ×Í§Ä·¸Ôì ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
18. 18. ¹Ò§ÊÒÇÇÃÉÒ  ÊÕÊ¡ØÅ ¹Ò§ÊÒÇÇÃÉÒ  ÊÕÊ¡ØÅ ¤³Ð·íÒ§Ò¹áÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð·íÒ§Ò¹áÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
19. 19. ¹Ò§ÊÒÇÃÑμ¹ÒÀÃ³�  ÂÈàÇÕÂ§ ¹Ò§ÊÒÇÃÑμ¹ÒÀÃ³�  ÂÈàÇÕÂ§ ¤³Ð·íÒ§Ò¹áÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ¤³Ð·íÒ§Ò¹áÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 

 
¤³Ð·íÒ§Ò¹½†ÒÂ¡ÃÒ¿�¤¤³Ð·íÒ§Ò¹½†ÒÂ¡ÃÒ¿�  ¤  

1. 1. ¹ÒÂÀ¤ÇÑÊ  ºØμÃÈÃÕ ¹ÒÂÀ¤ÇÑÊ  ºØμÃÈÃÕ ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
2. 2. ¹ÒÂºÑ³±Ôμ  ÊØÃÔÂÐÁ§¤Å  ¹ÒÂºÑ³±Ôμ  ÊØÃÔÂÐÁ§¤Å ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 

 
¤³Ð·íÒ§Ò¹½†ÒÂ¾ÔÊÙ¨¹ �ÍÑ¡ÉÃ¤³Ð·íÒ§Ò¹½†ÒÂ¾ÔÊÙ¨¹ �ÍÑ¡É  ÉÃ  

1. 1. ¹Ò§ÊÒÇÊØÅÒÅÑ¡É³ �  ¢ÒÇ¼‹Í§ ¹Ò§ÊÒÇÊØÅÒÅÑ¡É³ �  ¢ÒÇ¼‹Í§ ¤³Ð·íÒ§Ò¹¤³Ð·íÒ§Ò¹ 
2. 2. ¹Ò§ÊÒÇ¾Ã¾ÔÈ  à´ªÒÇÑ²¹ � ¹Ò§ÊÒÇ¾Ã¾ÔÈ  à´ªÒÇÑ²¹ � ¤³Ð·íÒ§Ò¹ ¤³Ð·íÒ§Ò¹
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