รายงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจาไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ก

คำนำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายให้ ทุกส่วนงานจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่ว นงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 โดยมีการพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของค่านาหนัก ค่า
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชีวัดกับคณะกรรมการเจรจาและประเมินผลตัวชีวัดตามคารับรอง
การปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
คณะผู้บริหารของส่วนงาน
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มุ่งมั่นการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชีวัดทุกตัว
ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลสาเร็จตาม
คารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานที่กาหนดไว้ ทังนี ได้จัดทารายงานตัวชีวัดคารับรองการปฏิบัติงานของ
ส านั กส่ งเสริ มศิล ปวัฒ นธรรม ประจ าไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรายงานตัว ชีวัดผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชีวัดคารับรองตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ข

สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ
สรุปรำยงำนผลตัวชี้วัดคำรับรองสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ก
ข
1

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ตัวชี้วัด 1.12
ตัวชี้วัด 1.15
ตัวชี้วัด 1.16

3
3
4
5

นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ร้อยละของกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
ร้อยละของควำมสำเร็จของกำรคัดแยกขยะภำยในส่วนงำน
โครงกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวภำยในส่วนงำน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด 2.17 จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ Healthy University

6
6

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ตัวชี้วัด 3.8
ตัวชี้วัด 3.8.1
ตัวชี้วัด 3.8.2
ตัวชี้วัด 3.8.3
ตัวชี้วัด 3.8.4
ตัวชี้วัด 3.9
ตัวชี้วัด 3.11
ตัวชี้วัด 3.11.1
ตัวชี้วัด 3.11.2
ตัวชี้วัด 3.11.3
ตัวชี้วัด 3.13

ล้านนาสร้างสรรค์
จำนวนงบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก (นอกเหนือจำกกำรวิจัยและพัฒนำ)
ทุนสนับสนุนจำกภำครัฐ
ทุนสนับสนุนจำกภำคอุตสำหกรรม
ทุนสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ
ทุนสนับสนุนจำกแหล่งอื่นๆ
กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำสำรบบด้ำนล้ำนนำ (CMU Lanna Directory)
กำรเปิดหลักสูตรระยะสั้น
จำนวนหลักสูตรระยะสั้น
จำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้น
จำนวนผู้รับบริกำรเข้ำอบรมหลักสูตรระยะสั้น
จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ดำเนินกำรเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์

7
7
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ตัวชี้วัด 6.2
ตัวชี้วัด 6.2.1
ตัวชี้วัด 6.2.2
ตัวชี้วัด 6.2.3
ตัวชี้วัด 6.2.4
ตัวชี้วัด 6.4

บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
จำนวนงบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก (นอกเหนือจำกกำรวิจัยและพัฒนำ)
ทุนสนับสนุนจำกภำครัฐ
ทุนสนับสนุนจำกภำคอุตสำหกรรม
ทุนสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ
ทุนสนับสนุนจำกแหล่งอื่นๆ
จำนวนผลงำนบริกำรวิชำกำรสหวิทยำกำรที่สร้ำงผลกระทบสูงในวงกว้ำงต่อชุมชน/
กลุ่มจังหวัด/ประเทศ
จำนวนบุคลำกรที่ดำเนินกำรเกี่ยวข้องในงำนวิชำกำรเพื่อสังคม
กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำคลังควำมรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่สำมำรถ
แก้ไขปัญหำสำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

16
16
16
17
18
19

ตัวชี้วัด 6.5
ตัวชี้วัด 6.6

20
21
22

ค
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ตัวชี้วัด 7.1
ตัวชี้วัด 7.3
ตัวชี้วัด 7.4
ตัวชี้วัด 7.5
ตัวชี้วัด 7.8
ตัวชี้วัด 7.9

แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จำนวนรำยได้รวมหลังหักค่ำใช้จ่ำย
ร้อยละของรำยได้จำกกำรวิจัยต่อรำยได้รวม
ร้อยละของรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรต่อรำยได้รวม
สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจำปี (งบบุคลำกรและงบดำเนินงำน)
รำยได้ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรแปลงสินทรัพย์
จำนวนรำยได้จำกกำรบริจำค

23
23
24
25
26
27
28

ยุทธศาสตร์ที่ 8
ตัวชี้วัด 8.1
ตัวชี้วัด 8.3
ตัวชี้วัด 8.4
ตัวชี้วัด 8.7
ตัวชี้วัด 8.8

บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
ผลประเมินตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพื่อดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx200)
สัมฤทธิผลของกำรปฏิรูประบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรต่อมหำวิทยำลัย
ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ในส่วนงำน (KM)
ระดับกำรรับรู้ภำพลักษณ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ของนักศึกษำและบุคลำกรภำยใน
ส่วนงำน
ระดับกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่สำคัญของบุคลำกรและนักศึกษำภำยในส่วนงำน
กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)

29
29
30
31
32

ตัวชี้วัด 8.9
ตัวชี้วัด 8.10

33
34
35

1
รายงานตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติงาน ประจาไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเภท
ท้าทาย บังคับ รายงาน

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
1.12 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า
เทียบกับปีที่ผ่านมา
1.15 ร้อยละของความสาเร็จของการคัดแยกขยะภายใน
ส่วนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.17 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Healthy
University

หน่วยนับ

ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ
การมีส่วนร่วมในการจัดทาสารบบด้านล้านนา (CMU
Lanna Directory)

3.11
3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.13

การเปิดหลักสูตรระยะสัน้
จานวนหลักสูตรระยะสัน้
จานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสัน้
จานวนผูร้ ับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสัน้
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
6.4 จานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้าง
ผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุม่ จังหวัด/ประเทศ

ผลงาน
2563
- -

ผู้รับผิดชอบ

15.76

งานบริหารฯ

กิตติพันธ์

บาท

1

ร้อยละ

-

100.00

งานบริหารฯ

กิตติพันธ์

1

โครงการ/
กิจกรรม

-

1

งานบริหารฯ

ชนาภา

งานบริหารฯ

ชนาภา

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ฐาปนีย์

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ฐาปนีย์

ฝ่ายส่งเสริมฯ

ฐาปนีย์

- ฝ่ายส่งเสริมฯ

ฐาปนีย์

3

รพีพรรณ

1
1
1
1
1

1
1
1
1

บาท
บาท
บาท
บาท
ประเด็น/หัวข้อ
ที่เข้ามามี
ส่วนร่วม
หลักสูตร
ครั้ง
คน
โครงการ/
กิจกรรม

8

75,000
936,000
2,756,700
22,500
-

9
9
200
12

1
1
24
3

1

ผลงาน

3

6.5 จานวนบุคลากรที่ดาเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการ
เพื่อสังคม

1

คน

11

6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดทาคลังความรู้พร้อมใช้
นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาสาคัญ
และเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

1

ประเด็น/
หัวข้อ

4

บาท

-

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7.1 จานวนรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่าย (รายได้ - ค่าใช้จ่าย)

หน่วยงาน

1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์
3.8 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
(นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.9

ค่าเป้าหมาย
2563

1

งานบริหารฯ

- ฝ่ายส่งเสริมฯ

ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จาก CMU-MIS

-

ฐาปนีย์

งานบริหารฯ

ชนาภา

งานบริหารฯ

ชนาภา

7.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม
7.3.2 รายได้รวม

1

บาท

7.4 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการต่อรายได้รวม

1

ร้อยละ

-

ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จาก CMU-MIS

งานบริหารฯ

ชนาภา

ปี

-

ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จาก CMU-MIS

งานบริหารฯ

ชนาภา

งานบริหารฯ
งานบริหารฯ

ชนาภา
ชนาภา

7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจารายปี (งบบุคลากรและ
งบดาเนินงาน)
7.5.1 งบบุคลากรและงบดาเนินงาน
7.5.2 เงินสะสมของส่วนงาน
7.8 รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการแปลงสินทรัพย์
7.9 จานวนรายได้จากการบริจาค
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

1
1
1
1

บาท
บาท
บาท
บาท

ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จาก CMU-MIS

-

109,485
22,500.00

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2
ตัวชี้วัด
8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

ประเภท
ท้าทาย บังคับ รายงาน
1

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2563

ผลงาน
2563

หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

คะแนน

-

-

งานบริการฯ

สันต์ทัศน์

8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่อ
งบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน

1

ร้อยละ

-

ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จาก CMU-MIS

งานบริการฯ

สันต์ทัศน์

8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล

1

ระดับ
คะแนน

-

ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จาก CMU-MIS

งานบริการฯ

รพีพรรณ

8.4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
8.4.1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่อยู่ใน
ระดับสูง

งานบริหารฯ
1

ร้อยละ

-

ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จาก CMU-MIS

วนิดา
รพีพรรณ
ชนาภา

8.4.2 ร้อยละความสุขของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่อยู่ใน
ระดับสูง

1

ร้อยละ

-

ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จาก CMU-MIS

8.7 ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้ในส่วนงาน (KM)

1

ระดับ

-

ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จาก CMU-MIS

งานบริหารฯ

ปัทมา

8.8 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของ
นักศึกษาและบุคลากรภายในส่วนงาน

1

ระดับ

-

ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จาก CMU-MIS

งานบริการฯ

วาสนา

8.9 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบุคลากรและ
นักศึกษาภายในส่วนงาน

1

ระดับ

-

ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จาก CMU-MIS

งานบริหารฯ

วาสนา

8.10 การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA)

1

ระดับ
คะแนน

-

0

งานบริหารฯ

ปัทมา

รวม

4

3

8

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ตัวชี้วัด 1.12 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : กิตติพนั ธ์ ไชยยาติ๊บ
เดือน

ปีงบ 2562

ปีงบ 2563

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

17,523.00
13,833.43 12,074.00
10,810.86 10,742.00
9,693.00
11,737.00
17,430.00
16,896.00
20,104.00
15,525.00
14,999.00
13,669.00
15,035.00
รวม
175,427.00
24,644.29 หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

เพิม่ ขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
21.06
10.46

15.76

คาอธิบาย :
การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า คือ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟัาของส่วนงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน (พิจารณาจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่ได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
โดยเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ข้อมูลที่ต้องการรายงาน :
1. ข้อมูลค่าไฟฟ้าของส่วนงานในช่วงเวลาเดียวกัน ณ ปีปัจจุบัน (บาท)
2. ข้อมูลค่าไฟฟ้าของส่วนงานในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา (บาท)

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4
ตัวชี้วัด 1.15 ร้อยละความสาเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : กิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ
บทบรรยาย ผลการดาเนินงาน
1. ข้อมูลปริมาณขยะที่คัดแยกตามประเภทของขยะได้อย่าง
ถูกต้อง (กิโลกรัม)

ตค
140

พย
445

ธค
800

มค

กพ
-

มีค
-

เมย
-

พค
-

- ขยะอินทรีย์
60
125
200
- ขยะรีไซเคิล
30
20
50
- ขยะทั่วไป
50
300
550
- ขยะอันตราย
2. ข้อมูลปริมาณขยะทั้งหมด (กิโลกรัม)
140
445
800
- ขยะอินทรีย์
60
125
200
- ขยะรีไซเคิล
30
20
50
- ขยะทั่วไป
50
300
550
- ขยะอันตราย
คิดเป็นร้อยละ
100% 100% 100%
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

-

มิย
-

กค
-

สค
-

กย
-

รวม
1,385

-

-

-

-

-

1,385

100%

คาอธิบาย :
การคัดแยกขยะ คือ การคัดแยกประเภทของขยะ โดยแบ่งออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะรีโซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย รวมทั้งการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การรณรงค์คัดแยก
ขยะ การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง กระบวนการขนย้ายขยะไปยังโรงพักขยะของส่วนกลาง เพื่อส่วนกลางจะได้นาขยะเหล่านี้ไปแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน(Waste to Energy) โดยใช้เทคโนโลยีแบบ
บูรณาการ (Integrated Solid Waste Management) แปรรูปเป็นพลังงานทดแทน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลปริมาณขยะที่คัดแยกตามประเภทของขยะได้อย่างถูกต้อง (กิโลกรัม)
2. ข้อมูลปริมาณขยะทั่งหมด (กิโลกรัม)

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5
ตัวชี้วัด 1.16 โครงการเพิม่ พืน้ ที่สีเขียวภายในส่วนงาน
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : กิตติพันธ์ ไชยยาติ๊บ

ลาดับ
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฟื้นฟูและปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ "สวน
ข้างเฮือนล้านนา"

ระยะเวลาดาเนินงาน
8 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62

จานวน
(โครงการ/
กิจกรรม)
1

พืน้ ที่สีเขียว
(ตารางเมตร)

- งานสวนข้างบ้าน กิจกรรมการปลูกพืชผักอินทรีย์
- งานแปลงสวนดอกไม้
คิดเป็นร้อยละ
1
0
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

หมายเหตุ
ยังไม่ได้วัดพื้นทีสีเขียว

0

คาอธิบาย :
การจัดการพื้นที่สีเขียว หมายถึง การจัดการพื้นที่ทั้งหมดที่ส่วนงานรับผิดชอบ ให้มีพื้นที่สีเขียวพื้นที่ปกคลุมไปด้วยพืชชนิดต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละกับพื้นที่ทั้งหมดที่ส่วนงานรับผิดชอบ
ทั้งนี้ พื้นที่รวมดังกล่าว ไม่รวมพื้นที่ป่ารกร้างที่ไม่ได้รับการดูแล
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลปริมาณพื้นที่สีเขียวของส่วนงาน (ตารางเมตร)
2. ข้อมูลปริมาณพื้นที่ทั้งหมดของส่วนงาน (ตารางเมตร)

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผูส้ ูงอายุ
ตัวชีว้ ัด 2.17 จานวนโครงการ/กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ Healthy University
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทัว่ ไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
บทบรรยาย ผลการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 โครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข
- กิจกรรม Happy Body
TBA
- กิจกรรม Happy Heart
TBA
- กิจกรรม Happy Soul : ร่วมพิธีบวชสามเณรี (น.ส.ชุตมิ า พรหมาวัฒน์)
24 ธ.ค. 62
- กิจกรรม Happy Money
TBA
รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัตงิ านของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

แผน

ผล

1
1
1
1
4

1
1

คาอธิบาย :
มหาวิทยาลัยสู่องค์การสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) เป็นระบบบริหารความอยู่ดมี ีสุขของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้ยงใหม่ ที่ส่งเสริมด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพด้วยการดาเนินการตามกลวิธี 3 ด้าน ได้แก่ 1) System and Infrastructure 2) Zero Tolerance area in Healthy University และ 3) Health
Promotion Strategies ส่งผลให้เกิดกระแสการรับรู้การสร้างสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรในวงกว้าง ได้แก่ การมีระบบการให้บริการด้านสุขภาพ การประยุกต์หลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอึ้ออานวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาเป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพแก่สถาบัน องค์กรและชุมชนอื่นๆ ทั้งนี้
โครงการตัวอย่างด้านการสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ Clean Environment, Alcohol Free, Green Environment, No Illicit Drugs, Health Promotion Services, No
Gambling, Disability Friendly, No Violence, bulling and sexual Harassment, Smoking Cessation, Road safety violations including helmet use
ข้อมูลทีต่ ้องรายงาน
จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ Healthy University

รายงานคารับรองการปฏิบัตงิ านสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด 3.8 จานวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)
ตัวชี้วัดที่ 3.8.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เยือนผญา"

แหล่งทุน
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

จานวน (บาท)
75,000.00
75,000.00

คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้
สังคม โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุนหรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, ด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผู้สูงอายุ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ และด้านอื่นๆ
โดยจานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 1) ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 2) ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 3) ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ และ 4) ทุน
สนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ อาทิ ทุนสนับสนุนจากพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกรายประเภท

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8
ตัวชี้วัด 3.8.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม
แหล่งทุน
โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่นายคาเที่ยง)
บจ. อนุสารเชียงใหม่
โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่นายคาเที่ยง)
บจ. คาเที่ยงพัฒนา
โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่นายคาเที่ยง)
บจ. เชียงใหม่พาณิชย์
เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม
บุญรอดบิวเบอรี่
รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

จานวน (บาท)
300,000.00
300,000.00
300,000.00
36,000.00
936,000.00

คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้
สังคม โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุนหรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, ด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกรายประเภท

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9
ตัวชี้วัด 3.8.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai

แหล่งทุน
โครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทาง
วัฒนธรรม (AFCP) ในปี 2019

รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

จานวน (บาท)
2,756,700.00
2,756,700.00

คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้
สังคม โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุนหรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, ด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผู้สูงอายุ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ และด้านอื่นๆ
โดยจานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 1) ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 2) ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 3) ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ และ 4) ทุน
สนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ อาทิ ทุนสนับสนุนจากพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกรายประเภท

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10
ตัวชี้วัด 3.8.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
2 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวร่มพยอม
3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25

แหล่งทุน
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
บุคคลภายนอก
บุคคลที่เข้าร่วมโครงการ

รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

จานวน (บาท)
22,500.00
2,000.00
90,100.00
22,500.00

คาอธิบาย :
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้
สังคม โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุนหรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน, ด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผู้สูงอายุ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ และด้านอื่นๆ
โดยจานวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 1) ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 2) ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 3) ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ และ 4) ทุน
สนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ อาทิ ทุนสนับสนุนจากพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ระบุงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จาแนกรายประเภท

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวชีว้ ัด 3.9 การมีส่วนร่วมในการจัดทาสารบบด้านล้านนา (CMU Lanna Directory)
ค่าเป้าหมาย : 8 ประเด็น/หัวข้อทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วม
KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา
ลาดับ

ประเด็น/หัวข้อทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วม

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคูม่ ือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

แผน

ผล

0

0

คาอธิบาย :
สารบบด้านล้านนา คือ การรวบรวมข้อมูลผลงาน/โครงการ เจ้าของผลงาน เครือข่าย แหล่งทุน และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แยกตามประเภทงานล้านนาพื้นฐาน และองค์ความรู้
ด้านล้านนาคดี (8 ด้านล้านนาคดี)
ข้อมูลทีต่ ้องรายงาน :
ระบุชื่อประเด็น/หัวข้อ ที่ส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดทาฐานข้อมูล
เหตุผล/คาชีแ้ จง ทีต่ ัวชีว้ ัดไม่บรรลุค่าเป้าหมาย
เป็นตัวชี้วัดที่นับเป็นประเด็นหัวข้อตาม 8 ด้านล้านนาคดี ทั้งนี้ จะนับเฉพาะข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สานักฯ และยูทูปในช่องของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นทางการ ทั้งนี้สานักไม่ได้นับจานวนเรื่องที่เผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ พืชพันธุ์ล้านาในเฟสบุคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
เพราะค่อนข้างเป็นข้อมูลกึ่งทางการ ซึ่งได้โพสเป็นประจาทุกอาทิตย์ ในปีที่ผ่านมามีประมาณ 100 เรื่อง
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
1. จัดทาฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ครบตามจานวน
2. ดึงข้อมูลที่เผยแพร่ใน Facebook มาเพิ่มในฐานข้อมูลเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัด 3.11 การเปิดหลักสูตรระยะสั้น
ตัวชี้วัด 3.11.1 จานวนหลักสูตรระยะสั้น
ค่าเป้าหมาย : 9 หลักสูตร
KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม
Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หลักสูตรระยะสั้น
ระยะเวลาดาเนินงาน
หลักสูตรเจิงมือเปล่า
26-28 ธ.ค. 62
หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63
หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)
27-29 ก.พ. 63
หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตา ยาส้า)
26-28 มี.ค. 63
หลักสูตรการจักสานใบตาล
2 พ.ค. 63
28-30 พ.ค. 63
หลักสูตรการวาดภาพสีน้าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา
หลักสูตรทาของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
25-27 มิ.ย. 63
หลักสูตรการสานสาด
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63
หลักสูตรการทาเทียนในพิธีกรรม
27-29 ส.ค. 63
รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

แผน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

ผล
1

1

คาอธิบาย
หลักสูตรระยะสั้น คือ การจัดการเรียนการสอน หรือจัดอบรมสัมมนาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับบริการสามารถนาความรู้ด้านล้านนาไปเผยแพร่ต่อในวงกว้าง
และอาจเกิดการประยุกต์ใช้หรือบูรณาการในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ ได้แก่
- หลักสูตรฝึกอบรมที่ต่อยอดจาก โครงการท่องเที่ยวล้านนา, MICE
- หลักสูตรฝึกอบรมที่ต่อยอดจาก โครงการด้านอาหารและสุขภาพ
- หลักสูตรฝึกอบรมที่ต่อยอดจาก โครงการด้านการออกแบบ
- หลักสูตรอบรมช่างผีมือล้านนา

ข้อมูลที่ต้องรายงาน
ระบุจานวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านล้านนา

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัด 3.11.2 จานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้น
ค่าเป้าหมาย : 9 ครั้ง
KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม
Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรเจิงมือเปล่า
หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)
หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตา ยาส้า)
หลักสูตรการจักสานใบตาล
หลักสูตรการวาดภาพสีน้าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา
หลักสูตรทาของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
หลักสูตรการสานสาด
หลักสูตรการทาเทียนในพิธีกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน
26-28 ธ.ค. 62
30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63
27-29 ก.พ. 63
26-28 มี.ค. 63
2 พ.ค. 63
28-30 พ.ค. 63
25-27 มิ.ย. 63
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63
27-29 ส.ค. 63

รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)
คาอธิบาย :
จานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นตามหัวข้อตัวชี้วัดย่อยที่ 3.11.1 โดยนับจานวนครั้งที่จัดอบรมหลักสูตร (นับซ้าได้)
ข้อมุลที่ต้องรายงาน :
จานวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นตามหัวข้อตัวชี้วัดย่อยที่ 3.11.1

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

ผล
1

1

14
ตัวชี้วัด 3.11.3 จานวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ค่าเป้าหมาย : 200 คน
KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม
Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หลักสูตร
หลักสูตรเจิงมือเปล่า
หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)
หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตา ยาส้า)
หลักสูตรการจักสานใบตาล
หลักสูตรการวาดภาพสีน้าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา
หลักสูตรทาของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
หลักสูตรการสานสาด
หลักสูตรการทาเทียนในพิธีกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน
26-28 ธ.ค. 62
30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63
27-29 ก.พ. 63
26-28 มี.ค. 63
2 พ.ค. 63
28-30 พ.ค. 63
25-27 มิ.ย. 63
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63
27-29 ส.ค. 63

รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)
คาอธิบาย :
จานวนผู้รับบริการในแต่ละหลักสูตรระยะสั้นตามหัวข้อตัวชี้วัดย่อยที่ 3.11.1 (ไม่นับซ้ากรณีอบรมหลักสูตรเดิม)
ข้อมุลที่ต้องรายงาน :
จานวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นแต่ละหลักสูตร

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผน
20

ผล
24

20

24

15
ตัวชี้วัด 3.13 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการเพือ่ สร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม
Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
1 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง
2 โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai (ระยะที่ 1)
3 โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ 1. โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา (แอ่วเฮือน เยือนผญา)
กิจกรรมที่ 2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (จานวน 9
หลักสูตร) ดังนี้

ระยะเวลาดาเนินงาน
12 พ.ย. 62
ต.ค. 62 - ก.ย. 63

แผน
1
1

ผล
1

27-29 พ.ย. 62
ธ.ค. 62 - ส.ค. 63
(พฤ-ศ.-ส. ท้ายเดือน)

1

1

1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า
26-28 ธ.ค. 62
2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)
30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63
3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)
27-29 ก.พ. 63
4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตา ยาส้า)
26-28 มี.ค. 63
5. หลักสูตรการจักสานใบตาล
2 พ.ค. 63
28-30 พ.ค. 63
6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา
7. หลักสูตรทาของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
25-27 มิ.ย. 63
8. หลักสูตรการสานสาด
30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63
9. หลักสูตรการทาเทียนในพิธีกรรม
27-29 ส.ค. 63
4 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2563
13 เม.ย. 63
รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

1

3

คาอธิบาย
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ต่อการพัฒนากายภาพด้านล้านนาร่วมสมัยภายในส่วนงาน/มหาวิทยาลัย โดยจัดทาโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อม
บรรยากาศล้านนาสร้างสรรค์ภายในส่วนงาน/มหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนากายภาพล้านนาร่วมสมัยของมหาวิทยาลัยในรูปแบบที่เกี่ยวกับ 1) การปรับภูมิทัศน์ของส่วนงาน 2)
ภาษาถิ่น 3) การแต่งกายประจาถิ่น 4) อาหาร และ 5) ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ระบุกิจกรรมที่ดาเนินการเพื่อสร้างส่งเสริมบรรยากาศล้านนาสร้างสรรค์
2. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม
ตัวชี้วัด 6.2.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เยือนผญา"

แหล่งทุน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน (บาท)
75,000.00
75,000.00

17
ตัวชี้วัด 6.2.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
แหล่งงบประมาณภายนอก
1 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม

บุญรอดบิวเบอรี่
รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน (บาท)
36,000.00
36,000.00

18
ตัวชี้วัด 6.2.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
แหล่งทุน
1 โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai
AFCP
รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน (บาท)
2,756,700.00
2,756,700.00

19
ตัวชี้วัด 6.2.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25
2 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวร่มพยอม

แหล่งทุน
บุคคลที่เข้าร่วมโครงการ
บุคคลภายนอก

รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน (บาท)
90,100.00
2,000.00
90,100.00

20
ตัวชี้วัด 6.4 จานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ
ค่าเป้าหมาย : 3 ผลงาน
KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม
Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา
ลาดับ

รายละเอียดผลงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน

รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

แผน

ผล

0

0

คาอธิบาย
ผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ คือ ผลงานด้านการบริการวิชาการที่เกิดจากการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มา
ผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถแก้ไขประเด็นปัญหาสาคัญของชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ หรือช่วยสร้างความ
เข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
จานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ ที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

21
ตัวชีว้ ัด 6.5 จานวนบุคลากรทีด่ าเนินการเกีย่ วข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม
ค่าเป้าหมาย : 11 คน
KPI Owners : งานบริหารทัว่ ไป
Data Owners : รพีพรรณ ศรีทะ

ชือ่ - สกุล

ลาดับ

ด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน

ด้านอาหารและ
สุขภาพ และ
การดูแลผูส้ ูงอายุ

ด้านล้านนา
สร้างสรรค์

เศวตเศรนี
ผู้อานวยการ
มานะแซม
รองผู้อานวยการ
จักษุรัตน์
เลขานุการสานัก
เครือระยา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เชื้อคาฟู
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ธรรมธิ
พนักงานปฏิบัตงิ าน
พรหมาวัฒน์
พนักงานปฏิบัตงิ าน
เสมอใจ
นักช่างศิลป์
โนบาง
นักช่างศิลป์
ศรีทะ
พนักงานปฏิบัตงิ าน
คาวงค์
นักการเงินและบัญชี
ไชยาติบ๊
พนักงานปฏิบัตงิ าน
ยอดแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เพ็ญจันทร์
พนักงานปฏิบัตงิ าน
มาวงค์
พนักงานปฏิบัตงิ าน
ใจสัตย์
พนักงานปฏิบัตงิ าน
รวม
0
0
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัตงิ านของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผศ.
รศ.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
นาย
นาง
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.

ตาแหน่ง

วิลาวัณย์
มาณพ
ปัทมา
ฐาปนีย์
วนิดา
สนั่น
ชุตมิ า
ต่อพงษ์
สุขธรรม
รพีพรรณ
ชนาภา
กิตติพันธ์
นนทกานต์
สันต์ทัศน์
วาสนา
ปรียาลักษณ์

ด้านอื่นๆ

รวม

1

1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

1

1

0

3

คาอธิบาย
จานวนบุคลากรที่ดาเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม เช่น ผู้บริหาร นักวิชาการ ทั้งในรูปแบบผู้ประสานงานชุดโครงการ (Program Officer) พี่เลี้ยง (Mentor) เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน) โดยเปรียบเทียบเป็นรายปี

รายงานคารับรองการปฏิบัตงิ านสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22
ตัวชี้วัด 6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดทาคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนที่สามารถแก้ไขปัญหาสาคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
ค่าเป้าหมาย : 4 ประเด็น/หัวข้อ
KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม
Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา
ลาดับ
ผลงานบริการวิชาการสหวิทยากรที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ
6.6.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังาน

แผน
0

ผล
0

6.6.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

0

0

6.6.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์

0

0

6.6.4 ด้านอื่นๆ

0

0

รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัตงิ านของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

0

0

คาอธิบาย
ผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ คือ ผลงานด้านการบริการวิชาการที่เกิดจากการใช้ความรูจ้ ากองค์ความรูห้ ลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ
มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรูใ้ หม่ ที่สามารถแก้ไขประเด็นปัญหาสาคัญ ของ ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ หรือช่วยสร้างความ
เข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
จานวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการที่สร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ

รายงานคารับรองการปฏิบัตงิ านสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

23
ตัวชี้วัด 7.1 จานวนรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่าย
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
1 จานวนรายได้รวม
2

แหล่งรายได้

จานวนเงินที่ใช้จ่ายจริง

จานวน
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก
CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก
CMU-MIS

คงเหลือ
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก
CMU-MIS

24
ตัวชี้วัด 7.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม
7.3.2 รายได้รวม
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
1 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม

แหล่งรายได้

คงเหลือ
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ร้อยละ
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก
CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก
CMU-MIS

25
ตัวชี้วัด 7.4 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการต่อรายได้รวม
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
1 ร้อยละของรายได้จากการบริหารวิชาการต่อรายได้รวม

แหล่งรายได้

คงเหลือ
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก
CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก
CMU-MIS

26
ตัวชีว้ ัด 7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจารายปี (งบบุคลากรและงบดาเนินงาน)
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทัว่ ไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
7.5.1 งบบุคลากรและงบดาเนินงาน
7.5.2 เงินสะสมของส่วนงาน

แหล่งรายได้

คงเหลือ
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัตงิ านของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รายงานคารับรองการปฏิบัตงิ านสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จานวน (บาท)
ดึงข้อมูลอัตโนมัตจิ าก CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัตจิ าก CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS

27
ตัวชี้วัด 7.8 รายได้ที่เพิม่ ขึ้นจากการแปลงสินทรัพย์
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
แหล่งรายได้
7.8.1 จานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
รายได้ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
รายได้ค่าเช่าสถานที่
7.8.2 จานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากการบริหารสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
ดอกเบี้ยเงินหมุนเวียน
7.8.3 จานวนเงินรายได้ที่ได้รับจากจากแหล่งทรัพย์สินทางปัญญา
รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

จานวน (บาท)
109,485.00
55,440.00
54,045.00
109,485.00

คาอธิบาย :
รายไดจากการบริหารทรัพยสิน หมายถึง ทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย/อสังหาริมทรัพย/ทรัพยสินทางปญญาที่มีการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดรายได การสรางมูลคาเพิ่มในทรัพยสิน
และความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย และมีแผนการแสวงหารายไดจากทรัพยสินที่มีอยู เชน รายไดที่มาจากแหลงทรัพยสินทางปญญา ทรัพยสินที่เปนตัวเงินรายไดจากการบริหาร
กองทุน ทรัพยสินทางกายภาพตางๆ การใหเชาหรือการลงทุนทางพาณิชย รายไดจากการบริหารอสังหาริมทรัพย ไดแก รายไดจากการบริหารพื้นที่เชาสวนกลาง, รายไดคาบารุงการใช
หอประชุม มช., รายไดจากเสาสัญญาณโทรศัพทฯ และ WiFi
รายไดจากสังหาริมทรัพย ไดแก รายไดจากการบริหารกองทุนและพัฒนาสวนงาน, รายไดจากดอกเบี้ยเงินหมุนเวียน (เงินรายได), รายไดจากดอกเบี้ยจากเงินแผนดิน (Block Grant)

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อมูลรายได้ที่ได้รับจากการบริหารจัดการลังหาริมทรัพย์ หรือรายได้จากการบริหารกองทุน และพัฒนาส่วนงาน (ข้อมูลจากกองคลัง)
2. ข้อมูลรายได้ที่ใด้รับจากการบริหารจัดการอลังหาริมทรัพย์ (ข้อมูลจากกองคลัง)
3. ข้อมูลรายได้ที่ใด้รับจากการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อมูลจากศูนย์บริหารงานวิจัย)

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

28
ตัวชี้วัด 7.9 จานวนเงินรายได้จากการบริจาค
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : ชนาภา คาวงค์
ลาดับ
แหล่งรายได้
1 จานวนเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่าที่ส่วนงานได้รับโดยตรงจากผู้บริจาค
2 จานวนเงินบริจาคอื่นๆ (นอกเหนือจากที่ส่วนงานได้รับโดยตรง)
รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

จานวน
22,500.00
22,500.00

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
เงินบริจาค หมายถึง เงินซึ่งมีผู้มอบให้มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์หรือไม่มีวัตถุประสงค์ก็ตาม เพื่อให้ใช้จ่ายในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนั้น หรือเป็นเงินที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้
มอบให้เพื่อหาดอกผล ใช้จ่ายในกิจการของมหาวิทยาลัย โดยนับรายได้จากการบริจาคจากนักศึกษาเก่า (รวมทั้งชมรม/สมาคมจากส่วนงาน) และบุคคลทั้วโปภายนอก

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

29
ตัวชี้วัด 8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริการและประกันคุณภาพ
Data Owners : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
หมวด
ผลประเมิน
หมายเหตุ
1. การนาองค์กร
2. กลยุทธ์
3. ลูกค้า
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5. บุคลากร
6. ระบบปฏิบัตกิ าร
7. ผลลัพธ์
รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัตงิ านของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)
คาอธิบาย :
เพื่อผลักดันใหสวนงานนาเกณฑคุณภาพการศึกษา เพื่อการดาเนินการที่เปนเลิศไปใชใน การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ทุกสวนงานวิชาการดานการเรียนการสอนเสนอเขารับการประเมิน EdPEx200 โดยทุกปจะตองมีสวนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ผานการประเมิน EdPEx200
2. สวนงานที่ผานการประเมิน EdPEx200 แลวจะตองผานการประเมิน EdPEx300 ในรอบ 3 ปถัดไป
3. สวนงานที่ผานการประเมิน EdPEx300 แลวจะตองผานการประเมิน EdPEx600 ในรอบ 3 ปถัดไป

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 และผลการประเมิน EdPEx จาก สกอ.

รายงานคารับรองการปฏิบัตงิ านสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

30
ตัวชี้วัด 8.3 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : วนิดา เชื้อคาฟู
เกณฑ์ประเมิน

น้าหนัก
(คะแนน)

ผลประเมิน

1. อัตราว่างใหม่สายวิชาการ รอบรรจุ (HRS)
ดึงข้อมูลอัตโนมัตจิ าก CMU-MIS
2. อัตราที่เปิดรับสมัครและส่วนงานขอยกเว้นคุณสมบัติ (HRM1)
ดึงข้อมูลอัตโนมัตจิ าก CMU-MIS
3. ระดับการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากรอยู่ในระดับดีมาก (HRM2)
ดึงข้อมูลอัตโนมัตจิ าก CMU-MIS
4. จานวนบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัตกิ ารเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (HRM3)
ดึงข้อมูลอัตโนมัตจิ าก CMU-MIS
5. จานวนบุคลากรได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
ดึงข้อมูลอัตโนมัตจิ าก CMU-MIS
6. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ดึงข้อมูลอัตโนมัตจิ าก CMU-MIS
7. จานวนบุคลากรที่ได้รับจัดสรรทุน
ดึงข้อมูลอัตโนมัตจิ าก CMU-MIS
8. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะที่เหมาะสม (IDP)
ดึงข้อมูลอัตโนมัตจิ าก CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัตงิ านของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)
คาอธิบายตัวชี้วัด :
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล มช. ได้แก่ การพัฒนาระบบสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน สามารถแข่งขันได้ การสร้างสภาพแวดล้อม ของการบริหารงานบุคคล
ในการทางานที่เหมาะสมให้กับบุคลากร ได้แก่ สวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จะช่วยให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัตงิ าน เป็นการสร้างความผูกพัน ให้กับบุคลากร โดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ดา้ นการบริหารงานบุคคลของ มช. โดยการวัดผล จาแนกเป็น 3
ระบบงาน ดังนี้ การวางแผนกลยุทธ์ดา้ นบริหารทรัพยากรบุคคล (HRS) การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
แนวทางการดาเนินงาน :
ขั้นตอนที่ 1. มีการสารวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ที่ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่น
ขั้นตอนที่ 2. มีการจัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 3. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การบันทึกข้อมูลผู้ได้รับรางวัล ในระดับต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรตามสมรรถนะ
ขั้นตอนที่ 4. มีการถ่ายทอดกระบวนการ วิธีการ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน ให้ทุกส่วนงานได้รับทราบและบริหารส่วนงานไปในทิศทางเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 5. มีการดาเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 6. มีระดับการประเมินผลตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
กองบริหารงานบุคคลจะใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU-HR

รายงานคารับรองการปฏิบัตงิ านสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัด 8.4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : วนิดา เชื้อคาฟู
ตัวชี้วัดที่ 8.4.1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่อยู่ในระดับสูง
เกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยผลการสารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของบุคลากร อยู่ระหว่าง 80 - 100

ร้อยละ

ระดับประเมิน
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS

ตัวชี้วัดที่ 8.4.2 ร้อยละความสุขของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่อยู่ในระดับสูง
เกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยผลการสารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน อยู่ระหว่าง 4- 5

ร้อยละ

ระดับประเมิน
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS

ผลประเมินความพึงพอใจในการทางาน
เกณฑ์

ร้อยละ

ระดับประเมิน
ด้านความผูกพันต่อองค์กร
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ความพึงพอใจโดยรวม
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ด้านภาวะผู้นาและวัฒนธรรมในองค์กร
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ด้านลักษณะงาน
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ด้านความก้าวหน้า
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ด้านการสื่อสารในองค์กร
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ดึ
งข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ค่าเฉลี่ยรวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)
คาอธิบาย :
เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดรับทราบถึงความผูกพันตอองคกร ความจงรักภักดีที่จะคงอยู ความภาคภูมิใจ และเปนสวนหนึ่งในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานอยาง
ทุมเท เพื่อความกาวหนาและผลประโยชนของมหาวิทยาลัย เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะไดสรางเสริมใหบุคลากรมีความรักความผูกพันตอองคกรตอไป
แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1. มีการสารวจปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
ขั้นตอนที่ 2. มีการจัดทาแผนดาเนินการเกี่ยวกับโครงการ Happy University
ขั้นตอนที่ 3. มีการถายทอดกระบวนการ วิธีการ การสรางสภาพแวดลอมในการทางาน
ขั้นตอนที่ 4. มีการดาเนินการตามโครงการ Happy University มีการสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ขั้นตอนที่ 5. มีคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรอยูในระดับมากที่สุด

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ผลคะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มีตองานที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ผลคะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัด 8.7 ระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้ในส่วนงาน (KM)
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารทั่วไป
Data Owners : วนิดา เชื้อคาฟู
ตัวชี้วัดที่ 8.4.1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่อยู่ในระดับสูง
จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนรู้ภายในส่วน
งาน
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วดั เพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)
ลาดับ

โครงการ

ระดับความสาเร็จในการแลกเปลี่ยนรู้

คาอธิบาย :
กระบวนการในการจัดการความรู้ การรวบรวมและจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การจัดเก็บและการแบ่งปันความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การจัดหาเครื่องมือและระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือ สร้างกลไกการนาเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของงานประจาขององค์กรโดยสามารถนาเอาผลของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงาน การแก้ปัญหา การสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ และนาเอาความรู้หรือประสบการณ์ใหม่กลับมาเป็นความรู้
หมุนเวียนต่อไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถพิจารณาได้จาก 2 เกณฑ์ ได้แก่ 1) การเกิดนวัตกรรมในการทางานของส่วนงาน ได้แก่ การปรับปรุงวิธปี ฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอนการทางาน
หรือการทางานข้ามสายงาน หรือระบบปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่สนับสนุนการทางานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 2) พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการจัดการความรู้ ตาม
ระดับ 1 มีการระบุความรู้ภายในองค์กร การกาหนดกระบวนการและวิธกี ารรวบรวมความรู้การจัดเก็บและการถ่ายทอดความรู้ มีการคัดเลือกเครื่องมือที่จะใช้ มีการศึกษาถึงความรู้ต่างๆ
ที่มีอยู่ในองค์กร รูปแบบของข้อมูลที่จัดเก็บ กาหนดผู้รบั ผิดชอบ กาหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ มีการดาเนินงานในการสร้างและแสวงหาความรู้ โดยมีแนวทางในการรวบรวมและ
แสวงหาความรู้ที่มีอยู่ทั้งในรูปของเอกสาร กิจกรรมรวมถึงความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล
ระดับ 2 มีการจัดวางโครงสร้างของความรู้ การกาหนดผู้รบั ผิดชอบ และบทบาทหน้าที่มีกลไกการจัดเก็บและรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในอนาคต
ระดับ 3 มีกระบวนการในการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ได้ออกแบบและจัดเก็บภายในหน่วยงานผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงการประมวล
และกลั่นกรองความรู้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และเหมาะสม
ระดับ 4 มีการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยฐานความรู้ที่จัดเก็บและเครื่องมือหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจอยู่ในรูปของเอกสาร ระบบ
สารสนเทศ โดยมีกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานขององค์กร
ระดับ 5 มีการนาเอาผลของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินงาน การแก้ปัญหาการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ และนาเอา
ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่กลับมาเป็นความรู้หมุนเวียนต่อไปในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนงาน
1.1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในส่วนงาน
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในส่วนงาน
2. ความสาเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วนงาน

รายงานคารับรองการปฏิบัติงานสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัด 8.8 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาและบุคลากรภายในส่วนงาน
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owner : งานบริการและประกันคุณภาพ
Data Owner : วาสนา มาวงค์
ระดับ
1
2
3
4

เป้าหมาย
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 1- 2
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 3- 4
กลุ่มเป้าหมายหลัก (นักวิชาการ บุคลากรสายวิชาการ และพนักงานปฏิบัติงาน) รับรู้ภาพลักษณ์ของส่วนงานอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80
กลุ่มเป้าหมายภายนอก (นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วโป) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ภาพลักษณ์ของส่วนงานอย่างถูกต้อง ร้อย
ละ 60

5

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานตามแผนการสื่อสารภาพลักษณ์ได้บรรลุผล ร้อยละ 80 (ตามจานวนโครงการตามแผนงานทั่งหมด)
สรุป
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ผลการดาเนินงาน
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS

คาอธิบาย :
เพื่อสรางการรับรูและเขาใจในภาพลักษณของสวนงานใหกับกลุมเปาหมายหลักและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสวนงานและสอดคลองกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
แนวทางการดาเนินงาน
ู ฏิบัติงานดานประชาสั
นธเชิงรุกระดับ่สสวนงาน
ขั้นตอนที่ 21 มีกผปารประเมิ
นการรับรูภารกิมจพัของสวนงานที
อดคลองกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัย "“มหาวิทยาลัยเชียงใหม: มหาวิทยาลัยแหงความเปนเลิศ (CMU: University of
Excellence)
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทาแผนการสื่อสารภาพลักษณใหกับกลุมเปาหมายหลักและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ของสวนงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
3.1 กาหนดแผนและแนวทางการดาเนินงานการสื่อสารภาพลักษณของสวนงาน
3.2 การดาเนินงานผลิตสื่อและใชชองทางการสื่อสาร เพื่อสื่อสารภาพลักษณ ไปยังกลุ มเปาหมายหลักและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสวนงาน
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานการรับรูภาพลักษณในกลุมเปาหมายหลักและ กลุมผูมีสวนไดสวนเสียของสวนงาน โดยใชแบบประเมินจากที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับส่วน งานและผลการดาเนินงาน
2. ผลการประเมินการรับรู้ภารกิจของส่วนงานที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. แผนการดาเนินงานของส่วนงานด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้
ง
4. อผลการด
าเนินงานตามแผนฯ
5. ผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ส่วนงานของกลุ่มเป้าหมายหลัก (นักศึกษา บุคลากร) จากการประเมิน โดยใช้แบบประเมินจากที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. ผลการประเมินการรับรู้ภาพลักษณ์ส่วนงานของกลุ่มเบัาหมายภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป) โดยใช้แบบประเมินจากที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
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ตัวชี้วัด 8.9 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบุคลากรภายในส่วนงาน
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owner : งานบริการและประกันคุณภาพ
Data Owner : วาสนา มาวงค์
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ
1 ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 1-2
2 ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 3- 4
3 ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 5 และความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วน
งาน และระดับการรับรู้ข่าวสารของส่วนงานของบุคลากรและนักศึกษา
4

ผลการดาเนินงาน
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS

ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานขั้นตอนที่ 5 และความพึงพอใจในช่องทางการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วน
งาน และระดับการรับรู้ข่าวสารของส่วนงานของบุคลากรและนักศึกษาในเรื่องสาคัญอยู่ในระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 80

ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS

สรุป
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS

คาอธิบาย :
การรับรูขอมูลขาวสารที่สาคัญของบุคลากรและนักศึกษาภายในสวนงาน เปนการประเมินการรับรูของบุคลากรและนักศึกษาภายในสวนงานขอมูล
ขาวสารที่สาคัญ เพื่อนาไปปรับปรุงระบบการสื่อสารไปยังบุคลากรและนักศึกษาภายในสวนงานใหไดรับขาวสารที่เปนประโยชนและชัดเจน รวมทั้งเกิดความพึงพอใจตอการบริการของ
มหาวิทยาลัย
แนวทางการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 มีผรู ับผิดชอบงานดานสื่อสารองคกรของสวนงาน และมีการเขารวมเปนเครือขาย สื่อสารองคกรของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 มีแผนการประชาสัมพันธและชองทางการสื่อสาร
ขั้นตอนที่ 3 มีการสรางชองทางการสื่อสารกับบุคลากร และนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4 มีการใชระบบการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ขั้นตอนที่ 5 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ดานความพึงพอใจและระดับการรับรูของบุคลากรและนักศึกษา โดยใชแบบประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. รายละเอียดเกี่ยวกับการมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรของส่วนงาน และมีการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัย
2. แผนการดาเนินงานประชาสัมพันธ์และช่องทางการสื่อสารของส่วน
3. ผลการดาเนินงานตามแผนฯ
4. ความพึงพอใจใจช่องทางการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรและนักศึกษาภายในส่วนงาน
5. ระดับการรับรู้ข่าวสารของส่วนงานของบุคลากร และนักศึกษาในเรื่องสาคัญ
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ตัวชี้วัด 8.10 การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : สานักงานสานัก
Data Owners : ปัทมา จักษุรัตน์
ดัชนี
คะแนน
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
1. ความโปร่งใส (Transparency Index)
20
สานักฯ ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปิดเผย ข้อมูลแต่ละ
ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูล
โครงการให้สาธารณะรับทราบตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้
การดาเนินงานตามภารกิจของส่วนงานที่ดาเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการดาเนินงานที่มี
ระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกาหนด
ความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการดาเนินงานด้านอื่นๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาส
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ
ให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสืยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนได้
3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคานวณราคากลางแต่ละโครงการ
4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละ
โครงการ
5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิน ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
6) ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 สานักฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ จาก
ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วน
งานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามพันธกิจ และยึดหลักการกระจาย
ผลประโยชน์ที่ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค มีเจตจานงที่แน่วแน่ในการ
บริหารหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและธรรมากิบาล
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corription - Free Index)
ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่
เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่
เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้อื่น

10

ผู้อานวยการสานักฯ แสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารส่วน
งานต่อบุคลากรของส่วนงาน การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อบุคลากรส่วน
งาน

20

1) สานักฯ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ส่วนงานมีความปลอดทุจริต
ในการปฏิบัติงาน โดยการแจ้งให้บุคลากรสานักทราบและปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของ มช.
2) การประเมินส่วนงานจากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติ
ประจาหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ที่ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริตต่างๆ ใน
หน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อโห้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้าง
ให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการกาหนดแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

20

1) สานักฯ โดยผู้อานวยการสานักได้มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีการแจ้งในการประชุมบุคลากรสานักฯ
2) สานักฯ โดยผู้อานวยการสานัก ได้สั่งการให้เลขานุการสานักฯ ช่วย
ตรวจสอบกระบวนการการปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุของสานัก และให้มีการ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน

5. คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมิน
เกี่ยวกับกระบวนการ ของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
แสดงถึงการให้ความสาคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่จะต้องกาหนดให้มีคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ขัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้น
อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งถึอเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

20

สานักฯ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการทางาน รวมถึงความเป็น
ธรรมในการบริหารงาน การให้บริการแก่นักศึกษา และผู้มารับบริการ เช่น การมี
ผังขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น

6. การสื่อสาร

10

สานักฯ มีวิธีสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านองค์กรคุณธรรม
และความโปร่งใส เป็นที่ตระหนักรู้ทั่วทั้งองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ทั่ว
ทั้งส่วนงาน

รวม
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หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)
คาอธิบาย :
การประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของสวนงานที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในระดับบริหารงานของผูบริหารสวนงาน, ระดับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่, ขั้นตอนและกระบวนการ ดาเนินงานของสวนงาน, วัฒนธรรมขององคกร รวมไปถึงผลจากการดาเนินงานของสวนงานตอผูมีสวนได้สวนเสีย โดยการวัดผล จาแนก
เปน 5 ดัชนี ดังนี้
1. ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index)
2. ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบั ติงาน ( Corruption – Free Index)
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index)
5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหนวยงาน (Work Integrity Index)

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. รายงานผลการดาเนินงานและหลักฐานในแต่ละดัชนี
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