
 
 
 
 
 

 
รายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรส์ านักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดอืน) 



ก 
 

ค ำน ำ 
 
      แผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 
2565) จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์เพ่ือ
การพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานตามแผน โดย
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จจากยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นน าสู่ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : 
พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความต้องการของสังคมและชุมชน และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   
     ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว
ในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้
บรรลุผลส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ ได้จัดท า
เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) เพ่ือรายงานผลตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย และรายละเอียด
อ่ืนๆ ตามท่ีปรากฏในรายงานฉบับนี้ 
 
 
 
                                                                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) 
                                                                       ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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สารบัญ 
  
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สรุปรำยงำนตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ประจ ำไตรมำสที่ 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นน าสู่
ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนา
ร่วมสมัยในรั้ว มช. 

1 

ตัวชี้วัด 1.1 จ ำนวนผู้เข้ำชมและใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. 5 
ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละควำมรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษำดูงำนและผู้เข้ำชมได้รับควำมรู้ด้ำนวิถีชีวิต 

ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. 
6 

ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในกำรจัดกำรควำมร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ำย 7 
ตัวชี้วัด 1.4 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำจำก

แหล่งทุนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ (ตัวชี้วัดใหม่) 
9 

ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละกำรยอมรับของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมล้ำนนำ (ตัวชี้วัดใหม่) 

10 

ตัวชี้วัด 1.6 ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 
มช. 

11 

ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. ด้ำน
กำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำชั้นน ำในระดับชำติ 

12 

ตัวชี้วัด 1.8 จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. 13 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

14 

ตัวชี้วัด 2.1 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้ำนศิลปวัฒนธรรม  14 
ตัวชี้วัด 2.2 จ ำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้ำนศิลปวัฒนธรรม  15 
ตัวชี้วัด 2.3 จ ำนวนผู้รับบริกำรเข้ำอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้ำนศิลปวัฒนธรรม 16 
ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของผู้รับบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 17 
ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละกำรของกำรน ำควำมรู้จำกกำรบริกำรวิชำกำรของส ำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/

สืบสำน เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของชุมชน/สังคม (ตัวชี้วัดใหม่) 
18 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

19 

ตัวชี้วัด 3.1 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
(EdPEx200)  

19 

ตัวชี้วัด 3.2 กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) 20 
ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละของบุคลำกรส ำนักฯ ที่มีควำมพึงพอใจและควำมสุขในโครงกำร Happy 

CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข  
22 



ค 
 
ตัวชี้วัด 3.4 จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก และ

รำยได้อ่ืนๆ 
23 

ตัวชี้วัด 3.5 ร้อยละของกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ  25 
ตัวชี้วัด 3.6 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม กำรปรับปรุง/พัฒนำภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภำยใน

ส ำนักฯ 
26 

 



1

2562 2563
(รอบ 5 เดือน)

2564 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันน าสู่ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในร้ัว มช.
แผน 9,000 10,000 12,000 13,000
ผล 12,885 8,667

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

แผน 80 80 80 80
ผล 75.44 77.80

ผลงาน ไม่บรรลุ

แผน 80 80 80 80
ผล 92.31 100

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

แผน TBA TBA TBA
ผล 3,754,200

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

แผน TBA TBA TBA
ผล

แผน 80 85 90 90
ผล 60.61 72.12

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

   1.2 สร้างการรับรู้ Visibility 
ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
มช.

   1.2 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ 
เชิงรุก

ชุติมา
วาสนา
ปรียาลักษณ์

รอรายงาน

จ านวนเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวช้ีวัดใหม่)

บาท ฝ่ายส่งเสริมฯ
งานบริการฯ
งานบริหารฯ

ฐาปนีย์
ชุติมา
วาสนา
ปรียาลักษณ์

รอรายงาน

   1.1 พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ชีวิตด้านวัฒนธรรมล้านนาให้คงอัต
ลักษณ์อย่างมีคุณค่าและโดดเด่น

ชุติมา 
ฐาปนีย์ 

ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการจัดการความร่วมมือ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายใน
ระดับท้องถ่ิน ชาติ และนานาชาติ

ร้อยละ ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์ 
ชุติมา 
วาสนา 
ปรียาลักษณ์

จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช.

คน ฝ่ายส่งเสริมฯ ชุติมา

ร้อยละความรู้/ประโยชน์ท่ีกลุ่มศึกษาดูงาน
และผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.

1.1

รายงานตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)

ยุทธศาสตร์\เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน่วยนับ แผน/ผล
ปีงบประมาณ

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

1.2 ร้อยละ ฝ่ายส่งเสริมฯ

   1.1 พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
และวัฒนธรรมล้านนาอันดับหน่ึงของ
ชาติ และสร้างรากฐานล้านนา
สร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์และเกิด
ความย่ังยืน

ร้อยละ ฝ่ายส่งเสริมฯ
งานบริการฯ

ร้อยละการยอมรับของนักท่องเท่ียวต่างชาติ
ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมล้านนา (ตัวช้ีวัดใหม่)

ร้อยละประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ร้อยละ งานบริการฯ

1.3

1.4

1.5

1.6 วาสนา



2

2562 2563
(รอบ 5 เดือน)

2564 2565ยุทธศาสตร์\เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน่วยนับ แผน/ผล
ปีงบประมาณ

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

แผน 80 85 90 90
ผล 77.89 78.00

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

แผน 1,000 5,000 6,000 7,000
ผล 1,075 2,604

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
แผน 6 9 12 15
ผล 7 3

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

แผน 6 9 12 15
ผล 7 3

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

แผน 150 200 250 300
ผล 225 80

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

แผน 80 80 85 85
ผล 91.71 95.71

ผลงาน บรรลุ
แผน 80 80 80 80
ผล 100.00

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

จ านวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ันด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

คร้ัง ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์ 
สน่ัน

จ านวนหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม หลักสูตร ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์ 
สน่ัน

ร้อยละ ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์ 
สุขธรรม

   2.1 บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม
 เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

จ านวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะ
ส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม

คน ฝ่ายส่งเสริมฯ

1.7

2.4

2.5

1.8

ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการ
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนาช้ันน าในระดับชาติ

ร้อยละ ฝ่ายส่งเสริมฯ ชุติมา 
วาสนา

วาสนา 
นนทกานต์

ต่อพงษ์ 
สน่ัน

ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ร้อยละ ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์ 
ฐาปนีย์

2.1

2.2

   1.3 พัฒนาการส่ือสารภาพลักษณ์ 
ของส านักฯ และพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา

   2.1 ให้บริการวิชาการด้านอบรม
หลักสูตรระยะส้ันด้านภูมิปํญญา
ศิลปะ และวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
และสังคม

   2.2 ให้บริการวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน/สังคม

จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช.

คน งานบริการฯ
งานบริหารฯ

ร้อยละการของการน าความรู้จากการบริการ
วิชาการของส านักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน 
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของชุมชน/สังคม 
(ตัวช้ีวัดใหม่)

2.3
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2562 2563
(รอบ 5 เดือน)

2564 2565ยุทธศาสตร์\เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน่วยนับ แผน/ผล
ปีงบประมาณ

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
แผน Band 2 Band 2 Band 3 Band 3
ผล Band 2

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

แผน 80 85 90 90
ผล 100

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

แผน 80 80 90 90
ผล 85.89 93.59

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

แผน 1,100,000 1,250,000 1,400,000 1,550,000
ผล 1,501,968 4,075,843

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ

แผน -5 -5 -5 -5
ผล 17.86 -12

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

ไม่บรรลุ

แผน TBA TBA TBA
ผล 1

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

บรรลุ 12
ไม่บรรลุ 4

รวม 16 19 19 19

   3.1 บริหารงานและจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   3.1 พัฒนาส่วนงานตามเกณฑ์ 
CMU-EdPEx 2562-2565
(ยุทธวิธีการบริหารและพัฒนางาน)

ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ งานบริหารฯ กิตติพันธ์   3.3  ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและพลังงานภายในส านักฯ

3.6

3.5

3.1

3.2

3.3

3.4 ชนาภา

สันต์ทัศน์

การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ระดับ งานบริหารฯ ปัทมา รอรายงาน

คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx200)

ชนาภา 
วนิดา

จ านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ เงิน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้
อ่ืนๆ

บาท งานบริหารฯ   3.2  สร้างรายได้จากทรัพยากรท่ีมี
อยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

สรุป

จ านวนโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/
พัฒนาภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมภายในส านักฯ

ร้อยละ งานบริหารฯ กิตติพันธ์ รอรายงาน

ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของ
บุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC :
 องค์กรแห่งความสุข

ร้อยละ งานบริหารฯ

งานบริการฯ
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รายการ บรรลุผล ไม่บรรลุผล รอรายงาน รวม
0 0 #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)
สรุปรายงานตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

บรรลผุล ไมบ่รรลผุล รอรายงาน รวม

รอ้
ย
ล
ะ

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ ปีงบ 2563 (รอบ 5 เดือน)
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ตัวช้ีวัด 1.1  จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ค่าเป้าหมาย : 10,000 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์

เดือน
นักท่องเท่ียวและ

ศึกษาดูงาน

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีส านักฯ

 จัดข้ึน

ผู้เช่าสถานท่ีจัด
กิจกรรม

อายุต่ ากว่า 10 ปี
(ยกเว้นค่าเข้าชม)

พระภิกษุ สามเณร รวม

ต.ค.                   428                    10                    50                    18                      3            509
พ.ย.                3,590                   260                   250                   145                      2          4,247
ธ.ค.                   761                   135                   450                    19                      2          1,367
ม.ค.                1,058                    77                   150                    50                      4          1,339
ก.พ.                1,017                    31                   150                      7          1,205
มี.ค.                - 
เม.ย.                - 
พ.ค.                - 
มิ.ย.                - 
ก.ค.                - 
ส.ค.                - 
ก.ย.                - 

รวม 6,854              513                 1,050              239                 11                  8,667         
ร้อยละ 79.08 5.92 12.11 2.76 0.13 100.00

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันน าสู่ล้านนา
สร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในร้ัว มช.

     จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562
 - 29 กุมภาพันธ์ 2563) จ านวน 8,667 คน ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้อีกจ านวน 1,333 คน

     ส านักฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในช่วง 7 เดือนหลัง (1 มีนาคม - 30 กันยายน 2563) อีกประมาณ 7,000 คน ซ่ึงจะท าให้
สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ คือ 10,000 คน



6

ตัวช้ีวัด 1.2  ร้อยละความรู้/ประโยชน์ท่ีกลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์ และฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ กลุ่มศึกษาดูงาน ร้อยละ
1 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ท่ีกลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา มช.
77.80

77.80

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

รวม

     ส านักฯ วัดและประเมินผลร้อยละความรู้/ประโยชน์ ท่ีกลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 77.80 ซ่ึงยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คือร้อยละ 80

     ส านักฯ จ าเป็นต้องสร้างคุณค่าและส่งมอบคุณค่าในการเข้าชม/ศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้เพ่ิมมากข้ึน อาทิ การบรรยายให้ความรู้
แก่คณะศึกษาดูงานหรือนักท่องเท่ียวท่ีต้องการผู้น าชม การเพ่ิมป้ายข้อมูลอธิบายตามจุดต่างๆ การปรับปรุงวิดีโอแนะน าพิพิธภัณฑ์ก่อนการเข้าชมสถานท่ี
จริง การจัดแสดงนิทรรศการถาวร/นิทรรศการหมุนเวียน และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม/การเรียนรู้ต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ได้รับความรู้/ประโยชน์มากย่ิงข้ึน
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ตัวช้ีวัด 1.3  ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา ชุติมา พรหมาวัฒน์ และวาสนา มาวงค์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน/องค์กรท่ีมีการจัดการความร่วมมือ ร้อยละ
1 โครงการ Conservation of Traditional 

Lanna Architecture in Chiang Mai 
ระยะท่ี 1

 ต.ค. 62 - ก.ย. 63    - The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation 
(AFCP) 2019

100.00

โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต
 แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนา
อย่างสร้างสรรค์

27-29 พ.ย. 62    - ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์) 100.00
   - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
   - ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
   - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - ชมรมพ้ืนบ้านล้านนา
   - ภาควิชาเกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์
 มช.
   - สาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ 
มช.
   - กลุ่มไทใหญ่พ่อครูส่างค า จางยอด
   - กลุ่มบ้านน้ าต้นสล่าแดง อ.แม่วาง
   - กลุ่มรักษ์ล้านนา (เชียงใหม่)
   - ศูนย์ภูมิปัญญาไทยไตล้ือบ้านใบบุญ อ.ดอยสะเก็ด
   - กลุ่มท ากระเบ้ืองดินขอโบราณ เทศบาลแม่เหียะ
   - ชมรมฮักต๋ัวเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   - โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
   - เครือข่ายชุมชนกิจกรรมหัตถกรรมพ้ืนถ่ินสร้างสรรค์ จ านวน 12
 กลุ่ม
   - แหล่งเรียนรู้เคร่ืองป้ันดินเผาน้ าต้นสล่าแดง
   - หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา)

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาผ่านส่ือ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

   - วารสารร่มพยอม ปีท่ี 22    - นักวิชาการ
   - การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่าน
ส่ือวิทยุ

   - คณะการส่ือสารมวลชน

   - การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่าน
ส่ือหนังสือพิมพ์

   - หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

4 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 
ประจ าปี 2562

12 พ.ย. 62    - เทศบาลนครเชียงใหม่ 100.00

5 ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 
2562

ม.ค. 63    - บริษัทบุญรอด บริวเวอร่ี  
   - โครงการ Chiang Mai Blooms

100.00

6 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี
 2563

13 เม.ย. 63    - เทศบาลนครเชียงใหม่

100.00รวม

2

   - พิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้านนา
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เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา  
     -

     -
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ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวช้ีวัดใหม่)
ค่าเป้าหมาย : ยังไม่ได้ระบุ
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ รายการ แหล่งเงิน จ านวน
1 แหล่งทุนภายในประเทศ          975,000

1.1 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เยือนผญา" ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร             75,000
1.2 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่นายค าเท่ียง) บจ. อนุสารเชียงใหม่           300,000
1.3 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่นายค าเท่ียง) บจ. ค าเท่ียงพัฒนา           300,000
1.4 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่นายค าเท่ียง) บจ. เชียงใหม่พาณิชย์           300,000
2 แหล่งทุนจากต่างประเทศ       2,756,700

2.1 โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ปีงบ 
2563

AFCP ประเทศสหรัฐอเมริกา        2,756,700

3 อ่ืนๆ            22,500
3.1 เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา             22,500

3,754,200      

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

 
แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

     ส านักฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
 2563 (รอบ 5 เดือน) จ านวน 3,754,200 บาท โดยแบ่งเป็นแหล่งทุนภายในประเทศ 975,000 บาท จากต่างประเทศ จ านวน 2,756,700 บาท และอ่ืนๆ 
จ านวน 22,500 บาท)

     ก าหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบ แผน-ผล การด าเนินงานได้
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ล าดับ รายละเอียด ร้อยละ
1

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

    ส านักฯ ได้ก าหนดตัวช้ีวัดใหม่ คือ ตัวช้ีวัด 1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเท่ียวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เป็น
ตัวช้ีวัดใหม่ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าส านักฯ คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดังน้ัน จึงยังไม่มีรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวช้ีวัดท่ี 1.5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)

     สอบถามนักท่องเท่ียวต่างชาติโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพ่ือประเมินการยอมรับของนักท่องเท่ียว
ต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2563

ตัวช้ีวัด 1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเท่ียวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา (ตัวช้ีวัดใหม่)
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์, วาสนา มาวงค์ และปรียาลักษณ์ ใจสัตย์
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ตัวช้ีวัด 1.6 ร้อยละของประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช .
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์

ล าดับ รายละเอียด ร้อยละ
1 เว็บไซต์ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 84.00
2 Facebook Page พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 64.61
3 อีเมล์ 62.40
4 ป้ายต่างๆ (ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายทางหลวง) 80.20
5 Youtube พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 63.00
6 Google Site 90.00
7 ช่องทางอ่ืนๆ (เพ่ือน/ร้านชา/twiter/IG/เว็บมช./เว็บคณะ/FB ส านักฯ/Line@) 60.66

72.12

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา  

รวม

     ส านักฯ วัดและประเมินผลความมีประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยการใช้แบบสอบถามผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ฯ  ซ่ึงมีการประเมินส่ือทุกประเภท ท าให้คะแนนประเมินของส่ือบางประเภทจะสูง (ได้แก่ Google, เว็บไซต์, ป้าย) และผลประเมินของส่ือบาง
ประเภทค่ า (ได้แก่ Facebook Page, YouTube, Email)

     ส านักฯ ควรปรับปรุงตัวช้ีวัดใหม่ เป็น "ร้อยละของประสิทธิผลในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นท่ีรู้จัก " เพ่ือวัดประสิทธิผล
ของการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม ท้ังน้ี การประเมินส่ือประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท จะท าให้ทราบว่าผู้เข้าชมรู้จักพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านส่ือประเภทใด (มาก
ท่ีสุด - น้อยท่ีสุด)
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ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์ และวาสนา มาวงค์

ล าดับ รายละเอียด ร้อยละ
1 ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช . ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา

ช้ันน าในระดับชาติ
78.00

78.00

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

ตัวช้ีวัด 1.7 ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช . ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาช้ันน าใน
ระดับชาติ

     การรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช . ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาช้ันน าในระดับชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 78.00 (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 85)

     ส านักฯ ควรสร้างการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ด้านการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยอาจสร้างภาพลักษณ์
ของพิพิธภัณฑ์ สร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ จัดกิจกรรมเพ่ือการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ของผู้รับบริการฯ ให้มากย่ิงข้ึน ท้ังน้ี อาจ
พิจารณาจัดท าแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท้ังระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน
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ค่าเป้าหมาย : 5,000 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ และงานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์ และนนทกานต์ ยอดแก้ว

เดือน
จ านวนผู้เข้าชม

เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ
หมายเหตุ

ตุลาคม                                                  408
พฤศจิกายน                                                  608
ธันวาคม                                                  433
มกราคม                                                  527
กุมภาพันธ์                                                  628
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

รวม 2,604                                           

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
     ส านักฯ ก าลังพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพ่ือให้เว็บไซต์สวยงาม น่าสนใจ และมีข้อมูลท่ีถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือท าให้ผู้เข้าชมได้รับ
ความรู้/ประโยชน์จากการเข้าชมเว็บไซต์มากย่ิงข้ึน หากด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จแล้ว คาดว่าจะท าให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากข้ึน และบรรลุค่าเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้

ตัวช้ีวัด 1.8 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563) มีผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ านวน 
2,604 คน (เฉล่ียเดือนละ 520 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 52.08 ของค่าเป้าหมาย
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ตัวช้ีวัด 2.1 : จ านวนหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าเป้าหมาย : 9 โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสน่ัน ธรรมธิ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนา
อย่างสร้างสรรค์
   กิจกรรมท่ี 2. อบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ 
(จ านวน 9 หลักสูตร) ดังน้ี
   1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า 26-28 ธ.ค. 62 1 1
   2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 1 1
   3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทป้ิง แอ็บ หลาม) 27-29 ก.พ. 63 1 1
   4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทต า ย าส้า) 26-28 มี.ค. 63 1
   5. หลักสูตรการจักสานใบตาล 2 พ.ค. 63 1
   6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา 28-30 พ.ค. 63 1
   7. หลักสูตรท าของท่ีระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ 25-27 มิ.ย. 63 1
   8. หลักสูตรการสานสาด 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 1
   9. หลักสูตรการท าเทียนในพิธีกรรม 27-29 ส.ค. 63 1

2 โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้านนาเบ้ืองต้น" TBA 1
10 3

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

1

     ส านักฯ มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 10 หลักสูตร ได้ด าเนินงานฝึกอบรมหลักสูตระยะส้ันในรอบ 5 เดือน 
จ านวน 3 หลักสูตร และมีแผนจัดฝึกอบรมฯ ในรอบ 7 เดือนหลังอีก 7 หลักสูตร

     ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด



15

ตัวช้ีวัด 2.2 : จ านวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม 
ค่าเป้าหมาย : 9 คร้ัง
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสน่ัน ธรรมธิ

ล าดับ รายช่ือหลักสูตรระยะส้ัน ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนา
อย่างสร้างสรรค์
   กิจกรรมท่ี 2. อบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ 
(จ านวน 9 หลักสูตร) ดังน้ี
   1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า 26-28 ธ.ค. 62 1 1
   2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 1 1
   3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทป้ิง แอ็บ หลาม) 27-29 ก.พ. 63 1 1
   4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทต า ย าส้า) 26-28 มี.ค. 63 1
   5. หลักสูตรการจักสานใบตาล 2 พ.ค. 63 1
   6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา 28-30 พ.ค. 63 1
   7. หลักสูตรท าของท่ีระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ 25-27 มิ.ย. 63 1
   8. หลักสูตรการสานสาด 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 1
   9. หลักสูตรการท าเทียนในพิธีกรรม 27-29 ส.ค. 63 1

2 โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้านนาเบ้ืองต้น" TBA 1
10 3

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม
     

1

     ส านักฯ มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 10 คร้ัง ได้ด าเนินงานฝึกอบรมหลักสูตระยะส้ันในรอบ 5 เดือน 
จ านวน 3 คร้ัง และมีแผนจัดฝึกอบรมฯ ในรอบ 7 เดือนหลังอีก 7 คร้ัง

     ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด
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ตัวช้ีวัด 2.3 จ านวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม 
ค่าเป้าหมาย : 200 คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสน่ัน ธรรมธิ

อบรมหลักสูตร ผ่านหลักสูตร
โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์

   กิจกรรมท่ี 2. อบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านหัตถศิลป์และ
วัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (จ านวน 9 หลักสูตร) ดังน้ี

   1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า 26-28 ธ.ค. 62 20 24 4
   2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 20 25 5
   3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทป้ิง แอ็บ หลาม) 27-29 ก.พ. 63 20 31 6
   4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทต า ย าส้า) 26-28 มี.ค. 63 20
   5. หลักสูตรการจักสานใบตาล 2 พ.ค. 63 20
   6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา 28-30 พ.ค. 63 20
   7. หลักสูตรท าของท่ีระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ 25-27 มิ.ย. 63 20
   8. หลักสูตรการสานสาด 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 20
   9. หลักสูตรการท าเทียนในพิธีกรรม 27-29 ส.ค. 63 20

2 โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้านนาเบ้ืองต้น" TBA 20
200 80 15

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

1

     ส านักฯ มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 10 หลักสูตร โดยรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 200 คน ได้

     ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ันตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด

ช่ือหลักสูตรล าดับ ระยะเวลาด าเนินงาน แผน
จ านวนผู้รับบริการ
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ตัวช้ีวัด 2.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสน่ัน ธรรมธิ

ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถี

ชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์

   กิจกรรมท่ี 2. อบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา
สร้างสรรค์ (จ านวน 9 หลักสูตร) ดังน้ี

80.00 95.71

   1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า 26-28 ธ.ค. 62 80.00 92.60
   2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 80.00 98.33
   3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทป้ิง แอ็บ หลาม) 27-29 ก.พ. 63 80.00 96.20
   4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทต า ย าส้า) 26-28 มี.ค. 63
   5. หลักสูตรการจักสานใบตาล 2 พ.ค. 63
   6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา 28-30 พ.ค. 63
   7. หลักสูตรท าของท่ีระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ 25-27 มิ.ย. 63
   8. หลักสูตรการสานสาด 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63
   9. หลักสูตรการท าเทียนในพิธีกรรม 27-29 ส.ค. 63

2 โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้านนาเบ้ืองต้น" TBA 80.00
80.00 95.71

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) ผู้รับบริการวิชาการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ คิดเป็นร้อยละ 95.71 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้

     -
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ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา และสุขธรรม โนบาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์
   กิจกรรมท่ี 2. อบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา
สร้างสรรค์ (จ านวน 9 หลักสูตร) ดังน้ี
   1. หลักสูตรเจิงมือเปล่า 26-28 ธ.ค. 62 80 0.00
   2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 80 0.00
   3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทป้ิง แอ็บ หลาม) 27-29 ก.พ. 63 80 0.00
   4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทต า ย าส้า) 26-28 มี.ค. 63 80
   5. หลักสูตรการจักสานใบตาล 2 พ.ค. 63 80
   6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ าภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา 28-30 พ.ค. 63 80
   7. หลักสูตรท าของท่ีระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ 25-27 มิ.ย. 63 80
   8. หลักสูตรการสานสาด 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 80
   9. หลักสูตรการท าเทียนในพิธีกรรม 27-29 ส.ค. 63 80

2 โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้านนาเบ้ืองต้น" TBA 80
80 0.00

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละการของการน าความรู้จากการบริการวิชาการของส านักฯ ไปใช้ประโยชน์ /สืบสาน เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของชุมชน/สังคม (ตัวช้ีวัด
ใหม่)

รวม

1

    ส านักฯ ได้ก าหนดตัวช้ีวัดใหม่ คือ ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละการของการน าความรู้จากการบริการวิชาการของส านักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพ่ือให้เกิดความ
ย่ังยืนของชุมชน/สังคม ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าส านักฯ คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือให้ทราบว่าผู้รับบริการ
วิชาการจากส านักฯ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือสืบสาน เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของชุมชน/สังคมในระดับใด ซ่ึงจะด าเนินการวัดและประเมินผลตัวช้ีวัด ใน
ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     ด าเนินการวัดและประเมินผลด้านการน าความรู้จากการรับบริการวิชาการจากส านักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของชุมชน/สังคม 
โดยการใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์เชิงลึก หลังเข้ารับบริการช่วงเวลาหน่ึงตามความเหมาะสม
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 : ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200) 
หน่วยนับ : ระดับประเมิน
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : EdPEx 200
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

หมวด ผลประเมิน แบนด์
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง 0
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 0
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 0
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 0
3.1 เสียงของลูกค้า 0
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 0
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 0
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 0
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 0
6.1 กระบวนการท างาน 0
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 0
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 0
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 0
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 0
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 0
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 0

0
หมายเหตุ : ผลตรวจประเมิน CMU-EdPEx ประจ าปี 2563 (ประมาณตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ส านักฯ จะได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของแนวทาง CMU-EdPEx ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงเดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2563

     - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยน าข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา (OFIs) 
จากผลการตรวจประเมิน CMU-EdPEx ในรอบปีท่ีผ่านมา มาเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ในการจัดท าแผนฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ค่าเฉล่ียรวม

1. การน าองค์การ

2. กลยุทธ์

3. ลูกค้า

4. การวัด วิเคราะห์ และ
จัดการความรู้
5. บุคลากร

6. ระบบปฏิบัติการ

7. ผลลัพธ์
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ตัวช้ีวัด 3.2 การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานส านัก
ผู้รับผิดชอบ : ปัทมา จักษุรัตน์

ดัชนี คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน
     1. ความโปร่งใส (Transparency Index)     
ประเมินเก่ียวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ รวมถึงข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของส่วนงานท่ี
ด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล 
โดยเฉพาะกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงเป็นการด าเนินงาน
ท่ีมีความเส่ียงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ 
รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสืยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนได้

20      ส านักฯ ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง มีการ
เปิดเผย ข้อมูลแต่ละโครงการให้สาธารณะรับทราบตาม 5 
ข้ันตอน ดังน้ี
     1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละ
โครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามท่ีกฎหมายของ
แต่ละหน่วยงานก าหนด
     2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ
     3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่
ละโครงการ
     4) มีการประกาศเผยแพร่รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น
ในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ
     5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละ
โครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลท่ีใช้ใน
การตัดสิน ผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง  
     6) ในปีงบประมาณ 2561 ส านักฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน
ใด ๆ จากผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     7) มีส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เข้ามาประเมินและตรวจสอบการด าเนินการทางการเงิน
ประจ าทุกปี

0

     2. ความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีของส่วนงานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ตามพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ท่ีถูกต้อง 
ชอบธรรม และเสมอภาค มีเจตจ านงท่ีแน่วแน่ในการบริหาร
หน่วยงาน ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต พร้อมรับผิดเม่ือเกิด
ความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันแก่สาธารณชนว่าการ
ขับเคล่ือนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมากิ
บาล

10      ผู้อ านวยการส านักฯ แสดงเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานของผู้บริหารส่วนงานต่อบุคลากรของส่วนงาน 
การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อบุคลากรส่วนงาน

0

     3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(Corription - Free Index) ประเมินเก่ียวกับผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเข้า
ข่ายการทุจริตต่อหน้าท่ี หรือผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้บริหารท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย 
การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้อ่ืน

20      1) ส านักฯ มีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมให้ส่วน
งานมีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการแจ้งให้
บุคลากรส านักทราบและปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการของ มช.
     2) การประเมินส่วนงานจากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

0
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ดัชนี คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน
     4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร (Integrity 
Culture Index) ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติ
ในการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของ
หน่วยงาน ท่ีไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริตต่างๆ ใน
หน่วยงาน จนกระท่ังไม่ทนต่อการทุจริต และก่อโห้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) รวมไปถึงกระบวนการ
ของหน่วยงานท่ีจะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
ทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานท่ีมีการก าหนด
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

20      1) ส านักฯ โดยผู้อ านวยการส านักได้มีนโยบายชัดเจนใน
การปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีการแจ้งในการ
ประชุมบุคลากรส านักฯ
     2) ส านักฯ โดยผู้อ านวยการส านัก ได้ส่ังการให้
เลขานุการส านักฯ ช่วยตรวจสอบกระบวนการการ
ปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุของส านัก และให้มีการ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน
     3) มีการต้ังวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้คุณธรรม จริยธรรม 
เป็นตัวก าหนดคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กร

0

     5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work 
Integrity Index) ประเมินเก่ียวกับกระบวนการของ
หน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีแสดง
ถึงการให้ความส าคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ท่ีจะต้อง
ก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีขัดเจนและมี
การปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานน้ันอย่างเคร่งครัดอยู่
เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซ่ึงถึอเป็นลักษณะคุณธรรมท่ี
หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน

20      ส านักฯ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในการ
ท างาน รวมถึงความเป็นธรรมในการบริหารงาน การ
ให้บริการแก่นักศึกษา และผู้มารับบริการ เช่น การมีผัง
ข้ันตอนการให้บริการ เป็นต้น

0

     6. การส่ือสาร ประเมินวิธีส่ือสารนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
กับการด าเนินการด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส 
เป็นท่ีตระหนักรู้ท่ัวท้ังองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ให้
รับรู้ท่ัวท้ังส่วนงาน

10      ส านักฯ มีวิธีส่ือสารนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นท่ี
ตระหนักรู้ท่ัวท้ังองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ท่ัวท้ัง
ส่วนงาน

0

รวม 100 0

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ส านักฯ ยังไม่ได้ด าเนินการวัดและประเมินผลการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รอบ 5 เดือน)

     ส านักฯ ควรจัดท าแผนการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับ ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวัดประเมินผลการด าเนินงานทุกไตรมาส เพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้าและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานด้าน ITA ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
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ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์ และ วนิดา เช้ือค าฟู

ล าดับ รายช่ือบุคลากร แผน ผล
1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข 80.00 93.85
2 ร้อยละความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข 80.00 93.33

80.00 93.59

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 3.3 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข

รวม

     จะด าเนินการประเมินผลในเดือนกันยายน 2563

     ส านักฯ ควรด าเนินการประเมินความพึงพอใจและความสุขในการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข ทุกไตรมาส เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด หากยังไม่บรรลุเป้าหมายจะได้สามารถปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีข้ึนได้ต่อไป
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ตัวช้ีวัด 3.4 จ านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%)
ค่าเป้าหมาย : 1,250,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ รายการ แหล่งเงิน
ปีงบ 2562

(บาท)
ปีงบ 2563

(บาท)

เพ่ิม/ลด จากปี
ท่ีผ่านมา
(ร้อยละ)

1 รายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์      309,494.70      162,194.40 -           47.59
1.1 ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา       111,186.00        84,645.00
1.2 ค่าเช่าสถานท่ี       189,801.00        75,960.00
1.3 ค่าจ าหน่ายหนังสือ          8,345.70          1,530.00
1.4 ค่ารับฝากจ าหน่ายสินค้า            162.00              59.40
2 รายได้จากการสนับสนุนจากภายนอก   1,133,449.00   3,905,300.00           244.55

2.1 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน 
เยือนผญา"

ททท.       300,000.00

2.2 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน 
เยือนผญา"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร        75,000.00

2.3 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม บมจ.บุญรอดบิวเบอร่ี        36,000.00        36,000.00
2.4 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม นายกสมาคมโรงแรมไทย

ภาคเหนือ
       20,000.00

2.5 โครงการเสวนา "รู้ล้ิม ชิมรส" อาหารแอฟริกันอเมริกันและ
ล้านนา

กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา 
เชียงใหม่

       34,000.00

2.6 ของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ          6,000.00          3,000.00
2.7 เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา        15,000.00        22,500.00
2.8 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวร่มพยอม          1,909.00          2,000.00
2.9 เงินบริจาคเพ่ือจัดท าของท่ีระลึกส านักส่งเสริมฯ          3,510.00
2.10 เงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.        50,000.00
2.11 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีท่ี 24 ค่าลงทะเบียน       107,700.00        90,100.00
2.12 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ปี 62 ค่าลงทะเบียน        18,200.00
2.13 โครงการบวชเนกขัมมจาริณีฯ ค่าลงทะเบียน        73,900.00
2.14 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือน

แม่นายค าเท่ียง)
มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์       450,000.00

2.15 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือน
แม่นายค าเท่ียง)

บจ. อนุสารเชียงใหม่       300,000.00

2.16 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือน
แม่นายค าเท่ียง)

บจ. ค าเท่ียงพัฒนา       300,000.00

2.17 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือน
แม่นายค าเท่ียง)

บจ. เชียงใหม่พาณิชย์       300,000.00

2.18 โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาทัศนาและล้านนาคดี
ศึกษา

คณะสังคมศาสตร์ มช.        37,230.00

2.19 โครงการ Conservation of Traditional Lanna 
Architecture in Chiang Mai

AFCP    2,756,700.00

3 รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ       59,024.60         8,348.62 -           85.86
3.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร          3,600.75          5,075.32
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ด            180.00



24

ล าดับ รายการ แหล่งเงิน
ปีงบ 2562

(บาท)
ปีงบ 2563

(บาท)

เพ่ิม/ลด จากปี
ท่ีผ่านมา
(ร้อยละ)

3.3 อ่ืนๆ (การจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ ฯลฯ)        55,243.85          3,273.30
1,501,968.30  4,075,843.02  171.37          

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) ส านักฯ มีรายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%) 
จ านวน 4,075,843.02 บาท ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ในปีงบ 2563 คือ 1,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 226.06 และสูงกว่าปีท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 
171.37

     -
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา
ค่าเป้าหมาย :  ลดลงร้อยละ 5
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

บาท ร้อยละ
ตุลาคม              17,523.00              13,833.43 -3,689.57 -21.06
พฤศจิกายน              12,074.00              10,810.86 -1,263.14 -10.46
ธันวาคม              10,742.00               9,206.43 -1,535.57 -14.30
มกราคม               9,693.00               9,505.90 -187.10 -1.93
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

รวม            50,032.00            43,356.62 -6,675.38 -11.94

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ส านักฯ เบิกค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 4 เดือนแรก) จ านวน 43,356.62 บาท ซ่ึงต ากว่าค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 
เดือนแรก) จ านวน 6,675.38 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ -11.94

    ด าเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของส านักฯ อย่างเคร่งครัด

เพ่ิม/ลดจากปีท่ีผ่านมา
ปีงบ 2563ปีงบ 2562เดือน
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ค่าเป้าหมาย : TBA
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

ล าดับ รายช่ือบุคลากร ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 โครงการฟ้ืนฟูและปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ "สวนข้างเฮือน

ล้านนา" (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบ 2562)
8 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62 1 1

2 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ส านักฯ มี.ค. - ก.ย. 63 1
2 1

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 3.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมภายในส านักฯ 

     ส านักฯ มีแผนด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมภายในส านักฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2 
โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการเสร็จส้ินแล้วจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการฟ้ืนฟูและปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ "สวนข้างเฮือนล้านนา" 
ซ่ึงเป็นโครงการขยายระยะเวลาด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (8 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562)

     -

รวม
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