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 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายให้ทุกส่วนงานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 
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2562 - 2565 ระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของส่วนงาน 

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มุ่งมั่นการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี วัดทุกตัวในระดับสูงสุด 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านการบริการ
วิชาการแกชุ่มชนและสังคม และด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการ
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานที่ก าหนดไว้ ทั งนี  ได้
จัดท ารายงานตัวชี วัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ าไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อรายงานตัวชี วัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี วัดค ารับรองตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี  
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1

ค่าเป้าหมาย ผลงาน

ท้าทาย บังคับ รายงาน 2563 2563
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

1.12 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา

1.12.1 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 1 บาท  รายงานเท่าน้ัน 53,964.98 งานบริหารฯ กิตติพันธ์

1.14 จ านวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการ
อนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตส านึก

1 โครงการ/กิจกรรม  รายงานเท่าน้ัน

1.15 ร้อยละของความส าเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน 1 ร้อยละ  - 100.00 งานบริหารฯ กิตติพันธ์

1.17 ปริมาณไขมันท่ีปล่อยออกจากส่วนงาน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร  รายงานเท่าน้ัน งานบริหารฯ กิตติพันธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

2.15 จ านวนโครงการ/กิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหารและสุขภาพ 
และการดูแลผู้สูงอายุ

1 โครงการ/กิจกรรม  รายงานเท่าน้ัน                      1 งานบริหารฯ ชนาภา

2.16 จ านวนโครงการ/กิจกรรม Food Safety (Healthy diet and balanced nutrition) 1 โครงการ/กิจกรรม  รายงานเท่าน้ัน

2.17 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ Healthy University 1 โครงการ/กิจกรรม  รายงานเท่าน้ัน                      4 งานบริหารฯ ชนาภา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ล้านนาสร้างสรรค์

3.8 จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)  - 

3.8.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 1 บาท               75,000 งานบริหารฯ ชนาภา

3.8.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 1 บาท             956,000 งานบริหารฯ ชนาภา

3.8.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ 1 บาท           2,756,700 งานบริหารฯ ชนาภา

3.8.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ 1 บาท             128,500 งานบริหารฯ ชนาภา

3.9 การมีส่วนร่วมในการจัดท าสารบบด้านล้านนา (CMU Lanna Directory) 1 ประเด็น/หัวข้อท่ี
เข้ามามีส่วนร่วม

                       8                      4 ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์

3.11 การเปิดหลักสูตรระยะส้ัน

3.11.1 จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน 1 หลักสูตร                        9                      4 ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์

3.11.2 จ านวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ัน 1 คร้ัง                        9                      4 ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์

3.11.3 จ านวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 1 คน                     200                     80 ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์

3.13 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์ 1 โครงการ/กิจกรรม                       12                      6 ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศและนวัตกรรม

5.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากวิจัยและนวัตกรรม (นอกมหาวิทยาลัย) 1 โครงการ/ชุดโครงการ                      - งานบริการฯ สันต์ทัศน์

รายงานตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภท
หน่วยนับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด



2

ค่าเป้าหมาย ผลงาน

ท้าทาย บังคับ รายงาน 2563 2563

ประเภท
หน่วยนับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

5.14 จ านวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิท่ีย่ืนขอรับความคุ้มครองท้ังหมด 

5.14.1 จ านวนสิทธิบัตร 1 ผลงาน                       - งานบริการฯ สันต์ทัศน์

5.14.2 จ านวนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ผลงาน                       - งานบริการฯ สันต์ทัศน์

5.14.3 จ านวนอนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน                       - งานบริการฯ สันต์ทัศน์

5.14.4 จ านวนลิขสิทธ์ิท่ีย่ืนขอรับความคุ้มครอง 1 ผลงาน                       - งานบริการฯ สันต์ทัศน์

5.17 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา

5.17.3 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านล้านนาสร้างสรรค์ 1 ผลงาน                       - งานบริการฯ สันต์ทัศน์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 

6.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการบริการวิชาการองค์ความรู้พร้อมใช้และ
นวัตกรรม

1 บาท                       - งานบริหารฯ ชนาภา

6.2 จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา) บาท 2,957,800 งานบริหารฯ ชนาภา

6.2.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ (รวมทุกด้าน) 1 บาท 75,000 งานบริหารฯ ชนาภา

6.2.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (รวมทุกด้าน) 1 บาท 36,000 งานบริหารฯ ชนาภา

6.2.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ (รวมทุกด้าน) 1 บาท 2,756,700 งานบริหารฯ ชนาภา

6.2.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ (รวมทุกด้าน) 1 บาท 90,100 งานบริหารฯ ชนาภา

6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร

6.3.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 1 ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

                      - งานบริหารฯ รพีพรรณ

6.3.4 ด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม 1 ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

                      - งานบริหารฯ รพีพรรณ

6.4 จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการท่ีสร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/
ประเทศ

1 ผลงาน                        3                       - ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์

6.5 จ านวนบุคลากรท่ีด าเนินการเก่ียวข้องในงานวิชาการเพ่ือสังคม 1 คน                       11                      6 งานบริหารฯ รพีพรรณ

6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดท าคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนท่ีสามารถแก้ไขปัญหา
ส าคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถ่ินและสังคม

ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

                       4                      7 ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์

6.6.1 ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 1 ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

                      - 

6.6.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 1 ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

                      - 
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ค่าเป้าหมาย ผลงาน

ท้าทาย บังคับ รายงาน 2563 2563

ประเภท
หน่วยนับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

6.6.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 1 ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

                     6

6.6.4 ด้านอ่ืนๆ 1 ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

                     1

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : แสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

7.1 จ านวนรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่าย (รายได้ - ค่าใช้จ่าย) 1 บาท  -  (อัตโนมัติ) งานบริหารฯ ชนาภา ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

7.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม  - 

7.3.1 รายได้จากการวิจัย 1 บาท  (อัตโนมัติ) งานบริหารฯ ชนาภา ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

7.3.2 รายได้รวม 1 บาท  (อัตโนมัติ) งานบริหารฯ ชนาภา ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

7.4 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการต่อรายได้รวม 1 ร้อยละ  - (อัตโนมัติ) งานบริหารฯ ชนาภา ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจ ารายปี (งบบุคลากรและงบด าเนินงาน) ปี  - 

7.5.1 งบบุคลากรและงบด าเนินงาน 1 บาท  (อัตโนมัติ) งานบริหารฯ ชนาภา ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

7.5.2 เงินสะสมของส่วนงาน 1 บาท  (อัตโนมัติ) งานบริหารฯ ชนาภา ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

7.8 รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการแปลงสินทรัพย์ 1 บาท  -             201,482 งานบริหารฯ ชนาภา

7.8.1 รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 1 บาท             196,407 งานบริหารฯ ชนาภา

7.8.2 รายได้จากการบริหารสังหาริมทรัพย์ 1 บาท                 5,075 งานบริหารฯ ชนาภา

7.9 จ านวนรายได้จากการบริจาค 1 บาท  -           23,000.00 งานบริหารฯ ชนาภา

7.9.2 เงินรายได้อ่ืนๆ (นอกจากนักศึกษาเก่า) 1 บาท           23,000.00 งานบริหารฯ ชนาภา

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200) 1 คะแนน  -  - งานบริการฯ สันต์ทัศน์

8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณท้ังหมดของส่วนงาน 1 ร้อยละ  - (อัตโนมัติ) งานบริการฯ สันต์ทัศน์ ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

8.6 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบ CMU-MIS เพ่ือบริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
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ค่าเป้าหมาย ผลงาน

ท้าทาย บังคับ รายงาน 2563 2563

ประเภท
หน่วยนับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัด

8.6.1 ระดับคุณภาพข้อมูลระบบ CMU-MIS 1 ระดับ (อัตโนมัติ) ทุกหน่วยงาน ผู้บันทึกข้อมูลแต่
ละด้าน

ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จาก CMU-MIS

8.10 การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 1 ระดับ
คะแนน

 -                       - งานบริหารฯ ปัทมา

4 6 18รวม
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ตัวช้ีวัด 1.12  ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

1.12.1  ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : ร้อยละ

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

เดือน ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 เพ่ิมข้ึน/ลดลง (ร้อยละ)
ตุลาคม                                         17,523.00                                         13,833.43 -                                            21.06

พฤศจิกายน                                         12,074.00                                         10,810.86 -                                            10.46

ธันวาคม                                         10,742.00                                          9,206.43 -                                            14.30

มกราคม                                          9,693.00                                          9,505.90 -                                              1.93

กุมภาพันธ์                                         11,737.00                                         10,608.36 -                                              9.62

มีนาคม                                         17,430.00

เมษายน                                         16,896.00

พฤษภาคม                                         20,104.00

มิถุนายน                                         15,525.00

กรกฎาคม                                         14,999.00

สิงหาคม                                         13,669.00

กันยายน                                         15,035.00

รวม                                      175,427.00                                        53,964.98 -                                            11.47

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องการรายงาน :

     1. ข้อมูลค่าไฟฟ้าของส่วนงานในช่วงเวลาเดียวกัน ณ ปีปัจจุบัน (บาท)

     2. ข้อมูลค่าไฟฟ้าของส่วนงานในช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีผ่านมา (บาท)

     การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า คือ ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟัาของส่วนงานท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละเดือน (พิจารณาจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าท่ีได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ) 
โดยเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 1.14 จ านวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตส านึก

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป
Data Owners : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมส านักฯ (ด้านพลังงานและขยะ) ต.ค. 62 - ก.ย. 63 1

2 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ส านักฯ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 1
2 0

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)
รวม

ค าอธิบาย :
     โครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตส านึก หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัย
นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมและพลังงาน หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตส านึก หมายรวมถึง โครงการท่ีมีผลกระทบโดยตรง
เพ่ือจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานภายในมหาวิทยาลัย และ โครงการท่ีสร้างผลกระทบท่ีดีแก่สังคมภายนอกด้วย

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน
     1. ระบุจ านวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตส านึก

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 1.15  ร้อยละความส าเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน 

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : ร้อยละ

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

บทบรรยาย ผลการด าเนินงาน ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
1. ข้อมูลปริมาณขยะท่ีคัดแยกตามประเภทของขยะได้อย่าง
ถูกต้อง (กิโลกรัม)

    140     445     800     385     210         -         -         -         -         -         -         -   1,980

   - ขยะอินทรีย์        60      125      200      150        40

   - ขยะรีไซเคิล        30        20        50        35        20

   - ขยะท่ัวไป        50      300      550      200      150

   - ขยะอันตราย          -          -          -          -          - 

2. ข้อมูลปริมาณขยะท้ังหมด (กิโลกรัม)     140     445     800     385     210         -         -         -         -         -         -         -   1,980

   - ขยะอินทรีย์        60      125      200      150        40

   - ขยะรีไซเคิล        30        20        50        35        20

   - ขยะท่ัวไป        50      300      550      200      150

   - ขยะอันตราย          -          -          -          -          - 
คิดเป็นร้อยละ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     1. ข้อมูลปริมาณขยะท่ีคัดแยกตามประเภทของขยะได้อย่างถูกต้อง (กิโลกรัม) 

     2. ข้อมูลปริมาณขยะท่ังหมด (กิโลกรัม)

     การคัดแยกขยะ คือ การคัดแยกประเภทของขยะ โดยแบ่งออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะรีโซเคิล ขยะท่ัวไป และขยะอันตราย รวมท้ังการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่การรณรงค์คัดแยก
ขยะ การคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง กระบวนการขนย้ายขยะไปยังโรงพักขยะของส่วนกลาง เพ่ือส่วนกลางจะได้น าขยะเหล่าน้ีไปแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน (Waste to Energy) โดยใช้เทคโนโลยีแบบ
บูรณาการ (Integrated Solid Waste Management) แปรรูปเป็นพลังงานทดแทน

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 1.17 ปริมาณไขมันท่ีปล่อยออกจากส่วนงาน

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน
หน่วยนับ : มิลลิกรัมต่อลิตร

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

ล าดับ ข้อมูลปริมาณไขมันท่ีปล่อยออกจากส่วนงาน มิลลิกรัมต่อลิตร

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

คิดเป็นร้อยละ

     ดูคู่มือตัวช้ีวัดฯ

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

     ระบุข้อมูลปริมาณไขมันท่ีปล่อยออกจากส่วนงาน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 2.15 จ านวนโครงการ/กิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
KPI Owners : งานบริการและประกันคุณภาพ
Data Owners : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 โครงการฟ้ืนฟูและปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ "สวนข้างเฮือนล้านนา" (ร่วมกับภาควิชา

เกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ และศูนย์วิจัยป่าไม้และชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มช.) (9 กิจกรรม)
8 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62 1 1

2 โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (9 หลักสูตร)
2.1 อาหารล้านนา (แกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 1 1
2.2 อาหารล้านนา (ป้ิง แอ็บ หลาม) 27-29 ก.พ. 63 1 1
2.3 อาหารล้านนา (ต า ย า ส้า) 26-28 มี.ค. 63 1 1

4 4
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

     ระบุช่ือและจ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีน าองค์ความรู้ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุมาประยุกต์ใช้ภายในมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

รวม

ค าอธิบาย :
     โครงการสร้างสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ หมายถึง โครงการ/กิจกรรมท่ีน าองค์ความรู้ด้านอาหาร สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุมา
ประยุกต์ใช้
ในการปรับสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สถานท่ีออกก าลังกาย, โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในส่วนงาน เป็นต้น

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 2.16 จ านวนโครงการ/กิจกรรม Food Safety (Healthy diet and balanced nutrition)

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
KPI Owners : งานบริการและประกันคุณภาพ
Data Owners : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล

0 0
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

     โครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety)

     โครงการ/ กิจกรรม ท่ีด าเนินการด้านความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ซ่ึงอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ท้ังผู้ประกอบการร้านค้า นักศึกษา บุคลากร ครอบคลุมพ้ืนท่ีภายในและ
บริเวณรอบมหาวิทยาลัย โดยโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือสุขภาพท่ีดีข้ึน, การด าเนินงานด้านสุขลักษณะในการประกอบอาหารให้ครอบคลุมต้ังแต่การเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร กระบวนการ
ในการเตรียมอาหาร ตลอดจนการดูแลภาชนะท่ีใช้, การจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อสุขภาพ (Create supportive environment) และการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ท าให้เกิดความรอบรู้ทาง
สุขภาพ
(Health literacy)
     ตัวอย่างโครงการ ด้าน CMU Food Safety ได้แก่ 1) การใช้วัตถุดิบท่ีปลอดสารพิษในร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย 2) การควบคุมสุขลักษณะของผู้ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัย
3) การใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงภาชนะใส่อาหาร 4) มีโรงอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ เป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชน และ 5) การจัดการขยะจากผู้ประกอบการร้านอาหาร

รวม

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 2.17 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ Healthy University

ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป
Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ บทบรรยาย ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 กิจกรรม Happy Body (ภายใต้โครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข) ต.ค. 62 - ก.ย. 63

   - การตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี 1 1

   - การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่บุคลากร 1 1
   - การติดต้ังเคร่ืองฟอกอากาศในส านักงาน เพ่ือป้องกันฝุ่น PM 2.5 1 1
   - การบริการเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันการติดเช้ือ Covid-19 1 1

4 4
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

     จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับ Healthy University
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

     มหาวิทยาลัยสู่องค์การสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) เป็นระบบบริหารความอยู่ดีมีสุขของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้ยงใหม่ ท่ีส่งเสริมด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสภาพแวดล้อมด้านสุขภาพด้วยการด าเนินการตามกลวิธี 3 ด้าน ได้แก่ 1) System and Infrastructure 2) Zero Tolerance area in Healthy University และ 3) Health
 Promotion Strategies ส่งผลให้เกิดกระแสการรับรู้การสร้างสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรในวงกว้าง ได้แก่ การมีระบบการให้บริการด้านสุขภาพ การประยุกต์หลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ึออ านวยต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น ท้ังน้ี เพ่ือให้มหาวิทยาเป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพแก่สถาบัน องค์กรและชุมชนอ่ืนๆ ท้ังน้ี 
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

ค าอธิบาย :

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 3.4 จ านวนนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : ช้ินงาน

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ ช้ินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล

            -   

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ล้านนาสร้างสรรค์

รวม

     นวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์ หมายถึง ส่ิงใหม่ท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการผลิต ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ล้านนา
สร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลิตผลท่ีเพ่ิมข้ึน หรือสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

     2. ข้อมูลเอกสารรับรองผลงานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ด้านล้านนาสร้างสรรค์

     1. ช่ือนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ด้านล้านนาสร้างสรรค  ์

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 3.8  จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)

ตัวช้ีวัดท่ี 3.8.1  ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

ค่าเป้าหมาย : Report Only

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม แหล่งทุน จ านวน (บาท)
1 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เยือนผญา" ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร                   75,000.00

                 75,000.00

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     ระบุงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ าแนกรายประเภท

     งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณท่ีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้
สังคม โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุนหรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็นด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน , ด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผู้สูงอายุ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ และด้านอ่ืนๆ 
     โดยจ านวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 1) ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 2) ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 3) ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ และ 4) ทุน
สนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ อาทิ ทุนสนับสนุนจากพ้ืนท่ี (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 3.8.2  ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม แหล่งทุน จ านวน (บาท)
1 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่นายค าเท่ียง) บจ. อนุสารเชียงใหม่                  300,000.00

2 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่นายค าเท่ียง) บจ. ค าเท่ียงพัฒนา                  300,000.00

3 โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่นายค าเท่ียง) บจ. เชียงใหม่พาณิชย์                  300,000.00

4 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม บุญรอดบิวเบอร่ี                   36,000.00

5 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม บจ. อินดีครีเอช่ัน                   20,000.00

                956,000.00

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

     ระบุงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ าแนกรายประเภท

     งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณท่ีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้
สังคม โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุนหรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็นด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน , ด้านอาหารและสุขภาพ และการ

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 3.8.3  ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม แหล่งทุน จ านวน (บาท)
1 โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai โครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพ่ือการอนุรักษ์ทาง

วัฒนธรรม (AFCP) ในปี 2019
              2,756,700.00

             2,756,700.00

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     ระบุงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ าแนกรายประเภท

     งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณท่ีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้
สังคม โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุนหรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็นด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน , ด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผู้สูงอายุ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ และด้านอ่ืนๆ 
     โดยจ านวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 1) ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 2) ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 3) ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ และ 4) ทุน
สนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ อาทิ ทุนสนับสนุนจากพ้ืนท่ี (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 3.8.4  ทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม แหล่งทุน จ านวน (บาท)
1 เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                   20,000.00

2 เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา บุคคลภายนอก                     4,000.00

3 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวร่มพยอม บุคคลภายนอก                     2,000.00

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีท่ี 25 บุคคลท่ีเข้าร่วมโครงการ                   90,100.00

5 โครงการอบรมระยะส้ันด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ บุคคลท่ีเข้าร่วมโครงการ                   12,400.00

                128,500.00

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     ระบุงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จ าแนกรายประเภท

     งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก หมายถึง งบประมาณท่ีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม/ผลงานด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้
สังคม โดยอาจอยู่ในรูปของการร่วมทุนหรือการให้ความสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็นด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน , ด้านอาหารและสุขภาพ และการ
ดูแลผู้สูงอายุ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ และด้านอ่ืนๆ 
     โดยจ านวนทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยแบ่งออกเป็น 1) ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 2) ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 3) ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ และ 4) ทุน
สนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ อาทิ ทุนสนับสนุนจากพ้ืนท่ี (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 3.9 การมีส่วนร่วมในการจัดท าสารบบด้านล้านนา (CMU Lanna Directory)

ค่าเป้าหมาย : 8 

หน่วยนับ : ประเด็น/หัวข้อท่ีเข้ามามีส่วนร่วม

KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ ประเด็น/หัวข้อท่ีเข้ามามีส่วนร่วม ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 ล้านนาคดีด้านท่ี 3 ปรัชญา ศาสนา ความเช่ือไสยศาสตร์และโหราศาสตร์

 - ข้ันไดผี / บันไดพราง : พรางตาพรางใจผี
เดือนมีนาคม

1
2 ล้านนาคดีด้านท่ี 4 ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม

 - ความหมายของดินขอ
เดือนมีนาคม

1
3 ล้านนาคดีด้านท่ี 5 สถาปัตยกรรม

 - วิธีการร้ือย้ายเรือนโบราณ
 - เรือนทรงป้ันหยา(เฮือนอนุสารสุนทร)
 - พิธียกเสาเอก

เดือนมีนาคม

1
4

ล้านนาคดีด้านท่ี 6 การกิน การอยู่ เคร่ืองนุ่งห่ม
 - ป้ิง (การประกอบอาหารล้านนา)
 - หลาม(การประกอบอาหารล้านนา)
 - แอ็บ(การประกอบอาหารล้านนา)
 - ขนุนในความเช่ือของคนล้านนา
 - บ่ากอก(มะกอก)
 - เมนูอาหารจากบ่าลิดไม้
 - ผลของสะแล
 - สะแล
 - ดอกไม้กินได้

เดือนมีนาคม

1
0 4

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     ระบุช่ือประเด็น/หัวข้อ ท่ีส่วนงานมีส่วนร่วมในการจัดท าฐานข้อมูล

     1. จัดท าฐานข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ครบตามจ านวน

     2. ดึงข้อมูลท่ีเผยแพร่ใน Facebook มาเพ่ิมในฐานข้อมูลเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ

รวม

     สารบบด้านล้านนา คือ การรวบรวมข้อมูลผลงาน/โครงการ เจ้าของผลงาน เครือข่าย แหล่งทุน และฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง แยกตามประเภทงานล้านนาพ้ืนฐาน และองค์ความรู้
ด้านล้านนาคดี (8 ด้านล้านนาคดี)

เหตุผล/ค าช้ีแจง ท่ีตัวช้ีวัดไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

     เป็นตัวช้ีวัดท่ีนับเป็นประเด็นหัวข้อตาม 8 ด้านล้านนาคดี ท้ังน้ี จะนับเฉพาะข้อมูลท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักฯ และยูทูปในช่องของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซ่ึงเป็น
แหล่งข้อมูลท่ีค่อนข้างเป็นทางการ ท้ังน้ีส านักไม่ได้นับจ านวนเร่ืองท่ีเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ พืชพันธ์ุล้านาในเฟสบุคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
เพราะค่อนข้างเป็นข้อมูลก่ึงทางการ ซ่ึงได้โพสเป็นประจ าทุกอาทิตย์  ในปีท่ีผ่านมามีประมาณ 100 เร่ือง

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : 9 

หน่วยนับ : หลักสูตร

KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม

Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ หลักสูตรระยะส้ัน ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์) 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 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 4
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

     ระบุจ านวนหลักสูตรอบรมระยะส้ันด้านล้านนา

ตัวช้ีวัด 3.11 การเปิดหลักสูตรระยะส้ัน

ตัวช้ีวัด 3.11.1  จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน

     หลักสูตรระยะส้ัน คือ การจัดการเรียนการสอน หรือจัดอบรมสัมมนาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับบริการสามารถน าความรู้ด้านล้านนาไปเผยแพร่ต่อในวงกว้าง 
และอาจเกิดการประยุกต์ใช้หรือบูรณาการในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ ได้แก่
     - หลักสูตรฝึกอบรมท่ีต่อยอดจาก โครงการท่องเท่ียวล้านนา, MICE
     - หลักสูตรฝึกอบรมท่ีต่อยอดจาก โครงการด้านอาหารและสุขภาพ
     - หลักสูตรฝึกอบรมท่ีต่อยอดจาก โครงการด้านการออกแบบ
     - หลักสูตรอบรมช่างผีมือล้านนา

รวม

1

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : 9 

หน่วยนับ : คร้ัง

KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม

Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ รายละเอียดหลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์) 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 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 หลักสูตรการท าเทียนในพิธีกรรม 27-29 ส.ค. 63 1

10 4
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

     จ านวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ันตามหัวข้อตัวช้ีวัดย่อยท่ี 3.11.1 โดยนับจ านวนคร้ังท่ีจัดอบรมหลักสูตร (นับซ้ าได้)

ข้อมุลท่ีต้องรายงาน :

     จ านวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ันตามหัวข้อตัวช้ีวัดย่อยท่ี 3.11.1

ตัวช้ีวัด 3.11.2  จ านวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ัน

รวม

1

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : 200 

หน่วยนับ : คน

KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม

Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์) จ านวน 9 หลักสูตร ดังน้ี

   1) หลักสูตรเจิงมือเปล่า 26-28 ธ.ค. 62 20 24

   2) หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 20 25

   3) หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทป้ิง แอ็บ หลาม) 27-29 ก.พ. 63 20 31

   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
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

     จ านวนผู้รับบริการในแต่ละหลักสูตรระยะส้ันตามหัวข้อตัวช้ีวัดย่อยท่ี 3.11.1 (ไม่นับซ้ ากรณีอบรมหลักสูตรเดิม)

ข้อมุลท่ีต้องรายงาน :

     จ านวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ันแต่ละหลักสูตร

ตัวช้ีวัด 3.11.3  จ านวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ัน

รวม

1

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : ช้ินงาน

KPI Owners : งานบริการและประกันคุณภาพ 

Data Owners : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

ล าดับ งานวิจัย ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 ผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย เร่ือง "ความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดพิพิธภัณฑ์

เรือนโบราณล้านนา มช." ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คร้ังท่ี 11 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กรุงเทพฯ

27 มี.ค. 63 1 1

1 1

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

     1. จ านวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาท่ีน าเสนอในเวทีระดับชาติ

     2. จ านวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาท่ีน าเสนอในเวทีระดับนานาชาติ

ตัวช้ีวัด 3.12 จ านวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาท่ีน าเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

รวม

ค าอธิบาย

     งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาในเวทีการประชุม หรือการแสดงผลงานทางวิชาการท่ีเปิดกว้างส าหรับ
ทุกประเทศได้รับการยอมรับในสาขาท่ีเก่ียวข้อง

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม

KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม

Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 12 พ.ย. 62 1 1

2 โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai (ระยะท่ี 1) ต.ค. 62 - ก.ย. 63 1

โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์

   กิจกรรมท่ี 1. โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา (แอ่วเฮือน เยือนผญา) 27-29 พ.ย. 62 1 1

   กิจกรรมท่ี 2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (จ านวน 9 
หลักสูตร) ดังน้ี

ธ.ค. 62 - ส.ค. 63 
(พฤ-ศ.-ส. ท้ายเดือน)

   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 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

4 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2563 13 เม.ย. 63 1

13 6

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ตัวช้ีวัด 3.13 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

     1. ระบุกิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือสร้างส่งเสริมบรรยากาศล้านนาสร้างสรรค์

     2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รวม

ค าอธิบาย

 

     การมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ต่อการพัฒนากายภาพด้านล้านนาร่วมสมัยภายในส่วนงาน/มหาวิทยาลัย โดยจัดท าโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมสภาพแวดล้อม
บรรยากาศล้านนาสร้างสรรค์ภายในส่วนงาน/มหาวิทยาลัย ท่ีสอดคล้องกับแผนการพัฒนากายภาพล้านนาร่วมสมัยของมหาวิทยาลัยในรูปแบบท่ีเก่ียวกับ 1) การปรับภูมิทัศน์ของส่วนงาน 2)
 ภาษาถ่ิน 3) การแต่งกายประจ าถ่ิน 4) อาหาร และ 5) ด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

3

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ รายช่ือนวักรรมและองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน (บาท)

                 -   

ล าดับ บรรยายข้อมูลท่ีเก่ียวข้องผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศและนวัตกรรม

ตัวช้ีวัด 5.1  ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากวิจัยและนวัตกรรม (นอกมหาวิทยาลัย)

รวม

1. จ านวนเงินท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อันเกิดจากการน านวัตกรรมและองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย

2. บรรยายข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม อันเกิดจากการน านวัตกรรมและองค์ความรู้จากการงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นรายโครงการ ในกรณีท่ีไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินท่ีชัดเจน (Indirect Benefit)

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : ผลงาน

KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ รายการ จ านวน

                 -   

ล าดับ รายการ จ านวน

                 -   

ล าดับ รายการ จ านวน

                 -   

ล าดับ รายการ จ านวน

                 -   

5.14.3  จ านวนอนุสิทธิบัตร

รวม

5.14.4  จ านวนลิขสิทธ์ิท่ีย่ืนขอรับความคุ้มครอง

รวม

ตัวช้ีวัด 5.14 จ านวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิท่ีย่ืนขอรับความคุ้มครองท้ังหมด 

5.14.1  จ านวนสิทธิบัตร

รวม

5.14.2  จ านวนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : ผลงาน

KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ รายการ จ านวน

                 -   

ตัวช้ีวัด 5.17 จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา

5.17.3  จ านวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านล้านนาสร้างสรรค์

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ รายการ แหล่งเงิน จ านวน (บาท)

                            -   

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม

ตัวช้ีวัด 6.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการบริการวิชาการองค์ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรม

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 6.2.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม แหล่งทุน จ านวน (บาท)
1 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เยือนผญา" ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร                   75,000.00

                 75,000.00

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รวม

ตัวช้ีวัด 6.2 จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 6.2.2  ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ แหล่งงบประมาณภายนอก โครงการ/กิจกรรม จ านวน (บาท)
1 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม บุญรอดบิวเบอร่ี                   36,000.00

                 36,000.00

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 6.2.3  ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม แหล่งทุน จ านวน (บาท)
1 โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai AFCP               2,756,700.00

             2,756,700.00

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



30

ตัวช้ีวัด 6.2.4  ทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม แหล่งทุน จ านวน (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีท่ี 25 บุคคลท่ีเข้าร่วมโครงการ                   90,100.00

2 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวร่มพยอม บุคคลภายนอก                     2,000.00

                 90,100.00

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : คน

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : รพีพรรณ ศรีทะ

ล าดับ ต าแหน่ง
รายละเอียดบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านท่ี

ท างานวิชาการร่วมกับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวน 
(คน)

ผู้บริหาร

1 ผศ. วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ านวยการ

2 รศ. มาณพ มานะแซม รองผู้อ านวยการ

3 น.ส. ปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส านัก

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

4 น.ส. ฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5 นาย สน่ัน ธรรมธิ พนักงานปฏิบัติงาน

6 น.ส. ชุติมา พรหมาวัฒน์ พนักงานปฏิบัติงาน

7 นาย ต่อพงษ์ เสมอใจ นักช่างศิลป์

8 นาย สุขธรรม โนบาง นักช่างศิลป์

9 น.ส. ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์ พนักงานปฏิบัติงาน

งานบริหารท่ัวไป

10 น.ส. วนิดา เช้ือค าฟู หัวหน้างานบริหารท่ัวไป

11 นาง รพีพรรณ ศรีทะ พนักงานปฏิบัติงาน

12 น.ส. ชนาภา ค าวงค์ นักการเงินและบัญชี

13 นาย กิตติพันธ์ ไชยาต๊ิบ พนักงานปฏิบัติงาน

14 นาย นนทกานต์ ยอดแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริการและประกันคุณภาพ

15 นาย สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ พนักงานปฏิบัติงาน

16 น.ส. วาสนา มาวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน

0

ล าดับ ต าแหน่ง
รายละเอียดบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านท่ี

ท างานวิชาการร่วมกับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวน (คน)

ผู้บริหาร

1 ผศ. วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ านวยการ

2 รศ. มาณพ มานะแซม รองผู้อ านวยการ

3 น.ส. ปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส านัก

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

4 น.ส. ฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5 นาย สน่ัน ธรรมธิ พนักงานปฏิบัติงาน

6 น.ส. ชุติมา พรหมาวัฒน์ พนักงานปฏิบัติงาน

7 นาย ต่อพงษ์ เสมอใจ นักช่างศิลป์

8 นาย สุขธรรม โนบาง นักช่างศิลป์

9 น.ส. ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์ พนักงานปฏิบัติงาน

งานบริหารท่ัวไป

10 น.ส. วนิดา เช้ือค าฟู หัวหน้างานบริหารท่ัวไป

11 นาง รพีพรรณ ศรีทะ พนักงานปฏิบัติงาน

12 น.ส. ชนาภา ค าวงค์ นักการเงินและบัญชี

13 นาย กิตติพันธ์ ไชยาต๊ิบ พนักงานปฏิบัติงาน

14 นาย นนทกานต์ ยอดแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานบริการและประกันคุณภาพ

6.3.3  ด้านล้านนาสร้างสรรค์

6.3.4  ด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม

ช่ือ - สกุล

ตัวช้ีวัด 6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร

ช่ือ - สกุล

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ล าดับ ต าแหน่ง
รายละเอียดบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านท่ี

ท างานวิชาการร่วมกับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวน 
(คน)

ช่ือ - สกุล

15 นาย สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ พนักงานปฏิบัติงาน

16 น.ส. วาสนา มาวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน

0

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

     1. จ านวนและรายละเอียดบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านท่ีท างานวิชาการร่วมกับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย

     Engagement Thailand ได้ให้ความสาคัญกับ University Engagement คือ การท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัยบน
หลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Scholarship) และ4) เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Social impact)

ค าอธิบาย

     บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีมีบทบาท ในด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วย 1) ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 2) ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 3) ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 
4) ด้านบริการวิชาการและการวิจัยรับใช้สังคม ในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ (ไม่นับรวมภายในมหาวิทยาลัย) โดยการเป็นพ่ีเล้ียง (Mentor) หรือ ผู้จัดการโครงการ (Program 
manager) ท่ีเป็น Leader หรือ Prime mover ของ โครงการ SDGs, Engagement Thailand, Asia Engage หรือ APUCEN โดย SDGs (Sustainable Development Goals) คือ โครงการ
ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ประกอบด้วย 17 ประเด็น คือ 1) ขจัดความยากจน 2) ขจัดความหิวโหย 3) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 4) การศึกษาท่ีเท่าเทียม
5) ความเท่าเทียมทางเพศ 6) การจัดการน้าและสุขาภิบาล 7) พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 8) การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 9) อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 10) ลดความเหล่ือมล้า 11) เมืองและถ่ินฐานมนุษย์อย่างย่ังยืน 12) แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน 13) การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14) การใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 14) การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 15) การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 16) สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 17) ความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : 3 

หน่วยนับ : คน

KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม

Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ รายละเอียดผลงาน ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล

0 0

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

     จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ ท่ีสร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน /กลุ่มจังหวัด/ประเทศ

ตัวช้ีวัด 6.4 จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการท่ีสร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ

รวม

ค าอธิบาย

     ผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ คือ ผลงานด้านการบริการวิชาการท่ีเกิดจากการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ มา
ผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่ ท่ีสามารถแก้ไขประเด็นปัญหาส าคัญของชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ หรือช่วยสร้างความ
เข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : 11 
หน่วยนับ : คน
KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป
Data Owners : รพีพรรณ ศรีทะ

ล าดับ ต าแหน่ง
ด้านส่ิงแวดล้อม
และพลังงาน

ด้านอาหารและ
สุขภาพ และ

การดูแลผู้สูงอายุ

ด้านล้านนา
สร้างสรรค์

ด้านอ่ืนๆ รวม

ผู้บริหาร

1 ผศ. วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ านวยการ 1 1
2 รศ. มาณพ มานะแซม รองผู้อ านวยการ 1 1
3 น.ส. ปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส านัก 1 1

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

4 น.ส. ฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 1
5 นาย สน่ัน ธรรมธิ พนักงานปฏิบัติงาน 1 1
6 น.ส. ชุติมา พรหมาวัฒน์ พนักงานปฏิบัติงาน 0
7 นาย ต่อพงษ์ เสมอใจ นักช่างศิลป์ 0
8 นาย สุขธรรม โนบาง นักช่างศิลป์ 0
9 น.ส. ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์ พนักงานปฏิบัติงาน 0

งานบริหารท่ัวไป

10 น.ส. วนิดา เช้ือค าฟู หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 0
11 นาง รพีพรรณ ศรีทะ พนักงานปฏิบัติงาน 0
12 น.ส. ชนาภา ค าวงค์ นักการเงินและบัญชี 0
13 นาย กิตติพันธ์ ไชยาต๊ิบ พนักงานปฏิบัติงาน 0
14 นาย นนทกานต์ ยอดแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0

งานบริการและประกันคุณภาพ

15 นาย สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ พนักงานปฏิบัติงาน 1 1
16 น.ส. วาสนา มาวงค์ พนักงานปฏิบัติงาน 0

0 0 0 6 6

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ตัวช้ีวัด 6.5  จ านวนบุคลากรท่ีด าเนินการเก่ียวข้องในงานวิชาการเพ่ือสังคม

รวม

ค าอธิบาย
     จ านวนบุคลากรท่ีด าเนินการเก่ียวข้องในงานวิชาการเพ่ือสังคม เช่น ผู้บริหาร นักวิชาการ ท้ังในรูปแบบผู้ประสานงานชุดโครงการ (Program Officer) พ่ีเล้ียง (Mentor) เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน
 ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน) โดยเปรียบเทียบเป็นรายปี

ช่ือ - สกุล

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : 4
หน่วยนับ : ประเด็น/หัวข้อ

KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม

Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ ผลงานบริการวิชาการสหวิทยากรท่ีสร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ แผน ผล
6.6.1 ด้านส่ิงแวดล้อมและพลังาน 0 0

6.6.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 0 0

6.6.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 0 6

ปืนผะลาบ(ปืนก้านกล้วย) 1

การเสก็ตช์ภาพเบ้ืองต้น 1
การท ากระเบ้ืองดินขอ 1

แกงแคจ้ินเกลือ 1

องค์ความรู้เร่ืองเรือนล้านนา ตอนท่ี 1 เสาเรือนล้านนา 1
องค์ความรู้เร่ืองเรือนล้านนา ตอนท่ี 2 บันไดเรือนล้านนา 1

6.6.4 ด้านอ่ืนๆ 0 1

กวาว (ดอกทองกวาว) 1
0 7

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

     จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการท่ีสร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ

ตัวช้ีวัด 6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดท าคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนท่ีสามารถแก้ไขปัญหาส าคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถ่ินและสังคม

รวม

ค าอธิบาย

     ผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการ คือ ผลงานด้านการบริการวิชาการท่ีเกิดจากการใช้ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติ 
มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ข้ึนเป็นองค์ความรู้ใหม่ ท่ีสามารถแก้ไขประเด็นปัญหาสาคัญ ของ ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ หรือช่วยสร้างความ
เข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม

 
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 7.1 จ านวนรายได้รวมหลังหักค่าใช้จ่าย

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ แหล่งรายได้ จ านวน
1 จ านวนรายได้รวม  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 

CMU-MIS

2 จ านวนเงินท่ีใช้จ่ายจริง  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

 ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

คงเหลือ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 :  แสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 7.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ แหล่งรายได้ ร้อยละ
7.3.1 รายได้จากการวิจัย  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 

CMU-MIS

7.3.2 รายได้รวม  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

ค าอธิบาย

     รายได้จากการวิจัย หมายถึง รายได้ท้ังหมดจากการรับจ้างท าวิจัย การเป็นท่ีปรึกษา การฝึกอบรม และการขายทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึงเป็นเงินงบประมาณท่ีได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
(ตามตัวชวััีดท่ี 5.9) ไม่นับรวมงบประมาแผ่นดิน
     รายได้รวม คือ
     (1) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
     (2) เงินอุดหนุนการวิจัยและเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
     (3) ค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน เบย้ี ปรับ และค่าบริการตาั ง ๆ ของมหาวิทยาลัย
     (4) รายได้จากการบริการวิชาการ
     (5) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการดาเนินการ
     (6) รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มาจากการใช้ท่ีราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในท่ีราชพัสดุ ซ่ึงมหาวิทยาลัยปกครองดูแล จัดการหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน
     (7) เงินบ ารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเงินบ ารุงอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ
     (8) เงินรายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน

     1. ระบุจ านวนเงินรายได้จากการวิจัย

     2. ระบุจ านวนรายได้รวม

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 7.4 ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการต่อรายได้รวม

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ แหล่งรายได้ จ านวน
1 ร้อยละของรายได้จากการบริหารวิชาการต่อรายได้รวม  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 

CMU-MIS

 ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

คงเหลือ

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 7.5  สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจ ารายปี (งบบุคลากรและงบด าเนินงาน)

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน
หน่วยนับ : บาท
KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป
Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ แหล่งรายได้ จ านวน (บาท)
7.5.1 งบบุคลากรและงบด าเนินงาน  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS

7.5.2 เงินสะสมของส่วนงาน  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS
 ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

คงเหลือ

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 7.8 รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการแปลงสินทรัพย์ 

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ แหล่งรายได้ จ านวน
7.8.1 จ านวนเงินรายได้ท่ีได้รับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย      196,407.00

รายได้ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา         88,902.00

รายได้ค่าเช่าสถานท่ี       107,505.00

7.8.2 จ านวนเงินรายได้ท่ีได้รับจากการบริหารสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย         5,075.32

ดอกเบ้ียเงินหมุนเวียน          5,075.32

7.8.3 จ านวนเงินรายได้ท่ีได้รับจากจากแหล่งทรัพย์สินทางปัญญา                  -   

                 -   

201,482.32     

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

     1. ข้อมูลรายได้ท่ีได้รับจากการบริหารจัดการลังหาริมทรัพย์ หรือรายได้จากการบริหารกองทุน และพัฒนาส่วนงาน (ข้อมูลจากกองคลัง)

     2. ข้อมูลรายได้ท่ีใด้รับจากการบริหารจัดการอลังหาริมทรัพย์ (ข้อมูลจากกองคลัง)

     3. ข้อมูลรายได้ท่ีใด้รับจากการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ข้อมูลจากศูนย์บริหารงานวิจัย)

รวม

     รายไดจากการบริหารทรัพยสิน หมายถึง ทรัพยสินท่ีเปนสังหาริมทรัพย/อสังหาริมทรัพย/ทรัพยสินทางปญญาท่ีมีการบริหารจัดการเพ่ือกอใหเกิดรายได การสรางมูลคาเพ่ิมในทรัพยสิน
 และความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย และมีแผนการแสวงหารายไดจากทรัพยสินท่ีมีอยู เชน รายไดท่ีมาจากแหลงทรัพยสินทางปญญา ทรัพยสินท่ีเปนตัวเงินรายไดจากการบริหาร
กองทุน ทรัพยสินทางกายภาพตางๆ การใหเชาหรือการลงทุนทางพาณิชย รายไดจากการบริหารอสังหาริมทรัพย ไดแก รายไดจากการบริหารพ้ืนท่ีเชาสวนกลาง, รายไดคาบ ารุงการใช
หอประชุม มช., รายไดจากเสาสัญญาณโทรศัพทฯ และ WiFi  
     รายไดจากสังหาริมทรัพย ไดแก รายไดจากการบริหารกองทุนและพัฒนาสวนงาน, รายไดจากดอกเบ้ียเงินหมุนเวียน (เงินรายได), รายไดจากดอกเบ้ียจากเงินแผนดิน (Block Grant)

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตัวช้ีวัด 7.9 จ านวนเงินรายได้จากการบริจาค

7.9.2 เงินบริจาคอ่ืนๆ (นอกจากนักศึกษาเก่า)

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : บาท

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ แหล่งรายได้ จ านวน
1 เงินบริจาคอ่ืนๆ (นอกจากนักศึกษาเก่า)         23,000.00

23,000.00       

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

รวม

     1. ระบุจานวนเงินบริจาคจากนักศึกษาเก่า ท่ีส่วนงานได้รับโดยตรงจากผู้บริจาค

     เงินบริจาค หมายถึง เงินซ่ึงมีผู้มอบให้มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์หรือไม่มีวัตถุประสงค์ก็ตาม เพ่ือให้ใช้จ่ายในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยน้ัน หรือเป็นเงินท่ีเกิดจากทรัพย์สินซ่ึงมีผู้
มอบให้เพ่ือหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของมหาวิทยาลัย โดยนับรายได้จากการบริจาคจากนักศึกษาเก่า (รวมท้ังชมรม/สมาคมจากส่วนงาน) และบุคคลท่ัวไปภายนอก

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : คะแนน
KPI Owners : งานบริการและประกันคุณภาพ

Data Owners : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

หมวด คะแนน
หมวด 1. การน าองค์กร

หมวด 2. กลยุทธ์
หมวด 3. ลูกค้า

หมวด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

หมวด 5. บุคลากร
หมวด 6. ระบบปฏิบัติการ

หมวด 7. ผลลัพธ์

รวม
หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

     ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 และผลการประเมิน EdPEx จาก สกอ.

ตัวช้ีวัด 8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200)

     เพ่ือผลักดันใหสวนงานน าเกณฑคุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการท่ีเปนเลิศไปใชใน การประกันคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 
     1. ทุกสวนงานวิชาการดานการเรียนการสอนเสนอเขารับการประเมิน EdPEx200 โดยทุกปจะตองมีสวนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีผานการประเมิน EdPEx200 
     2. สวนงานท่ีผานการประเมิน EdPEx200 แลวจะตองผานการประเมิน EdPEx300 ในรอบ 3 ปถัดไป
     3. สวนงานท่ีผานการประเมิน EdPEx300 แลวจะตองผานการประเมิน EdPEx600 ในรอบ 3 ปถัดไป

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน
หน่วยนับ : ร้อยละ
KPI Owners : งานบริการและประกันคุณภาพ
Data Owners : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200) ผลประเมิน
ข้อมูลค่าใช้จ่ายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ CMU-MIS
ข้อมูลจ านวนงบประมาณท้ังหมดของส่วนงาน CMU-MIS

รวม CMU-MIS
หมายเหต: ดึงข้อมูลจากระบบ CMU-MIS

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

ตัวช้ีวัด 8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณท้ังหมดของส่วนงาน

     งบยุทธศาสตร์ต่องบประมาณท้ังหมด หมายถึง จ านวนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดสรรเป็นงบยุทธศาสตร์เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีจัดสรรท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัย/ ของส่วนงาน ท้ังงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของแต่ละปีงบประมาณ โดยงบยุทธศาสตร์ครอบคลุม ดังน้ี

     - ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
     - ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
     - ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์
     - ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก
     - ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ตามพันธกิจ : วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศและนวัตกรรม
     - ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ตามพันธกิจ : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม
     - ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : แสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
     - ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

     1. ข้อมูลค่าใช้จ่ายงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์
     2. ข้อมูลจ านวนงบประมาณท้ังหมดของส่วนงาน
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน
หน่วยนับ : ระดับ

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : วนิดา เช้ือค าฟู

8.6.1 ระดับคุณภาพข้อมูลระบบ CMU-MIS

เกณฑ์ ระดับประเมิน
ระดับคุณภาพข้อมูลระบบ CMU-MIS ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

ตัวช้ีวัด 8.6 ระดับความส าเร็จในการ พัฒนาระบบ CMU-MIS เพ่ือบริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ค าอธิบาย :

     ระดับคุณภาพข้อมูล หมายถึง คุณภาพข้อมูลในระบบ CMU-MIS ซ่ึงข้ึนอยู่กับความส าเร็จระดับคุณภาพข้อมูล หมายถึง คุณภาพข้อมูลในระบบ CMU-MIS ซ่ึงข้ึนอยู่กับความสาเร็จ
ของการบูรณาการการบริหารจัดการข้อมูลระบบ CMU-MIS กับกระบวนการท างานประจ า หมายถึง ส่วนงานได้ประยุกต์ใช้ระบบ CMU-MIS หรือระบบอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดเป็น
ระบบหลักในการท างานท่ีเช่ือมโยงมายังระบบ CMU-MIS เช่น ระบบงานทะเบียน ระบบบัญชีการเงินและพัสดุ (FIS) เป็นต้น เป็นเคร่ืองมือส าหรับกระบวนการท างานประจ า ตามพันธ
กิจและภารกิจของแต่ละส่วนงาน ซ่ึงส่วนงานต้องแสดงผลการด าเนินการน าระบบ CMU-MIS สนับสนุนกระบวนงานประจ า เพ่ือลดระยะเวลาลดข้ันตอน เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
และท าให้ข้อมูลในระบบ CMU-MIS มีความทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เสมอ และมีความน่าเช่ือถือ สามารถใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือการตัดสินใจในข้ันตอนต่างๆ ท้ังใน
ระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัยได้ เช่น การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะส้ัน/ระยะยาว การจัดท างบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย การจัดท าแผนอัตราก าลัง
 การจัดท ารายงานประจ าปี การติดตามและการประเมินผลต่างๆ การท าสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือผู้บริหาร และการใช้เป็นข้อมูลรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และ
ส านักงบประมาณได้ เป็นต้น นอกจากน้ียังสนับสนุนการก้าวเป็น Digital University ตามนโยบายมหาวิทยาลัย

     1. รายงานผลการประเมินการด าเนินงานของหน่วยงานกลางในการประเมินผลการด าเนินงานและความถูกต้องของข้อมูลของแต่ละส่วนงาน

     รายการข้อมูล คือ จ านวนข้อมูลท่ีจัดเก็บตามจานวนข้อมูลท้ังหมดท่ีมี เช่น ข้อมูลรายช่ืออาจารย์ครบทุกคนจากท้ังมหาวิทยาลัย
     ความสมบูรณ์ของข้อมูล คือ ในแต่ละรายการข้อมูลมีความสมบูรณ์ทุกส่วนท่ีควรจัดเก็บและจ าเป็น

     ในการน้ี รายงานผลของส่วนงานส าหรับตัวช้ีวัดน้ีการใช้ระบบ CMU-MIS ข้ึนอยู่กับพันธกิจและภารกิจของส่วนงานท่ีเก่ียวข้องกับฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 1) ด้านวิจัย (หากมี) 2) 
ด้านบุคลากร 3) ด้านวิเทศสัมพันธ์ (หากมี) 4) ด้านอาคารสถานท่ี 5) ด้านการวางแผน
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ตัวช้ีวัด 8.10 การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

ค่าเป้าหมาย : Report Only

KPI Owners : ส านักงานส านัก

Data Owners : ปัทมา จักษุรัตน์

ดัชนี คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน
1. ความโปร่งใส (Transparency Index)   
     ประเมินเก่ียวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูล
การด าเนินงานตามภารกิจของส่วนงานท่ีด าเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบัง 
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงเป็นการด าเนินงานท่ีมี
ความเส่ียงในการทุจริตมากกว่าการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสืยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนได้

20      ส านักฯ ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง มีการเปิดเผย ข้อมูลแต่ละ
โครงการให้สาธารณะรับทราบตาม 5 ข้ันตอน ดังน้ี
     1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามท่ีกฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด
     2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ
จัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ
     3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ
     4) มีการประกาศเผยแพร่รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละ
โครงการ
     5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการ
จัดซ้ือจัดจ้าง และเหตุผลท่ีใช้ในการตัดสิน ผลการจัดซ้ือ จัดจ้าง  
     6) ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 ส านักฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ จาก
ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
      ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของส่วน
งานท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีตามพันธกิจ และยึดหลักการกระจาย
ผลประโยชน์ท่ีถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภาค มีเจตจ านงท่ีแน่วแน่ในการ
บริหารหน่วยงาน ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต พร้อมรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาด 
เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันแก่สาธารณชนว่าการขับเคล่ือนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและธรรมากิบาล

10      ผู้อ านวยการส านักฯ แสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารส่วน
งานต่อบุคลากรของส่วนงาน การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อบุคลากรส่วน
งาน

3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corription - Free Index) 
     ประเมินเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเป็นพฤติกรรมท่ี
เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าท่ี หรือผลการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีเป็นพฤติกรรมท่ี
เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้อ่ืน

20      1) ส านักฯ มีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมให้ส่วนงานมีความปลอดทุจริต
ในการปฏิบัติงาน โดยการแจ้งให้บุคลากรส านักทราบและปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ
ของ มช.
     2) การประเมินส่วนงานจากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
     ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติ
ประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ท่ีไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริตต่างๆ ใน
หน่วยงาน จนกระท่ังไม่ทนต่อการทุจริต และก่อโห้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานท่ีจะต้องปลูกฝังและสร้าง
ให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานท่ีมีการก าหนดแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน

20      1) ส านักฯ โดยผู้อ านวยการส านักได้มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีการแจ้งในการประชุมบุคลากรส านักฯ
     2) ส านักฯ โดยผู้อ านวยการส านัก ได้ส่ังการให้เลขานุการส านักฯ ช่วย
ตรวจสอบกระบวนการการปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุของส านัก และให้มีการ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน

5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมิน
เก่ียวกับกระบวนการ ของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ี
แสดงถึงการให้ความส าคัญเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ท่ีจะต้องก าหนดให้มีคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีขัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานน้ัน
อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน ซ่ึงถึอเป็นลักษณะคุณธรรมท่ีหน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

20      ส านักฯ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนในการท างาน รวมถึงความเป็น
ธรรมในการบริหารงาน การให้บริการแก่นักศึกษา และผู้มารับบริการ เช่น การมี
ผังข้ันตอนการให้บริการ เป็นต้น

6. การส่ือสาร 10      ส านักฯ มีวิธีส่ือสารนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการด้านองค์กรคุณธรรม
และความโปร่งใส เป็นท่ีตระหนักรู้ท่ัวท้ังองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ท่ัว
ท้ังส่วนงาน

รวม 100 0

หมายเหตุ: กรุณาดูรายละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย : 

รายงานค ารับรองการปฏิบัติงานส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



46

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน  :

     1. รายงานผลการด าเนินงานและหลักฐานในแต่ละดัชนี

     การประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของสวนงานท่ีครอบคลุมทุกมิติ ท้ังในระดับบริหารงานของผูบริหารสวนงาน, ระดับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี, ข้ันตอนและกระบวนการ ด าเนินงานของสวนงาน, วัฒนธรรมขององคกร รวมไปถึงผลจากการด าเนินงานของสวนงานตอผูมีสวนได้สวนเสีย โดยการวัดผล จ าแนก
เปน 5 ดัชนี ดังน้ี 
     1. ดัชนีความโปรงใส (Transparency Index) 
     2. ดัชนีความพรอมรับผิด (Accountability Index)
     3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบั ติงาน ( Corruption – Free Index)
     4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture Index) 
     5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหนวยงาน (Work Integrity Index)
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