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คำนำ 
 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายให้ทุกส่วนงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2565 โดยมีการพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของค่าน้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของ
ตัวชี้วัดกับคณะกรรมการเจรจาและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2565 ระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารของส่วนงาน 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มุ่งมั่นการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดทุกตัวในระดับสูงสุด 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านการบริการ
วิชาการแกชุ่มชนและสังคม และด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการ
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลสำเร็จตามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้
จัดทำรายงานตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อรายงานตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดคำรับรองตามที่ปรากฏในรายงานฉบับน้ี 

 
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 
              ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

 
 



 

 
 

ข 

สารบัญ 
 

  หน้า 
คำนำ ก 
สารบญั ข 
ผลตัวช้ีวัดคำรับรองสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 7 
1.12 ร้อยละของการประหยัดคา่ใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา  7 
       1.12.1 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 7 
1.14 จำนวนโครงการ/กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรในการอนุรกัษ์หรือใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีจิตสำนึก 

8 

1.15 รอ้ยละของความสำเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน 9 
1.17 ปริมาณไขมันที่ปล่อยออกจากส่วนงาน 10 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอาย ุ 11 
2.15 จำนวนโครงการ/กิจกรรมสรา้งสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยทางด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

11 

2.16 จำนวนโครงการ/กิจกรรม Food Safety (Healthy diet and balanced nutrition) 12 
2.17 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับ Healthy University 13 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : ล้านนาสร้างสรรค์ 14 
3.8 จำนวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา) 14 
       3.8.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 14 
       3.8.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม 15 
       3.8.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ 16 
       3.8.4 ทุนสนับสนุนจากแหลง่อื่นๆ 17 
3.9 การมีส่วนร่วมในการจัดทำสารบบด้านล้านนา (CMU Lanna Directory) 18 
3.11 การเปิดหลักสูตรระยะสั้น 20 
       3.11.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 20 
       3.11.2 จำนวนครั้งท่ีจัดหลักสูตรระยะสั้น 21 
       3.11.3 จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น 22 
3.12 จำนวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรคด์้านล้านนาที่นำเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 23 
3.13 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ำเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้านลา้นนาสร้างสรรค์ 24 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศและนวัตกรรม 25 
5.14 จำนวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนสุิทธิบัตร/ลขิสิทธิ์ท่ียื่นขอรับความคุม้ครองทั้งหมด  25 
       5.14.1 จำนวนสิทธิบัตร 25 
       5.14.2 จำนวนสิทธิบัตรออกแบบผลติภณัฑ ์ 25 
       5.14.3 จำนวนอนุสิทธิบัตร 25 
       5.14.4 จำนวนลิขสิทธิ์ท่ียื่นขอรับความคุ้มครอง 25 
5.17 จำนวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขา 26 
       5.17.3 จำนวนผลงานวิจัยบูรณาการข้ามสาขาด้านล้านนาสร้างสรรค ์  26 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 27 
6.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริการวิชาการองค์ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรม 27 
6.2 จำนวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา) 28 
       6.2.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ (รวมทุกด้าน) 28 



 

 
 

ค 

 หน้า 
       6.2.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม (รวมทุกด้าน) 29 
       6.2.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ (รวมทุกด้าน) 30 
       6.2.4 ทุนสนับสนุนจากแหลง่อื่นๆ (รวมทุกด้าน) 31 
6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร 32 
       6.3.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 32 
       6.3.4 ด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม 32 
6.4 จำนวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการทีส่ร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ 34 
6.5 จำนวนบุคลากรที่ดำเนินการเกี่ยวข้องในงานวิชาการเพื่อสังคม 35 
6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดทำคลงัความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนท่ีสามารถแก้ไขปัญหาสำคญัและเสริม
พลัง (Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  

36 

       6.6.1 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 36 
       6.6.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอาย ุ 36 
       6.6.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 36 
       6.6.4 ด้านอื่น ๆ 36 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  แสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 38 
7.1 จำนวนรายไดร้วมหลังหักค่าใช้จ่าย  38 
7.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจยัต่อรายไดร้วม 39 
       7.3.1 รายได้จากการวจิัย 39 
       7.3.2 รายได้รวม  39 
7.4 ร้อยละของรายได้จากการบรกิารวิชาการต่อรายได้รวม 40 
7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจำรายปี (งบบุคลากรและงบดำเนินงาน) 41 
       7.5.1 งบบุคลากรและงบดำเนินงาน 41 
       7.5.2 เงินสะสมของส่วนงาน 41 
7.8 จำนวนรายไดจ้ากการแปลงสนิทรัพย์  42 
       7.8.1 รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 42 
       7.8.2 รายได้จากการบริหารสังหาริมทรัพย์ 42 
7.9 จำนวนรายไดจ้ากการบริจาค 43 
       7.9.2 เงินบริจาคอื่นๆ (นอกจากนักศึกษาเก่า) 43 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 44 
8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคณุภาพการศึกษาเพื่อดำเนนิการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) 44 
8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณทั้งหมดของส่วนงาน 45 
8.6 ระดับความสำเร็จในการ พัฒนาระบบ CMU-MIS เพื่อบริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  46 
       8.6.1 ระดับคุณภาพข้อมลูระบบ CMU-MIS 46 
8.10 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกบัองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 47 
ภาคผนวก 44 
คำรับรองการปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 (ฉบับลงนามกับ
อธิการบดี) 

44 

 



1

การรายงาน Report Only : 75%

การรายงาน บังคับ : 100%

การบรรลุเป้าหมาย บังคับ : 33%

การรายงาน ท้าทาย : 100

การบรรลุเป้าหมาย ท้าทาย : 0%

ค่าเป้าหมาย ผลงาน

ท้าทาย บังคับ 2563 2563
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ล้านนาสร้างสรรค์

3.8 จ ำนวนงบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก (นอกเหนือจำกกำรวิจัยและพัฒนำ)  - 

3.8.1 ทุนสนับสนุนจำกภำครัฐ บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน               75,000 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

3.8.2 ทุนสนับสนุนจำกภำคอุตสำหกรรม บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน              956,000 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

3.8.3 ทุนสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน           2,756,700 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

3.8.4 ทุนสนับสนุนจำกแหล่งอ่ืนๆ บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน              151,790 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

3.9 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำสำรบบด้ำนล้ำนนำ (CMU Lanna Directory) 1 ประเด็น/หัวข้อท่ี
เข้ำมำมีส่วนร่วม

                        8                       8 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

3.11 กำรเปิดหลักสูตรระยะส้ัน

3.11.1 จ ำนวนหลักสูตรระยะส้ัน 1 หลักสูตร                         9                       7                     77.78 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

3.11.2 จ ำนวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ัน 1 คร้ัง                         9                       7                     77.78 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

3.11.3 จ ำนวนผู้รับบริกำรเข้ำอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 1 คน                      200                   118                     59.00 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

3.13 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์ 1 โครงกำร/กิจกรรม                       12                       9                     75.00 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 

6.4 จ ำนวนผลงำนบริกำรวิชำกำรสหวิทยำกำรท่ีสร้ำงผลกระทบสูงในวงกว้ำงต่อชุมชน/กลุ่ม
จังหวัด/ประเทศ

1 ผลงำน                         3 0                            - ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

6.5 จ ำนวนบุคลำกรท่ีด ำเนินกำรเก่ียวข้องในงำนวิชำกำรเพ่ือสังคม 1 คน                       11 6                     54.55 งำนบริหำรฯ รพีพรรณ
6.6 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำคลังควำมรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนท่ีสำมำรถแก้ไข

ปัญหำส ำคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถ่ินและสังคม
ประเด็น/หัวข้อ

ท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วม
                        4 4                    100.00 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

ตัวช้ีวัด
ผลงานเทียบกับ

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)

ผลตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ าไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวช้ีวัดท้าทายและบังคับ

ประเภท
หน่วยนับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย ผลงาน

ท้าทาย บังคับ 2563 2563
ตัวช้ีวัด

ผลงานเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)

ประเภท
หน่วยนับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

6.6.1 ด้ำนส่ิงแวดล้อมและพลังงำน 1 ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วม

1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

6.6.2 ด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำรดูแลผู้สูงอำยุ 1 ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วม

1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

6.6.3 ด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์ 1 ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วม

1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

6.6.4 ด้ำนอ่ืนๆ 1 ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วม

1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

5 6รวม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
1.12 ร้อยละของกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ

1.12.1 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน 100,920.65 งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์
1.14 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมและกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรในกำร

อนุรักษ์หรือใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนอย่ำงมีจิตส ำนึก
1 โครงกำร/กิจกรรม  รำยงำนเท่ำน้ัน 0 งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์

1.15 ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรคัดแยกขยะภำยในส่วนงำน 1 ร้อยละ  - 100.00 งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์
1.17 ปริมำณไขมันท่ีปล่อยออกจำกส่วนงำน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร  รำยงำนเท่ำน้ัน 0 งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ
2.15 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยทำงด้ำนอำหำรและ

สุขภำพ และกำรดูแลผู้สูงอำยุ
1 โครงกำร/กิจกรรม  รำยงำนเท่ำน้ัน                      1 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

2.16 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม Food Safety (Healthy diet and balanced nutrition) 1 โครงกำร/กิจกรรม  รำยงำนเท่ำน้ัน 0 งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์
2.17 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ Healthy University 1 โครงกำร/กิจกรรม  รำยงำนเท่ำน้ัน                      4 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ล้านนาสร้างสรรค์
3.8 จ ำนวนงบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก (นอกเหนือจำกกำรวิจัยและพัฒนำ)  - 

3.8.1 ทุนสนับสนุนจำกภำครัฐ 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน               75,000 งำนบริหำรฯ ชนำภำ
3.8.2 ทุนสนับสนุนจำกภำคอุตสำหกรรม 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน             956,000 งำนบริหำรฯ ชนำภำ
3.8.3 ทุนสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน           2,756,700 งำนบริหำรฯ ชนำภำ
3.8.4 ทุนสนับสนุนจำกแหล่งอ่ืนๆ 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน             151,790 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศและนวัตกรรม
5.14 จ ำนวนสิทธิบัตร/สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิท่ีย่ืนขอรับควำมคุ้มครองท้ังหมด 

5.14.1 จ ำนวนสิทธิบัตร 1 ผลงำน  รำยงำนเท่ำน้ัน 0 งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์
5.14.2 จ ำนวนสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ผลงำน  รำยงำนเท่ำน้ัน 0 งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์
5.14.3 จ ำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ผลงำน  รำยงำนเท่ำน้ัน 0 งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์
5.14.4 จ ำนวนลิขสิทธ์ิท่ีย่ืนขอรับควำมคุ้มครอง 1 ผลงำน  รำยงำนเท่ำน้ัน 0 งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์
5.17 จ ำนวนผลงำนวิจัยบูรณำกำรข้ำมสำขำ

ผลตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ าไตรมาสท่ี 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวช้ีวัดรายงาน
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5.17.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยบูรณำกำรข้ำมสำขำด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์ 1 ผลงำน  รำยงำนเท่ำน้ัน 0 งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 

6.1 คุณค่ำทำงเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำกกำรบริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้พร้อม
ใช้และนวัตกรรม

1 บำท รำยงำนเท่ำน้ัน 0 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

6.2 จ ำนวนงบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก (นอกเหนือจำกกำรวิจัยและพัฒนำ) บำท รำยงำนเท่ำน้ัน       2,990,314.00 งำนบริหำรฯ ชนำภำ
6.2.1 ทุนสนับสนุนจำกภำครัฐ (รวมทุกด้ำน) 1 บำท รำยงำนเท่ำน้ัน           75,000.00 งำนบริหำรฯ ชนำภำ
6.2.2 ทุนสนับสนุนจำกภำคอุตสำหกรรม (รวมทุกด้ำน) 1 บำท รำยงำนเท่ำน้ัน           56,000.00 งำนบริหำรฯ ชนำภำ
6.2.3 ทุนสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ (รวมทุกด้ำน) 1 บำท รำยงำนเท่ำน้ัน       2,756,700.00 งำนบริหำรฯ ชนำภำ
6.2.4 ทุนสนับสนุนจำกแหล่งอ่ืนๆ (รวมทุกด้ำน) 1 บำท รำยงำนเท่ำน้ัน         102,614.00 งำนบริหำรฯ ชนำภำ
6.3 บทบำทของบุคลำกรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในองค์กร

6.3.3 ด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์ 1 ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วม

รำยงำนเท่ำน้ัน 0 งำนบริหำรฯ รพีพรรณ

6.3.4 ด้ำนบริกำรวิชำกำรและวิชำกำรรับใช้สังคม 1 ประเด็น/หัวข้อ
ท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วม

รำยงำนเท่ำน้ัน 0 งำนบริหำรฯ รพีพรรณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : แสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
7.1 จ ำนวนรำยได้รวมหลังหักค่ำใช้จ่ำย (รำยได้ - ค่ำใช้จ่ำย) 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน  ดึงข้อมูลอัตโนมัติ

จำก CMU-MIS
งำนบริหำรฯ ชนำภำ

7.3 ร้อยละของรำยได้จำกกำรวิจัยต่อรำยได้รวม
7.3.1 รำยได้จำกกำรวิจัย 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน  ดึงข้อมูลอัตโนมัติ

จำก CMU-MIS
งำนบริหำรฯ ชนำภำ

7.3.2 รำยได้รวม 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน  ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริหำรฯ ชนำภำ

7.4 ร้อยละของรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรต่อรำยได้รวม 1 ร้อยละ  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริหำรฯ ชนำภำ

7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจ ำรำยปี (งบบุคลำกรและงบด ำเนินงำน) ปี  รำยงำนเท่ำน้ัน  ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริหำรฯ ชนำภำ

7.5.1 งบบุคลำกรและงบด ำเนินงำน 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน  ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริหำรฯ ชนำภำ
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7.5.2 เงินสะสมของส่วนงำน 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน  ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริหำรฯ ชนำภำ

7.8 รำยได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรแปลงสินทรัพย์ 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน             208,051 งำนบริหำรฯ ชนำภำ
7.8.1 รำยได้จำกกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย์ 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน             199,665 งำนบริหำรฯ ชนำภำ
7.8.2 รำยได้จำกกำรบริหำรสังหำริมทรัพย์ 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน                8,386 งำนบริหำรฯ ชนำภำ
7.9 จ ำนวนรำยได้จำกกำรบริจำค 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน           34,500.00 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

7.9.2 เงินรำยได้อ่ืนๆ (นอกจำกนักศึกษำเก่ำ) 1 บำท  รำยงำนเท่ำน้ัน           34,500.00 งำนบริหำรฯ ชนำภำ
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

8.1 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200) 1 คะแนน  -  - งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์
8.2 ร้อยละของกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ต่องบประมำณท้ังหมดของส่วนงำน 1 ร้อยละ  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ

จำก CMU-MIS
งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์

8.2.1 ยุทธศำสตร์ท่ี 1 นวัตกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมและพลังงำน 1  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์

8.2.2 ยุทธศำสตร์ท่ี 2 นวัตกรรมด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำรดูแลผู้สูงอำยุ 1  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์

8.2.3 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ล้ำนนำสร้ำงสรรค์ 1  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์

8.2.4 ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภำพ และมีทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก 1  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์

8.2.5 ยุทธศำสตร์ท่ี 5 วิจัยเพ่ือควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม 1  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์

8.2.6 ยุทธศำสตร์ท่ี 6 บริกำรวิชำกำรท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 1  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์

8.2.7 ยุทธศำสตร์ท่ี 7 แสวงหำรำยได้เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 1  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์

8.2.8 ยุทธศำสตร์ท่ี 8 บริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร 1  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์
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8.6 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำระบบ CMU-MIS เพ่ือบริหำรงำนในภำพรวมของมหำวิทยำลัย 1  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์

8.7 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ในส่วนงำน (KM) 1 ระดับ  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

งำนบริหำรฯ ปัทมำ

8.6.1 ระดับคุณภำพข้อมูลระบบ CMU-MIS 1 ระดับ  รำยงำนเท่ำน้ัน ดึงข้อมูลอัตโนมัติ
จำก CMU-MIS

ทุกหน่วยงำน ผู้บันทึกข้อมูลแต่
ละด้ำน

8.10 กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) 1 ระดับคะแนน  รำยงำนเท่ำน้ัน                   100 งำนบริหำรฯ ปัทมำ
48รวม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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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) หมายเหตุ
ตุลำคม                               17,523.00                               13,833.43 -                                   21.06

พฤศจิกำยน                               12,074.00                               10,810.86 -                                   10.46

ธันวำคม                               10,742.00                                 9,206.43 -                                   14.30

มกรำคม                                 9,693.00                                 9,505.90 -                                     1.93

กุมภำพันธ์                               11,737.00                               10,608.36 -                                     9.62

มีนำคม                               17,430.00                               15,609.49 -                                   10.44

เมษำยน                               16,896.00                               15,565.03 -                                     7.88

พฤษภำคม                               20,104.00                               15,781.15 -                                   21.50

มิถุนำยน  มิ.ย. 62 จ ำนวน 15,525 บำท

กรกฎำคม  ก.ค. 62 จ ำนวน 14,999

สิงหำคม  ส.ค. 62 จ ำนวน 13669

กันยำยน  ก.ย. 62 จ ำนวน 15,035

รวม                           116,199.00                           100,920.65 -                                 13.15

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องการรายงาน :

     1. ข้อมูลค่ำไฟฟ้ำของส่วนงำนในช่วงเวลำเดียวกัน ณ ปีปัจจุบัน (บำท)

     2. ข้อมูลค่ำไฟฟ้ำของส่วนงำนในช่วงเวลำเดียวกันในปีท่ีผ่ำนมำ (บำท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

     กำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ คือ ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟัำของส่วนงำนท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละเดือน (พิจำรณำจำกใบเสร็จรับเงินค่ำไฟฟ้ำท่ีได้รับจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค) 
โดยเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลำเดียวกันของปีท่ีผ่ำนมำ

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 โครงกำรพัฒนำส่ิงแวดล้อมส ำนักฯ (ด้ำนพลังงำนและขยะ) ต.ค. 62 - ก.ย. 63 1

2 โครงกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำภูมิทัศน์ส ำนักฯ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 1
2 0

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)
รวม

ค าอธิบาย :
     โครงกำร/กิจกรรมและกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรในกำรอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนอย่ำงมีจิตส ำนึก หมำยถึง โครงกำรหรือกิจกรรมท่ีมหำวิทยำลัย
นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกร มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์และพัฒนำส่ิงแวดล้อมและพลังงำน หรือใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนอย่ำงมีจิตส ำนึก หมำยรวมถึง โครงกำรท่ีมีผลกระทบโดยตรง
เพ่ือจัดกำรส่ิงแวดล้อมและพลังงำนภำยในมหำวิทยำลัย และ โครงกำรท่ีสร้ำงผลกระทบท่ีดีแก่สังคมภำยนอกด้วย

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน
     1. ระบุจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมและกำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรในกำรอนุรักษ์หรือใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำนอย่ำงมีจิตส ำนึก

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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     105       70       68     104         -         -         -   2,327

   - ขยะอินทรีย์        60      125      200      150        40        30        20        25        33

   - ขยะรีไซเคิล        30        20        50        35        20        15        10         8        16

   - ขยะท่ัวไป        50      300      550      200      150        60        40        35        55

   - ขยะอันตรำย          -          -          -          -          -          -          -          -          - 

2. ข้อมูลปริมาณขยะท้ังหมด (กิโลกรัม)     140     445     800     385     210     105       70       68     104         -         -         -   2,327

   - ขยะอินทรีย์        60      125      200      150        40        30        20        25        33

   - ขยะรีไซเคิล        30        20        50        35        20        15        10         8        16

   - ขยะท่ัวไป        50      300      550      200      150        60        40        35        55

   - ขยะอันตรำย          -          -          -          -          -          -          -          -          - 
คิดเป็นร้อยละ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     1. ข้อมูลปริมำณขยะท่ีคัดแยกตำมประเภทของขยะได้อย่ำงถูกต้อง (กิโลกรัม) 

     2. ข้อมูลปริมำณขยะท่ังหมด (กิโลกรัม)

     กำรคัดแยกขยะ คือ กำรคัดแยกประเภทของขยะ โดยแบ่งออกเป็นขยะอินทรีย์ ขยะรีโซเคิล ขยะท่ัวไป และขยะอันตรำย รวมท้ังกำรบริหำรจัดกำรขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพ ต้ังแต่กำรรณรงค์คัดแยก
ขยะ กำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกต้อง กระบวนกำรขนย้ำยขยะไปยังโรงพักขยะของส่วนกลำง เพ่ือส่วนกลำงจะได้น ำขยะเหล่ำน้ีไปแปรรูปเป็นพลังงำนทดแทน (Waste to Energy) โดยใช้เทคโนโลยีแบบ
บูรณำกำร (Integrated Solid Waste Management) แปรรูปเป็นพลังงำนทดแทน

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

คิดเป็นร้อยละ

     ดูคู่มือตัวช้ีวัดฯ

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

     ระบุข้อมูลปริมำณไขมันท่ีปล่อยออกจำกส่วนงำน (มิลลิกรัมต่อลิตร)

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 โครงกำรฟ้ืนฟูและปรับสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้ำนนำสร้ำงสรรค์ "สวนข้ำงเฮือนล้ำนนำ" (ร่วมกับภำควิชำ

เกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ และศูนย์วิจัยป่ำไม้และชุมชน คณะเกษตรศำสตร์ มช.) (9 กิจกรรม)
8 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62 1 1

2 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์ (9 หลักสูตร)
2.1 อำหำรล้ำนนำ (แกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 1 1
2.2 อำหำรล้ำนนำ (ป้ิง แอ็บ หลำม) 27-29 ก.พ. 63 1 1
2.3 อำหำรล้ำนนำ (ต ำ ย ำ ส้ำ) 26-28 มี.ค. 63 1 1

4 4
หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

     ระบุช่ือและจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีน ำองค์ควำมรู้ด้ำนอำหำร สุขภำพ และกำรดูแลผู้สูงอำยุมำประยุกต์ใช้ภำยในมหำวิทยำลัย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

รวม

ค าอธิบาย :
     โครงกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัยทำงด้ำนอำหำร สุขภำพ และกำรดูแลผู้สูงอำยุ หมำยถึง โครงกำร/กิจกรรมท่ีน ำองค์ควำมรู้ด้ำนอำหำร สุขภำพ และกำรดูแลผู้สูงอำยุมำ
ประยุกต์ใช้
ในกำรปรับสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัย อำทิ สถำนท่ีออกก ำลังกำย, โครงกำรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในส่วนงำน เป็นต้น

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



12

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: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

     โครงกำร/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร (Food Safety)

     โครงกำร/ กิจกรรม ท่ีด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงอำหำร (Food Safety) ซ่ึงอำศัยกำรมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ท้ังผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำ นักศึกษำ บุคลำกร ครอบคลุมพ้ืนท่ีภำยในและ
บริเวณรอบมหำวิทยำลัย โดยโครงกำร/ กิจกรรมเพ่ือสุขภำพท่ีดีข้ึน, กำรด ำเนินงำนด้ำนสุขลักษณะในกำรประกอบอำหำรให้ครอบคลุมต้ังแต่กำรเลือกวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำร กระบวนกำร
ในกำรเตรียมอำหำร ตลอดจนกำรดูแลภำชนะท่ีใช้, กำรจัดส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออ ำนวยต่อสุขภำพ (Create supportive environment) และกำรพัฒนำทักษะส่วนบุคคล ท ำให้เกิดควำมรอบรู้ทำง
สุขภำพ
(Health literacy)
     ตัวอย่ำงโครงกำร ด้ำน CMU Food Safety ได้แก่ 1) กำรใช้วัตถุดิบท่ีปลอดสำรพิษในร้ำนอำหำรภำยในมหำวิทยำลัย 2) กำรควบคุมสุขลักษณะของผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรภำยในมหำวิทยำลัย
3) กำรใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงภำชนะใส่อำหำร 4) มีโรงอำหำรท่ีถูกสุขลักษณะ เป็นตัวอย่ำงให้แก่ชุมชน และ 5) กำรจัดกำรขยะจำกผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร

รวม

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 (ภำยใต้โครงกำร Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข) ต.ค. 62 - ก.ย. 63

   - กำรตรวจสุขภำพบุคลำกรประจ ำปี 1 1

   - กำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้แก่บุคลำกร 1 1
   - กำรติดต้ังเคร่ืองฟอกอำกำศในส ำนักงำน เพ่ือป้องกันฝุ่น PM 2.5 1 1
   - กำรบริกำรเจลแอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันกำรติดเช้ือ Covid-19 1 1

4 4
หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

     จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับ Healthy University
ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

     มหำวิทยำลัยสู่องค์กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (Healthy University) เป็นระบบบริหำรควำมอยู่ดีมีสุขของบุคลำกรและนักศึกษำมหำวิทยำลัยเข้ยงใหม่ ท่ีส่งเสริมด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำร
ดูแลผู้สูงอำยุ ตลอดจนสภำพแวดล้อมด้ำนสุขภำพด้วยกำรด ำเนินกำรตำมกลวิธี 3 ด้ำน ได้แก่ 1) System and Infrastructure 2) Zero Tolerance area in Healthy University และ 3) Health
 Promotion Strategies ส่งผลให้เกิดกระแสกำรรับรู้กำรสร้ำงสุขภำพของนักศึกษำและบุคลำกรในวงกว้ำง ได้แก่ กำรมีระบบกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรประยุกต์หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ึออ ำนวยต่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เป็นต้น ท้ังน้ี เพ่ือให้มหำวิทยำเป็นต้นแบบในกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแก่สถำบัน องค์กรและชุมชนอ่ืนๆ ท้ังน้ี 
โครงกำรตัวอย่ำงด้ำนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัย 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

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



14

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 โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้ำนนำ "แอ่วเฮือน เยือนผญำ" ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร                   75,000.00

                 75,000.00

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     ระบุงบประมำณท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำแนกรำยประเภท

     งบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก หมำยถึง งบประมำณท่ีหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยให้กำรสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรและวิชำกำรรับใช้
สังคม โดยอำจอยู่ในรูปของกำรร่วมทุนหรือกำรให้ควำมสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกำรวิจัยและพัฒนำแบ่งเป็นด้ำนส่ิงแวดล้อมและพลังงำน , ด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำร
ดูแลผู้สูงอำยุ ด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์ และด้ำนอ่ืนๆ 
     โดยจ ำนวนทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก โดยแบ่งออกเป็น 1) ทุนสนับสนุนจำกภำครัฐ 2) ทุนสนับสนุนจำกภำคอุตสำหกรรม 3) ทุนสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ และ 4) ทุน
สนับสนุนจำกแหล่งอ่ืนๆ อำทิ ทุนสนับสนุนจำกพ้ืนท่ี (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)

รวม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 โครงกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณล้ำนนำ "เรือนฝำไหล" (เรือนแม่นำยค ำเท่ียง) บจ. อนุสำรเชียงใหม่                  300,000.00

2 โครงกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณล้ำนนำ "เรือนฝำไหล" (เรือนแม่นำยค ำเท่ียง) บจ. ค ำเท่ียงพัฒนำ                  300,000.00

3 โครงกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณล้ำนนำ "เรือนฝำไหล" (เรือนแม่นำยค ำเท่ียง) บจ. เชียงใหม่พำณิชย์                  300,000.00

4 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม บุญรอดบิวเบอร่ี                   36,000.00

5 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม บจ. อินดีครีเอช่ัน                   20,000.00

                956,000.00

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

     ระบุงบประมำณท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำแนกรำยประเภท

     งบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก หมำยถึง งบประมำณท่ีหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยให้กำรสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรและวิชำกำรรับใช้
สังคม โดยอำจอยู่ในรูปของกำรร่วมทุนหรือกำรให้ควำมสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกำรวิจัยและพัฒนำแบ่งเป็นด้ำนส่ิงแวดล้อมและพลังงำน , ด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำร

รวม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 โครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai โครงกำรกองทุนเอกอัครรำชทูตเพ่ือกำรอนุรักษ์ทำง

วัฒนธรรม (AFCP) ในปี 2019
              2,756,700.00

             2,756,700.00

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     ระบุงบประมำณท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำแนกรำยประเภท

     งบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก หมำยถึง งบประมำณท่ีหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยให้กำรสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรและวิชำกำรรับใช้
สังคม โดยอำจอยู่ในรูปของกำรร่วมทุนหรือกำรให้ควำมสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกำรวิจัยและพัฒนำแบ่งเป็นด้ำนส่ิงแวดล้อมและพลังงำน , ด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำร
ดูแลผู้สูงอำยุ ด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์ และด้ำนอ่ืนๆ 
     โดยจ ำนวนทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก โดยแบ่งออกเป็น 1) ทุนสนับสนุนจำกภำครัฐ 2) ทุนสนับสนุนจำกภำคอุตสำหกรรม 3) ทุนสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ และ 4) ทุน
สนับสนุนจำกแหล่งอ่ืนๆ อำทิ ทุนสนับสนุนจำกพ้ืนท่ี (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)

รวม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 เงินบริจำคพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                   20,000.00

2 เงินบริจำคพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ บุคคลภำยนอก                     4,500.00

3 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์จดหมำยข่ำวร่มพยอม บุคคลภำยนอก                     2,000.00

4 เงินบริจำคเพ่ือจัดท ำของท่ีระลึกส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บุคคลภำยนอก                   10,090.00

5 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำสติและปัญญำ ปีท่ี 25 บุคคลท่ีเข้ำร่วมโครงกำร                   90,100.00

6 เงินสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                     8,000.00

7 โครงกำรอบรมระยะส้ันด้ำนหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์ บุคคลท่ีเข้ำร่วมโครงกำร                   17,100.00

                151,790.00

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     ระบุงบประมำณท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำแนกรำยประเภท

     งบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก หมำยถึง งบประมำณท่ีหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยให้กำรสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรม/ผลงำนด้ำนบริกำรวิชำกำรและวิชำกำรรับใช้
สังคม โดยอำจอยู่ในรูปของกำรร่วมทุนหรือกำรให้ควำมสนับสนุนในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกำรวิจัยและพัฒนำแบ่งเป็นด้ำนส่ิงแวดล้อมและพลังงำน , ด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำร
ดูแลผู้สูงอำยุ ด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์ และด้ำนอ่ืนๆ 
     โดยจ ำนวนทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก โดยแบ่งออกเป็น 1) ทุนสนับสนุนจำกภำครัฐ 2) ทุนสนับสนุนจำกภำคอุตสำหกรรม 3) ทุนสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ และ 4) ทุน
สนับสนุนจำกแหล่งอ่ืนๆ อำทิ ทุนสนับสนุนจำกพ้ืนท่ี (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กกร.)

รวม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 1 ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์ 1 1

     - มรดกล้ำนนำ
     - ถ้อยค ำส ำนวนล้ำนนำ
     - ลำนค ำ

เดือนเมษำยน
เดือนเมษำยน
เดือนเมษำยน

4
4
4

2 ล้านนาคดีด้านท่ี 2 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 1 1
     - วัดลี ในบริเวณเวียงพยำว เวียงโบรำณรูปน้ ำเต้ำ
     - โบรำณวัตถุในพะเยำ

เดือนเมษำยน
เดือนเมษำยน

1
1

3 ล้านนาคดีด้านท่ี 3 ปรัชญา ศาสนา ความเช่ือไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ 1 1

     - ข้ันไดผี / บันไดพรำง : พรำงตำพรำงใจผี เดือนมีนำคม 1

     - สงกรำนต์ล้ำนนำป๋ีใหม่ เดือนเมษำยน 1

     - วันเน่ำ (เนำ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ๒ วัน เดือนเมษำยน 1

     - ไปวัด เดือนเมษำยน 1

     - ถวำยหลัวหิงไฟเดือนส่ี   ตำนข้ำวจ่ีข้ำวหลำม เดือนเมษำยน 1

     - ประเพณีเดือน ๗ ต้อนรับปีใหม่ล้ำนนำ เดือนเมษำยน 1

     - ผ้ำพระบฏ เดือนเมษำยน 1

     - ควำมหมำยของวันพญำวันในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เดือนเมษำยน 1

     - ป๋ันปอนป๋ีใหม่ เดือนเมษำยน 1

     - กล้วย : ควำมเช่ือล้ำนนำ เดือนเมษำยน 1

     - ควำมเช่ือของคนล้ำนนำกับใบเงิน ใบทอง ใบนำก เดือนพฤษภำคม 1

     - วันวิสำขบูชำ เดือนพฤษภำคม 1

     - ประเพณีเข้ำอินทขีล เดือนพฤษภำคม 1

     - พระเจ้ำไม้ เดือนพฤษภำคม 1

     - น้ ำต้นกับต ำนำนเเละควำมเช่ือ เดือนมิถุนำยน 1

     - หล่อเทียนพรรษำ เดือนมิถุนำยน 1
4 ล้านนาคดีด้านท่ี 4 ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม 1 1

     - ควำมหมำยของดินขอ เดือนมีนำคม 1

     - ข้ันตอนกำรตัดตุงไส้หมู เดือนเมษำยน 1
     - เคร่ืองเขินล้ำนนำ เดือนมิถุนำยน 1

5 ล้านนาคดีด้านท่ี 5 สถาปัตยกรรม 1 1

     - วิธีกำรร้ือย้ำยเรือนโบรำณ เดือนมีนำคม 1

     - เรือนทรงป้ันหยำ (เฮือนอนุสำรสุนทร) เดือนมีนำคม 1

     - พิธียกเสำเอก เดือนมีนำคม 1

     - ฝำไหล เดือนเมษำยน 1

     - เรือนพ้ืนถ่ิน เดือนมิถุนำยน 1
6 ล้านนาคดีด้านท่ี 6 การกิน การอยู่ เคร่ืองนุ่งห่ม 1 1

     - ป้ิง (กำรประกอบอำหำรล้ำนนำ) เดือนมีนำคม 1

     - หลำม (กำรประกอบอำหำรล้ำนนำ) เดือนมีนำคม 1

     - แอ็บ (กำรประกอบอำหำรล้ำนนำ) เดือนมีนำคม 1

     - ขนุนในควำมเช่ือของคนล้ำนนำ เดือนมีนำคม 1

     - บ่ำกอก (มะกอก) เดือนมีนำคม 1

     - เมนูอำหำรจำกบ่ำลิดไม้ เดือนมีนำคม 1

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ล าดับ ประเด็น/หัวข้อท่ีเข้ามามีส่วนร่วม ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล

     - ผลของสะแล เดือนมีนำคม 1

     - สะแล เดือนมีนำคม 1

     - ดอกไม้กินได้ เดือนมีนำคม 1

     - ควำมหมำยของต้นเขืองหรือต้นเต่ำร้ำง เดือนเมษำยน 1

     - แก๋งบ่ำหนุน (แกงขนุน) เดือนเมษำยน 1

     - ต ำบ่ำม่วง(ต ำมะม่วง) เดือนเมษำยน 1

     - หมำกพู้ (ชู้หมำก) เดือนพฤษภำคม 1

     - เอ้ืองงวงช้ำง เดือนพฤษภำคม 1

     - ดอกข่ำ เดือนพฤษภำคม 1
7 ล้านนาคดีด้านท่ี 7 การแพทย์ล้านนา 1 1

     - ปรัชญำกำรรักษำโรคแบบตะวันออก- อัตลักษณ์ของอำเซียน เดือนเมษำยน 1

     - ประโยชน์ทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบันจำกต ำรำยำแผนโบรำณ เดือนเมษำยน 1

     - ควำมร้อนบ ำบัดโรค ภูมิปัญญำจำกชำวบ้ำน เดือนมิถุนำยน 1
8 ด้านท่ี 8 มานุษยวิทยา 1 1

     - ไทเขิน เดือนเมษำยน 1

     - ไทใหญ่ เดือนเมษำยน 1

     - ดำรำอัง เดือนเมษำยน 1

     - ล๊ัวะ เดือนเมษำยน 1

     - ไทล้ือ เดือนเมษำยน 1

     - วิถีผ้ำทอไทยล้ือท่ำมกลำงกำรเปล่ียนแปลงของสังคมโลก เดือนเมษำยน 1
8 8

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     ระบุช่ือประเด็น/หัวข้อ ท่ีส่วนงำนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำฐำนข้อมูล

     1. จัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ครบตำมจ ำนวน

     2. ดึงข้อมูลท่ีเผยแพร่ใน Facebook มำเพ่ิมในฐำนข้อมูลเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ

รวม

     สำรบบด้ำนล้ำนนำ คือ กำรรวบรวมข้อมูลผลงำน/โครงกำร เจ้ำของผลงำน เครือข่ำย แหล่งทุน และฐำนข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง แยกตำมประเภทงำนล้ำนนำพ้ืนฐำน และองค์ควำมรู้
ด้ำนล้ำนนำคดี (8 ด้ำนล้ำนนำคดี)

เหตุผล/ค าช้ีแจง ท่ีตัวช้ีวัดไม่บรรลุค่าเป้าหมาย

     เป็นตัวช้ีวัดท่ีนับเป็นประเด็นหัวข้อตำม 8 ด้ำนล้ำนนำคดี ท้ังน้ี จะนับเฉพำะข้อมูลท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักฯ และยูทูปในช่องของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ซ่ึงเป็น
แหล่งข้อมูลท่ีค่อนข้ำงเป็นทำงกำร ท้ังน้ีส ำนักไม่ได้นับจ ำนวนเร่ืองท่ีเผยแพร่ข้อมูลด้ำนศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ พืชพันธ์ุล้ำนำในเฟสบุคพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 
เพรำะค่อนข้ำงเป็นข้อมูลก่ึงทำงกำร ซ่ึงได้โพสเป็นประจ ำทุกอำทิตย์  ในปีท่ีผ่ำนมำมีประมำณ 100 เร่ือง

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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
โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์ (ภำยใต้โครงกำรพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำมีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้ำนนำอย่ำงสร้ำงสรรค์) จ ำนวน 9 หลักสูตร ดังน้ี

   1) เจิงมือเปล่ำ 26-28 ธ.ค. 62 1 1

   2) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 1 1

   3) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทป้ิง แอ็บ หลำม) 27-29 ก.พ. 63 1 1

   4) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทต ำ ย ำส้ำ) 26-28 มี.ค. 63 1 1

   5) จักสำนใบตำล 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 1 1

   6) ท ำของท่ีระลึกจำกกำรเย็บผ้ำด้วยมือ 28-30 พ.ค. 63 1 1

   7) สำนสำดแหย่ง (เส่ือคล้ำ)  25 - 27 มิ.ย. 63 1 1

   8) ท ำเทียนในพิธีกรรม 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 1

   9) วำดภำพสีน้ ำภูมิทัศน์ และเรือนโบรำณล้ำนนำ 27 - 29 ส.ค. 63 1

2 โครงกำรอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้ำนนำเบ้ืองต้น" 25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63 1

10 7
หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

     ระบุจ ำนวนหลักสูตรอบรมระยะส้ันด้ำนล้ำนนำ

ตัวช้ีวัด 3.11 การเปิดหลักสูตรระยะส้ัน

ตัวช้ีวัด 3.11.1  จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน

     หลักสูตรระยะส้ัน คือ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือจัดอบรมสัมมนำในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เข้ำรับบริกำรสำมำรถน ำควำมรู้ด้ำนล้ำนนำไปเผยแพร่ต่อในวงกว้ำง 
และอำจเกิดกำรประยุกต์ใช้หรือบูรณำกำรในกำรประกอบอำชีพ พัฒนำอำชีพ ได้แก่
     - หลักสูตรฝึกอบรมท่ีต่อยอดจำก โครงกำรท่องเท่ียวล้ำนนำ, MICE
     - หลักสูตรฝึกอบรมท่ีต่อยอดจำก โครงกำรด้ำนอำหำรและสุขภำพ
     - หลักสูตรฝึกอบรมท่ีต่อยอดจำก โครงกำรด้ำนกำรออกแบบ
     - หลักสูตรอบรมช่ำงผีมือล้ำนนำ

รวม

1

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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
โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์ (ภำยใต้โครงกำรพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำมีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้ำนนำอย่ำงสร้ำงสรรค์) จ ำนวน 9 หลักสูตร ดังน้ี

   1) เจิงมือเปล่ำ 26-28 ธ.ค. 62 1 1

   2) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 1 1

   3) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทป้ิง แอ็บ หลำม) 27-29 ก.พ. 63 1 1

   4) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทต ำ ย ำส้ำ) 26-28 มี.ค. 63 1 1

   5) จักสำนใบตำล 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 1 1

   6) ท ำของท่ีระลึกจำกกำรเย็บผ้ำด้วยมือ 28-30 พ.ค. 63 1 1

   7) สำนสำดแหย่ง (เส่ือคล้ำ)  25 - 27 มิ.ย. 63 1 1

   8) ท ำเทียนในพิธีกรรม 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 1

   9) วำดภำพสีน้ ำภูมิทัศน์ และเรือนโบรำณล้ำนนำ 27 - 29 ส.ค. 63 1

2 โครงกำรอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้ำนนำเบ้ืองต้น" 25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63 1

10 7
หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

     จ ำนวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ันตำมหัวข้อตัวช้ีวัดย่อยท่ี 3.11.1 โดยนับจ ำนวนคร้ังท่ีจัดอบรมหลักสูตร (นับซ้ ำได้)

ข้อมุลท่ีต้องรายงาน :

     จ ำนวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ันตำมหัวข้อตัวช้ีวัดย่อยท่ี 3.11.1

ตัวช้ีวัด 3.11.2  จ านวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ัน

รวม

1

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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
โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์ (ภำยใต้โครงกำรพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำมีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้ำนนำอย่ำงสร้ำงสรรค์) จ ำนวน 9 หลักสูตร ดังน้ี

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

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

   3) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทป้ิง แอ็บ หลำม) 27-29 ก.พ. 63 20 31

   4) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทต ำ ย ำส้ำ) 26-28 มี.ค. 63 20

   5) จักสำนใบตำล 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 20

   6) ท ำของท่ีระลึกจำกกำรเย็บผ้ำด้วยมือ 28-30 พ.ค. 63 20 34

   7) สำนสำดแหย่ง (เส่ือคล้ำ)  25 - 27 มิ.ย. 63 20 4

   8) ท ำเทียนในพิธีกรรม 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 20

   9) วำดภำพสีน้ ำภูมิทัศน์ และเรือนโบรำณล้ำนนำ 27 - 29 ส.ค. 63 20

2 โครงกำรอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้ำนนำเบ้ืองต้น" 25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63 20

200 118
หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

     จ ำนวนผู้รับบริกำรในแต่ละหลักสูตรระยะส้ันตำมหัวข้อตัวช้ีวัดย่อยท่ี 3.11.1 (ไม่นับซ้ ำกรณีอบรมหลักสูตรเดิม)

ข้อมุลท่ีต้องรายงาน :

     จ ำนวนผู้รับบริกำรเข้ำอบรมหลักสูตรระยะส้ันแต่ละหลักสูตร

ตัวช้ีวัด 3.11.3  จ านวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ัน

รวม

1

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 ผู้เข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนวิจัย เร่ือง "ควำมต้องกำรของนักท่องเท่ียวชำวไทยต่อส่วนประสมกำรตลำดพิพิธภัณฑ์

เรือนโบรำณล้ำนนำ มช." ในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ คร้ังท่ี 11 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สวนสุนันทำ กรุงเทพฯ

27 มี.ค. 63 1 1

1 1

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

     1. จ ำนวนผลงำนวิชำกำร และงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนล้ำนนำท่ีน ำเสนอในเวทีระดับชำติ

     2. จ ำนวนผลงำนวิชำกำร และงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนล้ำนนำท่ีน ำเสนอในเวทีระดับนำนำชำติ

ตัวช้ีวัด 3.12 จ านวนผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ด้านล้านนาท่ีน าเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

รวม

ค าอธิบาย

     งำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ระดับนำนำชำติ หมำยถึง กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรและงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนล้ำนนำในเวทีกำรประชุม หรือกำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำรท่ีเปิดกว้ำงส ำหรับ
ทุกประเทศได้รับกำรยอมรับในสำขำท่ีเก่ียวข้อง

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 12 พ.ย. 62 1 1

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

โครงกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำมีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้ำนนำอย่ำงสร้ำงสรรค์

   กิจกรรมท่ี 1. โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้ำนนำ (แอ่วเฮือน เยือนผญำ) 27-29 พ.ย. 62 1 1

   กิจกรรมท่ี 2. โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์ (จ ำนวน 9 
หลักสูตร) ดังน้ี

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

   1) เจิงมือเปล่ำ 26-28 ธ.ค. 62 1 1

   2) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 1 1

   3) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทป้ิง แอ็บ หลำม) 27-29 ก.พ. 63 1 1

   4) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทต ำ ย ำส้ำ) 26-28 มี.ค. 63 1 1

   5) จักสำนใบตำล 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 1 1

   6) ท ำของท่ีระลึกจำกกำรเย็บผ้ำด้วยมือ 28-30 พ.ค. 63 1 1

   7) สำนสำดแหย่ง (เส่ือคล้ำ)  25 - 27 มิ.ย. 63 1 1

   8) ท ำเทียนในพิธีกรรม 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 1

   9) วำดภำพสีน้ ำภูมิทัศน์ และเรือนโบรำณล้ำนนำ 27 - 29 ส.ค. 63 1

12 9

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ตัวช้ีวัด 3.13 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

     1. ระบุกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงส่งเสริมบรรยำกำศล้ำนนำสร้ำงสรรค์

     2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม

รวม

ค าอธิบาย

 

     กำรมีส่วนร่วมของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกร ต่อกำรพัฒนำกำยภำพด้ำนล้ำนนำร่วมสมัยภำยในส่วนงำน/มหำวิทยำลัย โดยจัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมสภำพแวดล้อม
บรรยำกำศล้ำนนำสร้ำงสรรค์ภำยในส่วนงำน/มหำวิทยำลัย ท่ีสอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำกำยภำพล้ำนนำร่วมสมัยของมหำวิทยำลัยในรูปแบบท่ีเก่ียวกับ 1) กำรปรับภูมิทัศน์ของส่วนงำน 2)
 ภำษำถ่ิน 3) กำรแต่งกำยประจ ำถ่ิน 4) อำหำร และ 5) ด้ำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในระดับมหำวิทยำลัยและส่วนงำน

3

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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

                 -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศและนวัตกรรม

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

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม

ตัวช้ีวัด 6.1 คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการบริการวิชาการองค์ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรม

รวม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้ำนนำ "แอ่วเฮือน เยือนผญำ" ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร                   75,000.00

                 75,000.00

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รวม

ตัวช้ีวัด 6.2 จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม บริษัทบุญรอด บริวเวอรี จ ำกัด                   36,000.00

2 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม บริษัทอินดี ครีเอช่ัน จ ำกัด                   20,000.00

                 56,000.00

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รวม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 โครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai โครงกำร Conservation of Traditional Lanna 

Architecture in Chiang Mai (AFCP) ระยะท่ี 1
              2,756,700.00

             2,756,700.00

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รวม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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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 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำสติและปัญญำ ปีท่ี 25 บุคคลท่ีเข้ำร่วมโครงกำร                   90,100.00

2 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์จดหมำยข่ำวร่มพยอม บุคคลภำยนอก                     2,000.00

3 กิจกรรมฝึกปฏิบัติด้ำนศิลปวัฒนธรรมส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ ศูนย์บริกำรทำงวิชำกำรมนุษยศำสตร์                   10,514.00

                102,614.00

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

รวม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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. วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ ำนวยกำร

2 รศ. มำณพ มำนะแซม รองผู้อ ำนวยกำร

3 น.ส. ปัทมำ จักษุรัตน์ เลขำนุกำรส ำนัก

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

4 น.ส. ฐำปนีย์ เครือระยำ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5 นำย สน่ัน ธรรมธิ พนักงำนปฏิบัติงำน

6 น.ส. ชุติมำ พรหมำวัฒน์ พนักงำนปฏิบัติงำน

7 นำย ต่อพงษ์ เสมอใจ นักช่ำงศิลป์

8 นำย สุขธรรม โนบำง นักช่ำงศิลป์

9 น.ส. ปรียำลักษณ์ ใจสัตย์ พนักงำนปฏิบัติงำน

งานบริหารท่ัวไป

10 น.ส. วนิดำ เช้ือค ำฟู หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป

11 นำง รพีพรรณ ศรีทะ พนักงำนปฏิบัติงำน

12 น.ส. ชนำภำ ค ำวงค์ นักกำรเงินและบัญชี

13 นำย กิตติพันธ์ ไชยำต๊ิบ พนักงำนปฏิบัติงำน

14 นำย นนทกำนต์ ยอดแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

งานบริการและประกันคุณภาพ

15 นำย สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ พนักงำนปฏิบัติงำน

16 น.ส. วำสนำ มำวงค์ พนักงำนปฏิบัติงำน

0

ล าดับ ต าแหน่ง
รายละเอียดบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านท่ี

ท างานวิชาการร่วมกับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวน (คน)

ผู้บริหาร

1 ผศ. วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ ำนวยกำร

2 รศ. มำณพ มำนะแซม รองผู้อ ำนวยกำร

3 น.ส. ปัทมำ จักษุรัตน์ เลขำนุกำรส ำนัก

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

4 น.ส. ฐำปนีย์ เครือระยำ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

5 นำย สน่ัน ธรรมธิ พนักงำนปฏิบัติงำน

6 น.ส. ชุติมำ พรหมำวัฒน์ พนักงำนปฏิบัติงำน

7 นำย ต่อพงษ์ เสมอใจ นักช่ำงศิลป์

8 นำย สุขธรรม โนบำง นักช่ำงศิลป์

9 น.ส. ปรียำลักษณ์ ใจสัตย์ พนักงำนปฏิบัติงำน

งานบริหารท่ัวไป

10 น.ส. วนิดำ เช้ือค ำฟู หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป

11 นำง รพีพรรณ ศรีทะ พนักงำนปฏิบัติงำน

12 น.ส. ชนำภำ ค ำวงค์ นักกำรเงินและบัญชี

13 นำย กิตติพันธ์ ไชยำต๊ิบ พนักงำนปฏิบัติงำน

14 นำย นนทกำนต์ ยอดแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

งานบริการและประกันคุณภาพ

6.3.3  ด้านล้านนาสร้างสรรค์

6.3.4  ด้านบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคม

ช่ือ - สกุล

ตัวช้ีวัด 6.3 บทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในองค์กร

ช่ือ - สกุล

รวม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ล าดับ ต าแหน่ง
รายละเอียดบทบาทของบุคลากรมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านท่ี

ท างานวิชาการร่วมกับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวน 
(คน)

ช่ือ - สกุล

15 นำย สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ พนักงำนปฏิบัติงำน

16 น.ส. วำสนำ มำวงค์ พนักงำนปฏิบัติงำน

0

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

     1. จ ำนวนและรำยละเอียดบทบำทของบุคลำกรมหำวิทยำลัยในแต่ละด้ำนท่ีท ำงำนวิชำกำรร่วมกับสังคมภำยนอกมหำวิทยำลัย

     Engagement Thailand ได้ให้ควำมส ำคัญกับ University Engagement คือ กำรท ำงำนเชิงวิชำกำรร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด้ำนของมหำวิทยำลัยบน
หลักกำรพ้ืนฐำน 4 ประกำร ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมท ำแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ำย (Mutual benefit) 3) มีกำรใช้ควำมรู้และเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
(Scholarship) และ4) เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Social impact)

ค าอธิบาย

     บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ท่ีมีบทบำทในด้ำนต่ำง ๆ อันประกอบด้วย 1) ด้ำนส่ิงแวดล้อมและพลังงำน 2) ด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำรดูแลผู้สูงอำยุ 3) ด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์ 4)
 ด้ำนบริกำรวิชำกำรและกำรวิจัยรับใช้สังคม ในระดับท้องถ่ิน ระดับชำติและนำนำชำติ (ไม่นับรวมภำยในมหำวิทยำลัย) โดยกำรเป็นพ่ีเล้ียง (Mentor) หรือผู้จัดกำรโครงกำร (Program 
manager) ท่ีเป็น Leader หรือ Prime mover ของโครงกำร SDGs, Engagement Thailand, Asia Engage หรือ APUCEN โดย SDGs (Sustainable Development Goals) คือโครงกำรท่ี
มีเป้ำหมำยเพ่ือกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน ประกอบด้วย 17 ประเด็น คือ 1) ขจัดควำมยำกจน 2) ขจัดควำมหิวโหย 3) กำรมีสุขภำพและควำมเป็นอยู่ท่ีดี 4) กำรศึกษำท่ีเท่ำเทียม 5) ควำมเท่ำเทียมทำง
เพศ 6) กำรจัดกำรน้ ำและสุขำภิบำล 7) พลังงำนสะอำดท่ีทุกคนเข้ำถึงได้ 8) กำรจ้ำงงำนท่ีมีคุณค่ำและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ 9) อุตสำหกรรม นวัตกรรม โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 10) ลดควำม
เหล่ือมล้ ำ 11) เมืองและถ่ินฐำนมนุษย์อย่ำงย่ังยืน 12) แผนกำรบริโภคและกำรผลิตท่ีย่ังยืน 13) กำรรับมือกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 14) กำรใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทรและทรัพยำกร
ทำงทะเล 14) กำรใช้ประโยชน์จำกมหำสมุทรและทรัพยำกรทำงทะเล 15) กำรใช้ประโยชน์จำกระบบนิเวศทำงบก 16) สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 17) ควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำท่ี
ย่ังยืน

รวม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : 3 

หน่วยนับ : ผลงาน

KPI Owners : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม

Data Owners : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ รายละเอียดผลงาน ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล

0 0

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 : บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

     จ ำนวนผลงำนบริกำรวิชำกำรสหวิทยำกำร ท่ีสร้ำงผลกระทบสูงในวงกว้ำงต่อชุมชน /กลุ่มจังหวัด/ประเทศ

ตัวช้ีวัด 6.4 จ านวนผลงานบริการวิชาการสหวิทยาการท่ีสร้างผลกระทบสูงในวงกว้างต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ

รวม

ค าอธิบาย

     ผลงำนบริกำรวิชำกำรสหวิทยำกำร คือ ผลงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรท่ีเกิดจำกกำรใช้ควำมรู้จำกองค์ควำมรู้หลำยสำขำวิชำ หลำยศำสตร์ หรือหลำยอนุศำสตร์ หรือจำกกำรปฏิบัติ มำ
ผสมผสำนใช้ในกำรเรียนกำรสอน กำรวิเครำะห์ วิจัย และสังเครำะห์ข้ึนเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ ท่ีสำมำรถแก้ไขประเด็นปัญหำส ำคัญของชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ หรือช่วยสร้ำงควำม
เข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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. วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ ำนวยกำร 1 1
2 รศ. มำณพ มำนะแซม รองผู้อ ำนวยกำร 1 1
3 น.ส. ปัทมำ จักษุรัตน์ เลขำนุกำรส ำนัก 1 1

ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

4 น.ส. ฐำปนีย์ เครือระยำ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 1 1
5 นำย สน่ัน ธรรมธิ พนักงำนปฏิบัติงำน 1 1
6 น.ส. ชุติมำ พรหมำวัฒน์ พนักงำนปฏิบัติงำน

7 นำย ต่อพงษ์ เสมอใจ นักช่ำงศิลป์

8 นำย สุขธรรม โนบำง นักช่ำงศิลป์

9 น.ส. ปรียำลักษณ์ ใจสัตย์ พนักงำนปฏิบัติงำน

งานบริหารท่ัวไป

10 น.ส. วนิดำ เช้ือค ำฟู หัวหน้ำงำนบริหำรท่ัวไป

11 นำง รพีพรรณ ศรีทะ พนักงำนปฏิบัติงำน

12 น.ส. ชนำภำ ค ำวงค์ นักกำรเงินและบัญชี

13 นำย กิตติพันธ์ ไชยำต๊ิบ พนักงำนปฏิบัติงำน

14 นำย นนทกำนต์ ยอดแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
งานบริการและประกันคุณภาพ

15 นำย สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ พนักงำนปฏิบัติงำน 1 1
16 น.ส. วำสนำ มำวงค์ พนักงำนปฏิบัติงำน

6 6

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ตัวช้ีวัด 6.5  จ านวนบุคลากรท่ีด าเนินการเก่ียวข้องในงานวิชาการเพ่ือสังคม

รวม

ค าอธิบาย
     จ ำนวนบุคลำกรท่ีด ำเนินกำรเก่ียวข้องในงำนวิชำกำรเพ่ือสังคม เช่น ผู้บริหำร นักวิชำกำร ท้ังในรูปแบบผู้ประสำนงำนชุดโครงกำร (Program Officer) พ่ีเล้ียง (Mentor) เจ้ำหน้ำท่ีสำยสนับสนุน
 ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้ำหน้ำท่ีสำยสนับสนุน) โดยเปรียบเทียบเป็นรำยปี

ช่ือ - สกุล

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 1 1

กล้วยไม้พันธ์ุพ้ืนเมือง 1 1

กำรปลูกข้ำวพันธ์ุพ้ืนเมือง 1 1

6.6.2 ด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ 1 1

แกงแคใส่จ๊ินเกลือ 1 1

แกงสะแล 1 1

แกงผักกำดใส่จ๊ินไก่ 1 1

อ่ัวดอกไม้ 1 1

หลำมปลำในกระบอกไม้ไผ่ 1 1

แอ็บปลำใส่กุ้งฝอย 1 1

ต ำบ่ำหนุน 1 1

ย ำจ๊ินไก่ 1 1

ส้ำผัก 1 1

ข้ำวหนุกงำ 1 1

6.6.3 ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 1 1
ปืนผะลำบ (ปืนก้ำนกล้วย) 1 1
กำรเสก็ตช์ภำพเบ้ืองต้น 1 1

กำรท ำกระเบ้ืองดินขอ 1 1
แกงแคจ้ินเกลือ 1 1
องค์ควำมรู้เร่ืองเรือนล้ำนนำ ตอนท่ี 1 เสำเรือนล้ำนนำ 1 1

องค์ควำมรู้เร่ืองเรือนล้ำนนำ ตอนท่ี 2 บันไดเรือนล้ำนนำ 1 1

สำนปลำตะเพียนด้วยใบตำล 1 1

สำนหงส์ด้วยใบตำล 1 1

สำนต๊ักแตนด้วยใบมะพร้ำวสด 1 1

กำรเย็บถุงย่ำมเล็ก 1 1

กำรเย็บตุ๊กตำรูปสัตว์ 1 1

กำรปักผ้ำเป็นลวดลำย 1 1

กำรประดิษฐ์โคมไทใหญ่ 1 1

กำรประดิษฐ์ผำงประทีป 1 1

งำนประดิษฐ์กรวยดอกไม้ 1 1

กำรท ำกระเบ้ืองดินขอ 1 1

กำรเขียนตัวเมืองเบ้ืองต้น 1 1

กำรสเก๊ชต์ภำพเบ้ืองต้น 1 1

กำรมัดมำลัยผ้ำ 1 1

กำรท ำเคร่ืองเขิน 1 1

6.6.4 ด้านอ่ืนๆ 1 1

กวำว (ดอกทองกวำว) 1 1
4 4

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ตัวช้ีวัด 6.6 การมีส่วนร่วมในการจัดท าคลังความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียนท่ีสามารถแก้ไขปัญหาส าคัญและเสริมพลังของชุมชน ท้องถ่ินและสังคม

รวม (ประเด็น/หัวข้อ)

ค าอธิบาย

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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     จ ำนวนผลงำนบริกำรวิชำกำรสหวิทยำกำรท่ีสร้ำงผลกระทบสูงในวงกว้ำงต่อชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ

     ผลงำนบริกำรวิชำกำรสหวิทยำกำร คือ ผลงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรท่ีเกิดจำกกำรใช้ควำมรู้จำกองค์ควำมรู้หลำยสำขำวิชำ หลำยศำสตร์ หรือหลำยอนุศำสตร์ หรือจำกกำรปฏิบัติ 
มำผสมผสำนใช้ในกำรเรียนกำรสอน กำรวิเครำะห์ วิจัย และสังเครำะห์ข้ึนเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ ท่ีสำมำรถแก้ไขประเด็นปัญหำสำคัญ ของ ชุมชน/กลุ่มจังหวัด/ประเทศ หรือช่วยสร้ำงควำม
เข้มแข็งและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสังคม

 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 ำนวนรำยได้รวม  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจำก 

CMU-MIS

2 จ ำนวนเงินท่ีใช้จ่ำยจริง  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจำก 
CMU-MIS

 ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

คงเหลือ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 :  แสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 รำยได้จำกกำรวิจัย  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจำก 

CMU-MIS

7.3.2 รำยได้รวม  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจำก 
CMU-MIS

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

ค าอธิบาย

     รำยได้จำกกำรวิจัย หมำยถึง รำยได้ท้ังหมดจำกกำรรับจ้ำงท ำวิจัย กำรเป็นท่ีปรึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรขำยทรัพย์สินทำงปัญญำ ซ่ึงเป็นเงินงบประมำณท่ีได้รับจำกแหล่งทุน
ภำยนอกมหำวิทยำลัย
(ตำมตัวชวััีดท่ี 5.9) ไม่นับรวมงบประมำแผ่นดิน
     รายได้รวม คือ
     (1) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบำลจัดสรรให้เป็นรำยปี
     (2) เงินอุดหนุนกำรวิจัยและเงินอุดหนุนโครงกำรบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งทุนภำยนอก
     (3) ค่ำธรรมเนียม ค่ำบำรุง ค่ำตอบแทน เบย้ี ปรับ และค่ำบริกำรตำั ง ๆ ของมหำวิทยำลัย
     (4) รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร
     (5) รำยได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จำกกำรดำเนินกำร
     (6) รำยได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้มำจำกกำรใช้ท่ีรำชพัสดุหรือจัดหำประโยชน์ในท่ีรำชพัสดุ ซ่ึงมหำวิทยำลัยปกครองดูแล จัดกำรหรือผลประโยชน์อย่ำงอ่ืน
     (7) เงินบ ำรุงโรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่ และเงินบ ำรุงอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกันท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำร
     (8) เงินรำยได้หรือผลประโยชน์อ่ืน

     1. ระบุจ ำนวนเงินรำยได้จำกกำรวิจัย

     2. ระบุจ ำนวนรำยได้รวม

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 ร้อยละของรำยได้จำกกำรบริหำรวิชำกำรต่อรำยได้รวม  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจำก 

CMU-MIS

 ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก 
CMU-MIS

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

คงเหลือ

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 งบบุคลำกรและงบด ำเนินงำน  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจำก CMU-MIS

7.5.2 เงินสะสมของส่วนงำน  ดึงข้อมูลอัตโนมัติจำก CMU-MIS
 ดึงข้อมูลอัตโนมัติจาก CMU-MIS

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

คงเหลือ
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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      199,665.00

รำยได้ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ         90,315.00

รำยได้ค่ำเช่ำสถำนท่ี       109,350.00

7.8.2 จ านวนเงินรายได้ท่ีได้รับจากการบริหารสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย         8,385.96

ดอกเบ้ียเงินหมุนเวียน          8,385.96

7.8.3 จ านวนเงินรายได้ท่ีได้รับจากจากแหล่งทรัพย์สินทางปัญญา                  -   

                 -   

208,050.96     

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

     1. ข้อมูลรำยได้ท่ีได้รับจำกกำรบริหำรจัดกำรลังหำริมทรัพย์ หรือรำยได้จำกกำรบริหำรกองทุน และพัฒนำส่วนงำน (ข้อมูลจำกกองคลัง)

     2. ข้อมูลรำยได้ท่ีใด้รับจำกกำรบริหำรจัดกำรอลังหำริมทรัพย์ (ข้อมูลจำกกองคลัง)

     3. ข้อมูลรำยได้ท่ีใด้รับจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ (ข้อมูลจำกศูนย์บริหำรงำนวิจัย)

รวม

     รำยไดจำกกำรบริหำรทรัพยสิน หมำยถึง ทรัพยสินท่ีเปนสังหำริมทรัพย/อสังหำริมทรัพย/ทรัพยสินทำงปญญำท่ีมีกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือกอใหเกิดรำยได กำรสรำงมูลคำเพ่ิมในทรัพยสิน
 และควำมม่ันคงทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัย และมีแผนกำรแสวงหำรำยไดจำกทรัพยสินท่ีมีอยู เชน รำยไดท่ีมำจำกแหลงทรัพยสินทำงปญญำ ทรัพยสินท่ีเปนตัวเงินรำยไดจำกกำรบริหำร
กองทุน ทรัพยสินทำงกำยภำพตำงๆ กำรใหเชำหรือกำรลงทุนทำงพำณิชย รำยไดจำกกำรบริหำรอสังหำริมทรัพย ไดแก รำยไดจำกกำรบริหำรพ้ืนท่ีเชำสวนกลำง, รำยไดคำบ ำรุงกำรใช
หอประชุม มช., รำยไดจำกเสำสัญญำณโทรศัพทฯ และ WiFi  
     รำยไดจำกสังหำริมทรัพย ไดแก รำยไดจำกกำรบริหำรกองทุนและพัฒนำสวนงำน, รำยไดจำกดอกเบ้ียเงินหมุนเวียน (เงินรำยได), รำยไดจำกดอกเบ้ียจำกเงินแผนดิน (Block Grant)

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ 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 เงินบริจำคเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม          8,000.00

2 เงินบริจำคพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ         24,500.00

3 เงินบริจำคเพ่ือสนับสนุนกำรจัดพิมพ์จดหมำยข่ำวร่มพยอม          2,000.00

34,500.00       

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

รวม

     1. ระบุจำนวนเงินบริจำคจำกนักศึกษำเก่ำ ท่ีส่วนงำนได้รับโดยตรงจำกผู้บริจำค

     เงินบริจำค หมำยถึง เงินซ่ึงมีผู้มอบให้มหำวิทยำลัยโดยมีวัตถุประสงค์หรือไม่มีวัตถุประสงค์ก็ตำม เพ่ือให้ใช้จ่ำยในกิจกรรมของมหำวิทยำลัยน้ัน หรือเป็นเงินท่ีเกิดจำกทรัพย์สินซ่ึงมีผู้
มอบให้เพ่ือหำดอกผลใช้จ่ำยในกิจกำรของมหำวิทยำลัย โดยนับรำยได้จำกกำรบริจำคจำกนักศึกษำเก่ำ (รวมท้ังชมรม/สมำคมจำกส่วนงำน) และบุคคลท่ัวไปภำยนอก

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : คะแนน
KPI Owners : งานบริการและประกันคุณภาพ

Data Owners : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

หมวด คะแนน
หมวด 1. กำรน ำองค์กร

หมวด 2. กลยุทธ์
หมวด 3. ลูกค้ำ

หมวด 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้

หมวด 5. บุคลำกร
หมวด 6. ระบบปฏิบัติกำร

หมวด 7. ผลลัพธ์

รวม
หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

     ข้อมูลกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร EdPEx 200 และผลกำรประเมิน EdPEx จำก สกอ.

ตัวช้ีวัด 8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200)

     เพ่ือผลักดันใหสวนงำนน ำเกณฑคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือกำรด ำเนินกำรท่ีเปนเลิศไปใชใน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดังน้ี 
     1. ทุกสวนงำนวิชำกำรดำนกำรเรียนกำรสอนเสนอเขำรับกำรประเมิน EdPEx200 โดยทุกปจะตองมีสวนงำนของมหำวิทยำลัยเชียงใหมท่ีผำนกำรประเมิน EdPEx200 
     2. สวนงำนท่ีผำนกำรประเมิน EdPEx200 แลวจะตองผำนกำรประเมิน EdPEx300 ในรอบ 3 ปถัดไป
     3. สวนงำนท่ีผำนกำรประเมิน EdPEx300 แลวจะตองผำนกำรประเมิน EdPEx600 ในรอบ 3 ปถัดไป

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน
หน่วยนับ : ร้อยละ

KPI Owners : งานบริการและประกันคุณภาพ

Data Owners : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200) ผลประเมิน
ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยงบประมำณแยกตำมยุทธศำสตร์ CMU-MIS
ข้อมูลจ ำนวนงบประมำณท้ังหมดของส่วนงำน CMU-MIS

รวม CMU-MIS
หมำยเหต: ดึงข้อมูลจำกระบบ CMU-MIS

ค าอธิบาย :

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

ตัวช้ีวัด 8.2 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่องบประมาณท้ังหมดของส่วนงาน

     งบยุทธศำสตร์ต่องบประมำณท้ังหมด หมำยถึง จ ำนวนงบประมำณท่ีมหำวิทยำลัยและส่วนงำนจัดสรรเป็นงบยุทธศำสตร์เปรียบเทียบกับงบประมำณท่ีจัดสรรท้ังหมดของ
มหำวิทยำลัย/ ของส่วนงำน ท้ังงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้ของแต่ละปีงบประมำณ โดยงบยุทธศำสตร์ครอบคลุม ดังน้ี

     - ยุทธศำสตร์ท่ี 1 เชิงรุก : นวัตกรรมด้ำนส่ิงแวดล้อมและพลังงำน
     - ยุทธศำสตร์ท่ี 2 เชิงรุก : นวัตกรรมด้ำนอำหำรและสุขภำพ และกำรดูแลผู้สูงอำยุ
     - ยุทธศำสตร์ท่ี 3 เชิงรุก : ล้ำนนำสร้ำงสรรค์
     - ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ตำมพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภำพและมีทักษะกำรเป็นพลเมืองโลก
     - ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ตำมพันธกิจ : วิจัยเพ่ือควำมเป็นเลิศและนวัตกรรม
     - ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ตำมพันธกิจ : บริกำรวิชำกำรท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม
     - ยุทธศำสตร์ท่ี 7 : แสวงหำรำยได้เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน
     - ยุทธศำสตร์ท่ี 8 : บริหำรจัดกำรเชิงบูรณำกำร

     1. ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยงบประมำณแยกตำมยุทธศำสตร์
     2. ข้อมูลจ ำนวนงบประมำณท้ังหมดของส่วนงำน

รำยงำนค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563



46

ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน
หน่วยนับ : ระดับ

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : วนิดา เช้ือค าฟู

8.6.1 ระดับคุณภาพข้อมูลระบบ CMU-MIS

เกณฑ์ ระดับประเมิน
ระดับคุณภำพข้อมูลระบบ CMU-MIS ดึงข้อมูลอัตโนมัติจำก CMU-MIS

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

ตัวช้ีวัด 8.6 ระดับความส าเร็จในการ พัฒนาระบบ CMU-MIS เพ่ือบริหารงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ค าอธิบาย :

     ระดับคุณภาพข้อมูล หมำยถึง คุณภำพข้อมูลในระบบ CMU-MIS ซ่ึงข้ึนอยู่กับควำมส ำเร็จระดับคุณภำพข้อมูล หมำยถึง คุณภำพข้อมูลในระบบ CMU-MIS ซ่ึงข้ึนอยู่กับควำมสำเร็จ
ของกำรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลระบบ CMU-MIS กับกระบวนกำรท ำงำนประจ ำ หมำยถึง ส่วนงำนได้ประยุกต์ใช้ระบบ CMU-MIS หรือระบบอ่ืนใดท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนดเป็น
ระบบหลักในกำรท ำงำนท่ีเช่ือมโยงมำยังระบบ CMU-MIS เช่น ระบบงำนทะเบียน ระบบบัญชีกำรเงินและพัสดุ (FIS) เป็นต้น เป็นเคร่ืองมือส ำหรับกระบวนกำรท ำงำนประจ ำ ตำมพันธ
กิจและภำรกิจของแต่ละส่วนงำน ซ่ึงส่วนงำนต้องแสดงผลกำรด ำเนินกำรน ำระบบ CMU-MIS สนับสนุนกระบวนงำนประจ ำ เพ่ือลดระยะเวลำลดข้ันตอน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
และท ำให้ข้อมูลในระบบ CMU-MIS มีควำมทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่เสมอ และมีควำมน่ำเช่ือถือ สำมำรถใช้ในกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือกำรตัดสินใจในข้ันตอนต่ำงๆ ท้ังใน
ระดับส่วนงำนและระดับมหำวิทยำลัยได้ เช่น กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ระยะส้ัน/ระยะยำว กำรจัดท ำงบประมำณแผ่นดิน/งบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัย กำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลัง
 กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี กำรติดตำมและกำรประเมินผลต่ำงๆ กำรท ำสำรสนเทศเชิงยุทธศำสตร์เพ่ือผู้บริหำร และกำรใช้เป็นข้อมูลรำยงำนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) และ
ส ำนักงบประมำณได้ เป็นต้น นอกจำกน้ียังสนับสนุนกำรก้ำวเป็น Digital University ตำมนโยบำยมหำวิทยำลัย

     1. รำยงำนผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนกลำงในกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและควำมถูกต้องของข้อมูลของแต่ละส่วนงำน

     รายการข้อมูล คือ จ ำนวนข้อมูลท่ีจัดเก็บตำมจำนวนข้อมูลท้ังหมดท่ีมี เช่น ข้อมูลรำยช่ืออำจำรย์ครบทุกคนจำกท้ังมหำวิทยำลัย
     ความสมบูรณ์ของข้อมูล คือ ในแต่ละรำยกำรข้อมูลมีควำมสมบูรณ์ทุกส่วนท่ีควรจัดเก็บและจ ำเป็น

     ในกำรน้ี รำยงำนผลของส่วนงำนส ำหรับตัวช้ีวัดน้ีกำรใช้ระบบ CMU-MIS ข้ึนอยู่กับพันธกิจและภำรกิจของส่วนงำนท่ีเก่ียวข้องกับฐำนข้อมูลต่ำงๆ ได้แก่ 1) ด้ำนวิจัย (หำกมี) 2) 
ด้ำนบุคลำกร 3) ด้ำนวิเทศสัมพันธ์ (หำกมี) 4) ด้ำนอำคำรสถำนท่ี 5) ด้ำนกำรวำงแผน
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ค่าเป้าหมาย : รายงานเท่าน้ัน

หน่วยนับ : ระดับ

KPI Owners : งานบริหารท่ัวไป

Data Owners : ปัทมา จักษุรัตน์

ระดับ
ความส าเร็จ

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน

1 มีกำรระบุควำมรู้ภำยในองค์กร กำรก ำหนดกระบวนกำรและวิธีกำรรวบรวมควำมรู้ กำรจัดเก็บ
และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีกำรคัดเลือกเคร่ืองมือท่ีจะใช้ มีกำรศึกษำถึงควำมรู้ต่ำงๆท่ีมีอยู่ใน
องค์กร รูปแบบของข้อมูลท่ีจัดเก็บ ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้
 มีกำรด ำเนินงำนในกำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ โดยมีแนวทำงในกำรรวบรวมและแสวงหำ
ควำมรู้ท่ีมีอยู่ท้ังในรูปของเอกสำร กิจกรรม รวมถึงควำมรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล

2  ีกำรจัดวำงโครงสร้ำงของควำมรู้ กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ และบทบำทหน้ำท่ี มีกลไกกำรจัดเก็บ
และรวบรวมควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ เป็นกำรวำงโครงสร้ำงควำมรู้
เพ่ือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรเก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบเพ่ือกำรเรียกใช้งำนได้อย่ำงรวดเร็วและ
ถูกต้องในอนำคต

3 มีกระบวนกำรในกำรเข้ำถึงแหล่งควำมรู้ท่ีได้ออกแบบและจัดเก็บภำยในหน่วยงำน ผู้ใช้งำน
สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลควำมรู้ท่ีต้องกำรได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงกำรประมวลและ
กล่ันกรองควำมรู้เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรฐำน เช่น กำรปรับปรุงรูปแบบเอกสำรให้เป็นมำตรฐำน 
ใช้ภำษำเดียวกัน และปรับปรุงเน้ือหำให้สมบูรณ์และเหมำะสม

4 มีกำรกระบวนกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยอำศัยฐำนควำมรู้ท่ีจัดเก็บและเคร่ืองมือหรือระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยผลของกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้อำจอยู่ในรูปของเอกสำรระบบ
สำรสนเทศ โดยมีกลไกกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงำนขององค์กร

5 มีกำรนำเอำผลของกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือนำไปใช้ในกำรด ำเนินงำน กำรแก้ปัญหำ กำรสร้ำง
เป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้เกิดเป็นประสบกำรณ์ใหม่ๆ และน ำเอำควำมรู้หรือ
ประสบกำรณ์ใหม่กลับมำเป็นควำมรู้หมุนเวียนต่อไปในองค์กรอย่ำงต่อเน่ือง

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

ตัวช้ีวัด 8.7 ระดับความส าเร็จในการจัดการความรู้ในส่วนงาน (KM)

ค าอธิบาย :

     กระบวนกำรในกำรจัดกำรควำมรู้ กำรรวบรวมและจัดเก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ ประกอบด้วย กำรจัดเก็บและกำรแบ่งปันควำมรู้ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรจัดหำเคร่ืองมือและระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมัยเป็นเคร่ืองมือ สร้ำงกลไกกำรน ำเอำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงำนประจ ำขององค์กรโดยสำมำรถนำเอำผลของกำร
แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำน กำรแก้ปัญหำ กำรสร้ำงเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้เกิดเป็นประสบกำรณ์ใหม่ๆ และน ำเอำควำมรู้หรือประสบกำรณ์ใหม่
กลับมำเป็นควำมรู้หมุนเวียนต่อไปในองค์กรอย่ำงต่อเน่ือง โดยสำมำรถพิจำรณำได้จำก 2 เกณฑ์ ได้แก่

     1. กำรเกิดนวัตกรรมในกำรท ำงำนของส่วนงำน ได้แก่ กำรปรับปรุงวิธีปฏิบัติงำน โดยลดข้ันตอนกำรท ำงำน หรือกำรท ำงำนข้ำมสำยงำน หรือระบบปฏิบัติงำนใหม่ๆ ท่ีสนับสนุนกำร
ท ำงำนภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน

     2. พิจำรณำจำกระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้

     1. โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในส่วนงำน

          1.1  โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับควำมเส่ียงในส่วนงำน

          1.2  โครงกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์ควำมรู้ในส่วนงำน

     2. ควำมส ำเร็จในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้

     3. จ ำนวนนวัตกรรมท่ีเกิดจำกกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยในส่วนงำน
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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)   
     ประเมินเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรให้และเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ รวมถึงข้อมูล
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส่วนงำนท่ีด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำไม่ปิดบัง 
หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพำะกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินงำนท่ีมี
ควำมเส่ียงในกำรทุจริตมำกกว่ำกำรด ำเนินงำนด้ำนอ่ืนๆ รวมไปถึงกำรเปิดโอกำส
ให้บุคคลภำยนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสืยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและสำมำรถร้องเรียนได้

20      1. การด าเนินการของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     ส ำนักฯ มีกำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงองค์กรท่ีก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่ มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนจำกผู้อ ำนวยกำร ไปยังรอง
ผู้อ ำนวยกำร  เลขำนุกำรส ำนักฯ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และหัวหน้ำ
งำนบริหำรท่ัวไป ตำมภำระงำนอย่ำงเหมำะสม  
          (1) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง
          ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยได้
ด ำเนินกำรตำมระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆ อย่ำงเคร่งครัด  มี
ประกำศกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงพร้อมรำยละเอียดต่ำงๆ ตำมเง่ือนไขของระเบียบพัสดุฯ 
บนเว็บไซด์ของส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มีกำรตรวจสอบกำรมีส่วนได้ส่วน
เสียของบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังมีกำรตรวจสอบควำมเก่ียวข้องของบริษัท ห้ำง 
ร้ำน ท่ีเสนอรำคำพัสดุมำยังส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีกำรเปิดเผยข้ันตอน
และระยะเวลำในกำรเปิด-ปิด รับกำรย่ืนซองเสนอรำคำอย่ำงเปิดเผยบนเว็บไซด์
ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และมีกำรรำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงอย่ำงเปิดเผย  
และในส่วนของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำมีกำรปิดประกำศเวลำกำรให้บริกำร
ลูกค้ำอย่ำงชัดเจน มีประกำศหลักเกณฑ์กำรขอใช้สถำนท่ีอย่ำงละเอียดและเป็น
ธรรมกับลูกค้ำ  
          (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
          ส ำนักฯ มีกำรมอบหมำยงำนให้กับบุคลำกรตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง
ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด และเน้นย้ ำให้บุคลำกรเขียนข้อตกลงร่วมก่อนกำร
ปฏิบัติงำนให้ตรงตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน และ
บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพต่อไป นอกจำกน้ียังให้บุคลำกรจัดท ำคู่มือ
กำรปฏิบัติงำนของตนเอง และจัดท ำผังกำรปฏิบัติงำน (work flow) แผนกำร
ปฏิบัติงำน และให้รำยงำนผลทุกไตรมำส ในท่ีประชุมคณะกรรมกำรกรรมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ือขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ (เป็นกำรประชุมบุคลำกรท้ังส ำนักฯ 

20

2. ความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
      ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีของส่วน
งำนท่ีแสดงถึงกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีตำมพันธกิจ และยึดหลักกำรกระจำย
ผลประโยชน์ท่ีถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภำค มีเจตจ ำนงท่ีแน่วแน่ในกำร
บริหำรหน่วยงำน ด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต พร้อมรับผิดเม่ือเกิดควำมผิดพลำด 
เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือม่ันแก่สำธำรณชนว่ำกำรขับเคล่ือนหน่วยงำน จะเป็นไปอย่ำงมี
คุณธรรมและธรรมำกิบำล

10      ส ำนักฯ มีพันธกิจในกำรท ำนุบ ำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม 
ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมและชุมชน และมีบริหำรจัดกำรท่ีมุ่งเน้นหลักธรร
มำภิบำล ตำมมำตรฐำนจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ รวมท้ังรับผิดชอบกำร
ให้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ โดยได้ด ำเนินกำรตำมตัวช้ีวัดดังน้ี
     (1) ความรับผิดชอบตามกฎหมาย   
     ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรภำยใต้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ 
และค ำส่ังของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และกฎหมำยของประเทศอย่ำงเคร่งครัด 
และสอดคล้องกับมำตรฐำนจริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
     (2) ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าท่ี
     ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรตำมพันธกิจ และภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยจำก
มหำวิทยำลัย ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม บริหำรจัดกำร
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ
ช้ันน ำสู่นำนำชำติ โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชน โรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ 
และหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือผลักดันให้
ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับคนรุ่นหลัง และสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ จนเป็นท่ียอมรับจำกหน่วยงำน
ภำยนอก นอกจำกน้ียังได้ขอรับทุนจำกสถำนทูตสหรัฐอเมริกำในกำรซ่อมแซมเรือน
โบรำณล้ำนนำให้คงอยู่เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมสืบไป

10
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ดัชนี คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corription - Free Index) 
     ประเมินเก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนท่ีเป็นพฤติกรรมท่ี
เข้ำข่ำยกำรทุจริตต่อหน้ำท่ี หรือผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู้บริหำรท่ีเป็นพฤติกรรมท่ี
เข้ำข่ำยกำรทุจริตในเชิงนโยบำย กำรเรียกรับผลประโยชน์จำกผู้อ่ืน

20      ส ำนักฯ ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรท้ังในส่วนของส ำนักงำนส ำนักฯ และ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ โดยยึดหลักควำมเป็นธรรมและซ้ือสัตย์สุจริต 
บุคลำกรของส ำนักฯ ได้ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อและผู้ท่ีมำใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำคกัน ด ำเนินกำรด้ำนพัสดุกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่เห็นแก่พวกพ้องหรือคนใกล้ชิด ไม่มีกำรขอเร่ียไรและ
ขอรับบริจำคเงินจำกบริษัท ห้ำง ร้ำนต่ำงๆ ท่ีต้องติดต่อซ้ือขำย หรือจัดจ้ำงงำน
ต่ำงๆ ของส ำนักฯ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้เน้นย้ ำและให้นโยบำยในกำรไม่ให้
รับสินบน ไม่ให้ขอเร่ียไรเงินเพ่ือกำรใด ๆของส ำนักฯ เว้นแต่มีผู้แจ้งควำมประสงค์
จะขอบริจำคให้ส ำนักฯ เอง ห้ำมมิให้มีกำรรับเงิน ของขวัญ ของก ำนัล เพ่ือแลกกับ
กำรให้อ ำนวยควำมสะดวกหรือให้ได้จ้ำงงำนของส ำนักฯ

20

4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
     ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงปฏิบัติ
ประจ ำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงำน ท่ีไม่ยอมรับพฤติกรรม กำรทุจริตต่ำงๆ ใน
หน่วยงำน จนกระท่ังไม่ทนต่อกำรทุจริต และก่อโห้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม 
(Social Sanction) รวมไปถึงกระบวนกำรของหน่วยงำนท่ีจะต้องปลูกฝังและสร้ำง
ให้เกิดวัฒนธรรมทำงควำมคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และกระบวนกำรของหน่วยงำนท่ีมีกำรก ำหนดแผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน

20      ส ำนักฯ ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในกำรด ำเนินงำนและกำรให้บริกำร 
ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมค่ำนิยมขององค์กร คือ กำรประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและ
จริยธรรมอันดีงำม มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
     1. วัฒนธรรมองค์กร  
     กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักฯ จะยึดหลักตำมนโยบำยของผู้อ ำนวยกำร
คือ ต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่
เห็นแก่พวกพ้องและผู้ใกล้ชิด ด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงตำมระเบียบและ
ข้ันตอนของพัสดุอย่ำงเคร่งครัด ค ำนึงถึงประโยชน์ของส ำนักฯ และ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เป็นหลัก
     2. การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
     ส ำนักฯ มีกำรให้รำงวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลำกรส ำนักฯ ท่ีปฏิบัติงำนด้วยควำม
เสียสละ ซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นประจ ำทุกปี ช่ือรำงวัล “บุคลำกรดีเด่นของส ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” มีกำรส่งบุคลำกรส ำนักฯ เข้ำร่วมอบรมกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส กำรบริหำรพัสดุ เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในองค์กร

20

5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมิน
เก่ียวกับกระบวนกำร ของหน่วยงำนและพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนท่ี
แสดงถึงกำรให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน ท่ีจะต้องก ำหนดให้มีคู่มือหรือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนท่ีขัดเจนและมีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนน้ัน
อย่ำงเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น
ธรรมและเท่ำเทียมกัน ซ่ึงถึอเป็นลักษณะคุณธรรมท่ีหน่วยงำนจะต้องพึงปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน

20      ส ำนักฯ มีกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกำศ ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังน้ี
     1. การบริหารงานบุคคล 
     ส ำนักฯ มีกำรบริหำรงำนบุคคลเร่ิมต้ังแต่กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรคัดเลือก 
กำรประเมินบุคลำกร กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรรักษำบุคลำกรท่ีมีคุณภำพให้อยู่
กับองค์กร ซ่ึงแต่ละกระบวนกำรได้ด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส่และยุติธรรม ปรำศจำก
อคติ หรือให้ควำมอุปถัมภ์แก่บุคคลใกล้ชิด มีกำรประเมินบุคลำกรแบบมีส่วนร่วม 
คือให้มีกำรประเมินบุคลำกรแบบ 360 องศำ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
เล่ือนเงินเดือนเป็นไปตำมหลักสมรรถนะท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 
     2. การบริหารงบประมาณ
     ส ำนักฯ มีกำรวำงแผนกำรกำรขอจัดสรรงบประมำณประจ ำปี แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี มีกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และมีกำร
ก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณทุกไตรมำส มีกำรบริหำรงบประมำณให้
เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยท่ีวำงแผนไว้ และกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และระเบียบกำรเบิกจ่ำยอย่ำงเคร่งครัด โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำคุ้มทุน 
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร มีกำรวำงแผนกำรจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ อย่ำง
ประหยัดและเหมำะสม 
     3. ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
     ส ำนักฯ มีกำรมอบหมำยภำระงำนให้กับบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม เป็นไปตำม
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และสมรรถของแต่ละบุคคล เพ่ือให้สำมำรถขับเคล่ือน
องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ ส ำนักฯ ได้ก ำหนดให้บุคลำกรจัดท ำข้อตกลงในกำร
ปฏิบัติงำน (TOR) และปฏิบัติงำนตำมข้อตกลงท่ีได้ท ำไว้ และให้บุคลำกรจัด
แผนปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถติดตำมก ำกับดูแลกำร
ปฏิบัติงำน และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเล่ือนเงินเดือนได้อย่ำงยุติธรรม
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ดัชนี คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน
6. การส่ือสาร 10      ส ำนักฯ มีวิธีส่ือสำรนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรด้ำนองค์กรคุณธรรม

และควำมโปร่งใส เป็นท่ีตระหนักรู้ท่ัวท้ังองค์กร เช่น กำรประชำสัมพันธ์ให้รับรู้ท่ัว
ท้ังส่วนงำน

10

รวม 100 100

หมายเหตุ: กรุณำดูรำยละเอียดในคู่มือตัวช้ีวัดเพ่ือกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน ปีงบ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 28 ส.ค. 61)

ค าอธิบาย : 

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน  :

     1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและหลักฐำนในแต่ละดัชนี

     กำรประเมินผลดำนคุณธรรมและควำมโปรงใสในกำรด ำเนินงำนของสวนงำนท่ีครอบคลุมทุกมิติ ท้ังในระดับบริหำรงำนของผูบริหำรสวนงำน, ระดับกำรปฏิบัติงำนของ
เจำหนำท่ี, ข้ันตอนและกระบวนกำร ด ำเนินงำนของสวนงำน, วัฒนธรรมขององคกร รวมไปถึงผลจำกกำรด ำเนินงำนของสวนงำนตอผูมีสวนได้สวนเสีย โดยกำรวัดผล จ ำแนก
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ภาคผนวก ก. 
คำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  

ของ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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