
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรส์ำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม  
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  
(1 ตลุาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 



ข 
 

คำนำ 
 
      แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 
2565) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์เพ่ือ
การพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามแผน  โดย
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จจากยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ช ั ้นนำสู ่ล ้านนาสร้างสรรค์และมุ ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื ่อสร้าง
สภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั ้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : 
พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความต้องการของสังคมและชุมชน และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหาร
จัดการที ่มุ ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อความยั ่งยืน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   
     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว
ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้
บรรลุผลสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ได้จัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 
2562 - 30 กันยายน 2563) เพื่อรายงานผลตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่
ปรากฏในรายงานฉบับนี้ 
 
 
                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) 
                                                                        ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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สารบัญ 
  
 หน้า 
คำนำ ก 
สารบญั ข 
บทสรุปผูบ้ริหาร ค 
สรุปรายงานตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำสูล่้านนา
สร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ือสร้างสภาพแวดลอ้ม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้ว มช. 

4 

ตัวช้ีวัด 1.1 จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑเ์รือนโบราณล้านนา มช. 4 
ตัวช้ีวัด 1.2 ร้อยละความรู/้ประโยชน์ที่กลุม่ศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรูด้้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 

และพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
5 

ตัวช้ีวัด 1.3 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย 6 
ตัวช้ีวัด 1.4 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนนิงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณลา้นนาจากแหล่งทุน

ภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวช้ีวัดใหม่) 
8 

ตัวช้ีวัด 1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรูว้ิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา 
(ตัวช้ีวัดใหม่) 

9 

ตัวช้ีวัด 1.6 ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภณัฑเ์รือนโบราณล้านนา มช. 10 
ตัวช้ีวัด 1.7 ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการทีม่ตี่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรยีนรู้

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาช้ันนำในระดับชาต ิ
11 

ตัวช้ีวัด 1.8 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑเ์รือนโบราณลา้นนา มช. 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 13 
ตัวช้ีวัด 2.1 จำนวนหลักสตูรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม  13 
ตัวช้ีวัด 2.2 จำนวนครั้งท่ีจัดหลักสตูรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม  14 
ตัวช้ีวัด 2.3 จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสตูรระยะสั้นด้านศลิปวัฒนธรรม 15 
ตัวช้ีวัด 2.4 ร้อยละของผูร้ับบริการวิชาการทีส่ามารถนำความรูไ้ปใช้ประโยชนต์อ่ได้ 17 
ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละการของการนำความรู้จากการบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพื่อให้

เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม (ตัวช้ีวัดใหม่) 
19 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนนุ) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภบิาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือความยั่งยืน และอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 

21 

ตัวช้ีวัด 3.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)  21 
ตัวช้ีวัด 3.2 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 22 
ตัวช้ีวัด 3.3 ร้อยละของบุคลากรสำนักฯ ที่มีความพึงพอใจและความสุขในโครงการ Happy CPAC : องค์กร

แห่งความสุข  
24 

ตัวช้ีวัด 3.4 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรพัย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้อื่นๆ 25 
ตัวช้ีวัด 3.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา  27 
ตัวช้ีวัด 3.6 จำนวนโครงการ/กิจกรรม การปรบัปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ 28 

 



ค 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 256 - 30 กันยายน 2563) สำนักฯ มีผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ทั้งหมดรวม 19 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน "สูงกว่าเป้าหมาย" จำนวน 18 
ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 94.73) และ "ต่ำกว่าเป้าหมาย" จำนวน 1 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 5.26)  ส ำ ห ร ั บ ผ ล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน มีดังนี ้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำสู่ล้านนา
สร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้ว มช. 

 
ผลการดำเนินงาน “สูงกว่าเป้าหมาย” (จำนวน 9 ตัวช้ีวัด) ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ 

วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายใน

ระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่ง

ทุนภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบ 2563) 
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมล้านนา (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบ 2563) 
ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

(เดิมคือตัวชี้วัด 1.4 ในปีงบ 2562) 
ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็น

แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชั้นนำในระดับชาติ (เดิมคือตัวชี้วัด 1.5 ในปี
งบ 2562) 

ตัวชี้วัดที่ 1.8 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (เดิมคือตัวชี้วัด 1.6 ในปีงบ 
2562) 

ตัวชี้วัดที่ 1.9  จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 
 
ผลการดำเนินงาน “สูงกว่าเป้าหมาย” (จำนวน 5 ตัวช้ีวัด) ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม  
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม  
ตัวชี้วัดที่ 2.3 จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม 



ง 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการของการนำความรู้จากการบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบ

สาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบ 2563) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อความย่ังยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ผลการดำเนินงาน “ต่ำกว่ากว่าเป้าหมาย” (จำนวน 1 ตัวชี้วัด) ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื ่อดำเนินการที ่เป็นเลิศ 

(EdPEx200) 
 คำชี้แจงประกอบ: ตัวชี้วัดที่ 3.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือดำเนินการ
ที ่เป็นเลิศ (EdPEx200) มีค่าเป้าหมาย คือ “แบนด์ 2” โดยมีผลการดำเนินงานเท่ากับ “0” เนื ่องจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร) ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตามประเมินการ
พัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปี 2563 โดยไม่มีการประเมินคะแนน แต่กำหนดให้
สำนักฯ นำเสนอข้อมูล ดังนี้ 
 1) สิ่งที่ส่วนงานได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 (กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน) ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  
 2) แผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ไปสู่ New Normal (ในช่วงไตรมสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยใช้ค่านิยมหลักและแนวคิด 11 ประการของเกณฑ์ EdPEx เป็นกรอบ
แนวคิด  
 3) Progress report จากผลการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ในปีที่ผ่านมา 

 
ผลการดำเนินงาน “สูงกว่าเป้าหมาย” (จำนวน 5 ตัวชี้วัด) ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การดำเนินการที่เก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
  
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : 

องค์กรแห่งความสุข 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้

อ่ืนๆ 
ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัดที่ 3.6 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิทัศน์

และสิ่งแวดล้อมภายในส่วนงาน (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบ 2563) 
             



1

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมสะสม
ย.1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันน าสู่ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในร้ัว มช.

1.1 จ ำนวนผู้เข้ำชมและใช้บริกำร
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

คน 10,000 7,372 4,125 100 2,114 13,711 สูงกว่ำเป้ำหมำย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ชุติมำ

1.2 ร้อยละควำมรู้/ประโยชน์ท่ีกลุ่ม
ศึกษำดูงำนและผู้เข้ำชมได้รับควำมรู้
ด้ำนวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

ร้อยละ 80 77.80 77.80 0 90.08 90.98 สูงกว่ำเป้ำหมำย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ชุติมำ 
ฐำปนีย์ 

แผนพัฒนำฐำนข้อมูลองค์
ควำมรู้พิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำระบบดิจิทัล

1.3 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในกำรจัดกำรควำม
ร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับ
เครือข่ำยในระดับท้องถ่ิน ชำติ และ
นำนำชำติ

ร้อยละ 80 100 100 100 100 100 สูงกว่ำเป้ำหมำย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์ 
ชุติมำ 
ปรียำลักษณ์
วำสนำ

1.4 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำจำกแหล่งทุน
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
(ตัวช้ีวัดใหม่ ปีงบ 2563)

บำท 3,000,000 0 3,778,700 7,500 2,600 3,788,800 สูงกว่ำเป้ำหมำย ฝ่ำยส่งเสริมฯ
งำนบริกำรฯ
งำนบริหำรฯ

ฐำปนีย์ 
ชุติมำ 
ปรียำลักษณ์
วำสนำ

1.5 ร้อยละกำรยอมรับของนักท่องเท่ียว
ต่ำงชำติด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ (ตัวช้ีวัด
ใหม่ ปีงบ 2563)

ร้อยละ 80 0 0 0 92 92 สูงกว่ำเป้ำหมำย ฝ่ำยส่งเสริมฯ
งำนบริกำรฯ

ชุติมำ
ปรียำลักษณ์
วำสนำ

   1.2 สร้ำงกำรรับรู้ 
Visibility 
ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ 
มช.

   1) ประชำสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์ฯ เชิงรุก

 แผนประชำสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์ฯ เชิงรุก

1.6 ร้อยละประสิทธิผลของส่ือ
ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ต่อพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. (เดิมคือ
ตัวช้ีวัด 1.4 ในปีงบ 2562)

ร้อยละ 85 72.12 72.12 82.36 85.67 85.67 สูงกว่ำเป้ำหมำย งำนบริกำรฯ วำสนำ

ผลงาน ปีงบ 2563 เทียบกับ
เป้าหมาย

แผนพัฒนำพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ มช. ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิตด้ำน
วัฒนธรรมล้ำนนำ

แผนสร้ำงควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ และ
เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม ท้ัง
ในระดับท้องถ่ิน ชำติ และ
นำนำชำติ

   1.1 พัฒนำพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้ำนนำอันดับหน่ึงของชำติ 
และสร้ำงรำกฐำนล้ำนนำ
สร้ำงสรรค์อย่ำงมีอัตลักษณ์
และเกิดควำมย่ังยืน

   1) พัฒนำพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ มช. ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิตด้ำน
วัฒนธรรมล้ำนนำให้คงอัต
ลักษณ์อย่ำงมีคุณค่ำและโดด
เด่น

สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์\เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน่วยนับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดแผนงาน
เป้าหมาย
ปีงบ 2563
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมสะสม
ผลงาน ปีงบ 2563 เทียบกับ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์\เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน่วยนับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดแผนงาน

เป้าหมาย
ปีงบ 2563

   2) พัฒนำกำรส่ือสำร
ภำพลักษณ์ ของส ำนักฯ และ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ

กำรสร้ำง Branding 1.7 ร้อยละกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรท่ีมี
ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
 ด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมล้ำนนำช้ันน ำในระดับชำติ 
(เดิมคือตัวช้ีวัด 1.5 ในปีงบ 2562)

ร้อยละ 85 78 78 78 87.20 87.20 สูงกว่ำเป้ำหมำย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ชุติมำ 
วำสนำ

1.8 จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. (เดิมคือ
ตัวช้ีวัด 1.6 ในปีงบ 2562)

คน 5,000 1,449 1,721 443 1,395 5,008 สูงกว่ำเป้ำหมำย งำนบริกำรฯ
งำนบริหำรฯ

วำสนำ 
นนทกำนต์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
2.1 จ ำนวนหลักสูตรระยะส้ันด้ำน

ศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตร 9 3 1 3 17 24 สูงกว่ำเป้ำหมำย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์ 

สน่ัน
2.2 จ ำนวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ัน

ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
คร้ัง 9 3 1 3 17 24 สูงกว่ำเป้ำหมำย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์ 

สน่ัน
2.3 จ ำนวนผู้รับบริกำรเข้ำอบรมหลักสูตร

ระยะส้ันด้ำนศิลปวัฒนธรรม
คน 200 49 31 38 254 372 สูงกว่ำเป้ำหมำย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์ 

สน่ัน

2.4 ร้อยละของผู้รับบริกำรวิชำกำรท่ี
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ร้อยละ 80 0 0 0 96.57 96.57 สูงกว่ำเป้ำหมำย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์ 
ฐำปนีย์

กำรเป็นวิทยำกร/ท่ีปรึกษำ 
ให้แก่หน่วยงำนภำยนอก

   2) ให้บริกำรวิชำกำรตำม
ควำมต้องกำรของชุมชน/
สังคม

แผนงำนด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรตำมควำมต้องกำร
ของชุมชน/สังคม

2.5 ร้อยละกำรของกำรน ำควำมรู้จำก
กำรบริกำรวิชำกำรของส ำนักฯ ไปใช้
ประโยชน์/สืบสำน เพ่ือให้เกิดควำม
ย่ังยืนของชุมชน/สังคม (ตัวช้ีวัดใหม่ 
ปีงบ 2563)

ร้อยละ 0 0 0 0 100 100 สูงกว่ำเป้ำหมำย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์ 
สุขธรรม

   1) ให้บริกำรวิชำกำรด้ำน
อบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำน
ภูมิปํญญำศิลปะ และ
วัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและ
สังคม

แผนกำรจัดอบรมหลักสูตร
ระยะส้ันด้ำนภูมิปัญญำ
ล้ำนนำ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

   2.1 บริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
และสังคม เพ่ือสร้ำง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมสะสม
ผลงาน ปีงบ 2563 เทียบกับ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์\เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน่วยนับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุตัวช้ีวัดแผนงาน

เป้าหมาย
ปีงบ 2563

ย.3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
แผนประกันคุณภำพตำม
เกณฑ์ CMU-EdPEx

3.1 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรท่ี
เป็นเลิศ (EdPEx200)

แบนด์ 2 0 0 0 0 0 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์ ไม่มีกำรตรวจ
ประเมิน EdPEx 

ปี 2563

แผนบริหำรควำมเส่ียงและ
กำรควบคุมภำยใน

3.2 กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร
คุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)

ระดับ 85 100 100 100 100 100 สูงกว่ำเป้ำหมำย งำนบริหำรฯ ปัทมำ

แผนจัดกำรควำมรู้ (KM)
แผนพัฒนำบุคลำกรและกำร
สร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข

3.3 ร้อยละควำมพึงพอใจและควำมสุข
ของบุคลำกรต่อกำรเข้ำโครงกำร 
Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข

ร้อยละ 80 0 93.59 93.59 90.57 90.57 สูงกว่ำเป้ำหมำย งำนบริหำรฯ ชนำภำ 
วนิดำ

   2) สร้ำงรำยได้จำก
ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้
เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

แผนกำรสร้ำงรำยได้ของ
ส ำนักฯ

3.4 จ ำนวนเงินรำยได้ท่ีเกิดจำกสินทรัพย์ 
เงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก 
และรำยได้อ่ืนๆ

บำท 1,250,000 3,993,924 133,050 28,748 201,623 4,357,345 สูงกว่ำเป้ำหมำย งำนบริหำรฯ ชนำภำ

   3) ส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและพลังงำน
ภำยในส ำนักฯ

แผนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และพลังงำนของส ำนักฯ

3.5 ร้อยละของกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ

ร้อยละ -5 -16.08 -8.07 -11.81 -6.43 -10.62 สูงกว่ำเป้ำหมำย งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์

3.6 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
ปรับปรุงหรือพัฒนำภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมภำยในส่วนงำน (ตัวช้ีวัด
ใหม่ ปีงบ 2563)

ร้อยละ 80 0 0 0 100 100 สูงกว่ำเป้ำหมำย งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์

สรุปผลการด าเนินงาน
     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 256 - 30 กันยำยน 2563) ส ำนักฯ มีผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวช้ีวัด ท้ังหมดรวม 19 ตัวช้ีวัด มีตัวช้ีวัดท่ีมีผลกำรด ำเนินงำน "สูงกว่ำเป้ำหมำย" จ ำนวน 18 ตัวช้ีวด (คิดเป็นร้อยละ 94.73) และ "ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย" จ ำนวน 1 ตัวช้ีวัด 
(คิดเป็นร้อยละ 5.26) 
     ส ำหรับตัวช้ีวัดท่ี "ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย" คือ ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200)  ค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ คือ แบนด์ 2 ผลกำรด ำเนินงำน เท่ำกับ 0 เน่ืองจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์พัฒนำคุณภำพองค์กร ได้มีกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรติ
ดตำมประเมินกำรพัฒนคุณภำพองค์กร ตำมแนวทำง CMU-EdPEx ประจ ำปี 2563 โดยไม่มีกำรประเมินคะแนน แต่ก ำหนดให้ส ำนักฯ น ำเสนอข้อมูล 1) ส่ิงท่ีส่วนงำนได้ด ำเนินกำรปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์โควิด-19 (กระบวนกำรหลักและกระบวนกำรสนับสนุน) ต้ังแต่เดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563 2) แผ
นกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ไปสู่ New Normal (ในช่วงไตรมสท่ี 4 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) โดยใช้ค่ำนิยมหลักและแนวคิด 11 ประกำรของเกณฑ์ EdPEx เป็นกรอบแนวคิด และ 3) Progress report จำกผลกำรตรวจประเมินคุณภำพองค์กรตำมแนวทำง CMU-EdPEx ในปีท่ีผ่ำนม
ำ

   1) พัฒนำส่วนงำนตำม
เกณฑ์ CMU-EdPEx 
2562-2565
(ยุทธวิธีกำรบริหำรและ
พัฒนำงำน)

   3.1 บริหำรงำนและ
จัดกำรทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำง
จ ำกัดให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยยึด
หลักธรรมำภิบำลและ
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ตัวช้ีวัด 1.1 จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ค่าเป้าหมาย : 10,000 
หน่วยนับ : คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์

เดือน
นักท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมท่ี
ส านักจัดข้ึน

ผู้เช่าสถานท่ี
จัดกิจกรรม

อายุต่ ากว่า 
10 ปี

พระภิกษุ 
สามเณร รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

ตุลำคม                  412                  428                    10                    50           18                3            921                    6.72
พฤศจิกำยน                  314                3,590                  260                  250         145                2         4,561                  33.27
ธันวำคม                  523                  761                  135                  450           19                2         1,890                  13.78
มกรำคม                  652                1,058                    77                  150           46                4         1,987                  14.49
กุมภำพันธ์                  439                1,017                    91                  150             7         1,704                  12.43
มีนำคม                  352                    38                    38                      -             6                 -            434                    3.17
เมษำยน                        - 
พฤษภำคม                        - 
มิถุนำยน                    83                     3                     8                      -             6                 -            100                    0.73
กรกฎำคม                  229                    84                  210                      -             2                3            528                    3.85
สิงหำคม                  288                  135                  336                      -           10                1            770                    5.62
กันยำยน                  261                  536                    16                      -             3                 -            816                    5.95

รวม 3,553              7,650              1,181              1,050              262        15             13,711       137.11               

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ มีจ ำนวนผู้เข้ำชมและใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ จ ำนวน 11,264 คน (สูงกว่ำ
เป้ำหมำย)

     - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ช้ันน าสู่ล้านนา
สร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในร้ัว มช.
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ตัวช้ีวัด 1.2 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ท่ีกลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.
ค่าเป้าหมาย : 80
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์ และฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ รายละเอียด ร้อยละ
1 สำขำกำรถ่ำยภำพสร้ำงสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มช . 100
2 สำขำวัฒนธรรมศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 91
3 สำขำประติมำกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มช. 80
4 สำขำวิชำประถมศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 80
5 ภำควิชำสถำปัตยกรรมและกำรวำงแผน สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 100
6 สถำปัตยกรรม คณะศิลปกรรมเเละสถำปัตยกรรมศำสตร์ มทร .ล้ำนนำ 100
7 สำขำกลุ่มสำระศิลปะศึกษำ โรงเรียน เบ็ญจะมะมหำรำช 80
8 สำขำ ประถมศึกษำ คณะ ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยฟำร์อีสเทอร์น 80
9 สำขำกำรท่องเท่ียวเเละธุรกิจบริกำร คณะ วิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง 80
10 คณะ สถำปัตยกรรมศำสตร์ สำขำสถำปัตยฯ มหำวิทยำลัย แม่โจ้ 100
11 คณะสถำปัตยกรรม โปลิเทคนิคลำนนำ 80
12 คณะศึกษำศำสตร์  มช. 100
13 อินนิเมช่ัน วิทยำลัยศิลปะส่ือเเละเทคโนโลยี มช. 100

90.08

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

รวม

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ ได้วัดประเมินผลควำมรู้/ประโยชน์ ท่ีกลุ่มศึกษำดูงำนและผู้เข้ำชมได้รับด้ำนวิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ จ ำนวน 13 กลุ่ม ผลประเมินคิดเป็นร้อยละ 90.08 (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     ส ำนักฯ จ ำเป็นต้องสร้ำงคุณค่ำและส่งมอบคุณค่ำในกำรเข้ำชม/ศึกษำดูงำนในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ให้เพ่ิมมำกข้ึน อำทิ กำรบรรยำยให้ควำมรู้
แก่คณะศึกษำดูงำนหรือนักท่องเท่ียวท่ีต้องกำรผู้น ำชม กำรเพ่ิมป้ำยข้อมูลอธิบำยตำมจุดต่ำงๆ กำรปรับปรุงวิดีโอแนะน ำพิพิธภัณฑ์ก่อนกำรเข้ำชมสถำนท่ี
จริง กำรจัดแสดงนิทรรศกำรถำวร/นิทรรศกำรหมุนเวียน และกำรจัดกิจกรรมฝึกอบรม/กำรเรียนรู้ต่ำงๆ ในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้เข้ำชม
พิพิธภัณฑ์ได้รับควำมรู้/ประโยชน์มำกย่ิงข้ึน
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ตัวช้ีวัด 1.3 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย
ค่าเป้าหมาย : 80
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา ชุติมา พรหมาวัฒน์ และวาสนา มาวงค์

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

Lanna Architecture in Chiang Mai 
(AFCP) ระยะท่ี 1

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

100

2 โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 
ประจ ำปี 2562

12 พ.ย. 62    - เทศบำลนครเชียงใหม่ 100

3 27-29 พ.ย. 62    - ศูนย์สถำปัตยกรรมล้ำนนำ (คุ้มเจ้ำบุรีรัตน์) 100
   - คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มช.
   - ศูนย์วิจัยข้ำวล้ำนนำ
   - โรงเรียนสำธิต มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
   - ชมรมพ้ืนบ้ำนล้ำนนำ
   - ภำควิชำเกษตรท่ีสูงและทรัพยำกรธรรมชำติ คณะเกษตรศำสตร์
 มช.
   - สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง ภำควิชำศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ 
มช.
   - กลุ่มไทใหญ่พ่อครูส่ำงค ำ จำงยอด
   - กลุ่มบ้ำนน้ ำต้นสล่ำแดง อ.แม่วำง
   - กลุ่มรักษ์ล้ำนนำ (เชียงใหม่)
   - ศูนย์ภูมิปัญญำไทยไตล้ือบ้ำนใบบุญ อ.ดอยสะเก็ด
   - กลุ่มท ำกระเบ้ืองดินขอโบรำณ เทศบำลแม่เหียะ
   - ชมรมฮักต๋ัวเมือง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
   - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้
   - โฮงเฮียนสืบสำนภูมิปัญญำล้ำนนำ
   - เครือข่ำยชุมชนกิจกรรมหัตถกรรมพ้ืนถ่ินสร้ำงสรรค์ 12 กลุ่ม
   - แหล่งเรียนรู้เคร่ืองป้ันดินเผำน้ ำต้นสล่ำแดง
   - หัตถกรรมร่มโบรำณ (จ้องแดงบ้ำนดอนเปำ)

4 ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปี 
2562

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

100

5 โครงกำรจัดพิมพ์วำรสำรร่มพยอม ปีท่ี 22 
ฉบับท่ี 1 และ 2

ต.ค. 62 - ก.ย. 63    - นักวิชำกำร 100

6 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำน
หัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์ 
(ภำยใต้โครงกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำมีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตล้ำนนำอย่ำงสร้ำงสรรค์)

ต.ค. 62 - ก.ย. 63    - ศูนย์สถำปัตยกรรมล้ำนนำ

 

100

7 โครงกำรจัดท ำประวัติวัดแช่ช้ำง ต.แช่ช้ำง อ.
สันก ำแพง จ.เชียงใหม่

ต.ค. 62 - ก.ย. 63    - วัดแช่ช้ำง ต.แช่ช้ำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 100

โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้ำนนำ (ภำยใต้โครงกำรพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำมีชีวิต แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้ำนนำอย่ำงสร้ำงสรรค์)
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หน่วยงาน/องค์กรท่ีมีการจัดการความร่วมมือ ร้อยละ
8 โครงกำรบวชเนกขัมมจำริณี เพ่ือถวำยเป็น

พระรำชกุศล เน่ืองในโอกำสท่ีสมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 
87 พรรษำ

10-13 ส.ค. 63    - สหกรณ์ออมทรัพย์ มช. 100

100

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา  

รวม

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ ได้ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ำยต่ำงๆ จ ำนวน 8 โครงกำร/กิจกรรม โดยมี
ผลสัมฤทธ์ิในกำรจัดกำรควำมร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ำย คิดเป็นร้อยละ 100 (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     -
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ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวช้ีวัดใหม่)
ค่าเป้าหมาย : 3,500,000
หน่วยนับ : บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ รายการ แหล่งเงิน จ านวน ร้อยละ
1 แหล่งทุนภายในประเทศ      997,600         26.33

1.1 โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้ำนนำ "แอ่วเฮือน เยือนผญำ" ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร         75,000            1.98
1.2 โครงกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณล้ำนนำ "เรือนฝำไหล" (เรือนแม่นำยค ำเท่ียง) บจ. อนุสำรเชียงใหม่       300,000            7.92
1.3 โครงกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณล้ำนนำ "เรือนฝำไหล" (เรือนแม่นำยค ำเท่ียง) บจ. ค ำเท่ียงพัฒนำ       300,000            7.92
1.4 โครงกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณล้ำนนำ "เรือนฝำไหล" (เรือนแม่นำยค ำเท่ียง) บจ. เชียงใหม่พำณิชย์       300,000            7.92
1.5 โครงกำรจัดท ำปฏิทินศิลปวัฒนธรรม บจ. อินดีครีเอช่ัน         20,000            0.53
1.6 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์วำรสำรร่มพยอม บุคคลภำยนอก          2,600            0.07
2 แหล่งทุนจากต่างประเทศ    2,756,700         72.76

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

AFCP ประเทศสหรัฐอเมริกำ     2,756,700          72.76

3 อ่ืนๆ        34,500           0.91
3.1 เงินบริจำคพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ผู้บริจำค         24,500            0.65
3.2 กิจกรรมท ำบุญวันข้ึนปีใหม่ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้อ ำนวยกำร          3,000            0.08
3.3 กิจกรรมวันสถำปนำส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพิธีท ำบุญเรือนฝำไหล ผู้อ ำนวยกำร          7,000            0.18

3,788,800  100.00       

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

 
แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำจำกแหล่งทุนภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 3,788,800 บำท (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     -

รวม
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หน่วยนับ : ร้อยละ

ล าดับ รายละเอียด ร้อยละ
1 ร้อยละกำรยอมรับของนักท่องเท่ียวต่ำงชำติด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ (ตัวช้ีวัดใหม่)           92.00

        92.00

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

    ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ ได้ประเมินผลกำรยอมรับของนักท่องเท่ียวต่ำงชำติด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ คิดเป็นร้อยละ 92.00 (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     สอบถำมนักท่องเท่ียวต่ำงชำติโดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เพ่ือประเมินกำรยอมรับของนักท่องเท่ียว
ต่ำงชำติด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ อย่ำงต่อเน่ืองในปีถัดไป

ตัวช้ีวัด 1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเท่ียวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา (ตัวช้ีวัดใหม่)
ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์, วาสนา มาวงค์ และปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

รวม
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ตัวช้ีวัด 1.6 ร้อยละของประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช .
ค่าเป้าหมาย : 85
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์

ล าดับ รายละเอียด ร้อยละ
1 เว็บไซต์ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 88.85
2 Facebook Page พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 89.05
3 อีเมล์ 73.00
4 ป้ายต่างๆ (ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายทางหลวง) 89.20
5 Youtube พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 75.70
6 Google Site 95.25
7 ช่องทางอ่ืนๆ (เพ่ือน/ร้านชา/twiter/IG/เว็บมช./เว็บคณะ/FB ส านักฯ/Line@) 88.65

85.67

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา  

รวม

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ ได้ประเมินผลควำมมีประสิทธิผลของส่ือประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 
โดยกำรใช้แบบสอบถำมผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯ ผลประเมินคิดเป็นร้อยละ 85.67 (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     -
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ค่าเป้าหมาย : 85
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์ และวาสนา มาวงค์

ล าดับ รายละเอียด ร้อยละ
1 ร้อยละกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช . ด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ

ช้ันน ำในระดับชำติ
87.20

87.20

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

ตัวช้ีวัด 1.7 ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช . ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาช้ันน าใน
ระดับชาติ

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ ได้ประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช . ด้ำนกำรเป็นแหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำช้ันน ำในระดับชำติ ผลประเมินเท่ำกับร้อยละ 87.20 (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     - 
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ค่าเป้าหมาย : 5,000
หน่วยนับ : คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ และงานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์ และนนทกานต์ ยอดแก้ว

เดือน จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ ร้อยละ หมายเหตุ

ตุลำคม 408                                        8.15
พฤศจิกำยน 608                                      12.14
ธันวำคม 433                                        8.65
มกรำคม 527                                      10.52
กุมภำพันธ์ 778                                      15.54
มีนำคม 503                                      10.04
เมษำยน 213                                        4.25
พฤษภำคม 114                                        2.28
มิถุนำยน 116                                        2.32
กรกฎำคม 301                                        6.01
สิงหำคม 482                                        9.62
กันยำยน 525                                      10.48

รวม 5,008                                   100                                      

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 1.8 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ มีผู้เข้ำชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช . จ ำนวน 5,008 คน (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     ส ำนักฯ ควรพัฒนำเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เพ่ือให้เว็บไซต์สวยงำม น่ำสนใจ เพ่ิมเมนูกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ ในส่วนของสำระควำมรู้วิธีชีวิต
ล้ำนนำ (วิดีโอ Youtube) กำรอบรมหลักสูตรระยะส้ัน(หัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์, กำรเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้ำนนำ และพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
 ให้มีข้อมูลท่ีถูกต้องสมบูรณ์ เพ่ือท ำให้ผู้เข้ำชมได้รับควำมรู้/ประโยชน์จำกกำรเข้ำชมเว็บไซต์มำกย่ิงข้ึน
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ตัวช้ีวัด 2.1 จ านวนหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าเป้าหมาย : 9 
หน่วยนับ : หลักสูตร
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสน่ัน ธรรมธิ

ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 โครงกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำมีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้ำนนำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์
1.1 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์

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

1.2 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้ำนนำ 27-29 พ.ย. 62
1) กำรอบรมกำรเขียนตัวเมืองเบ้ืองต้น 1 1
2) กำรอบรมประดิษฐ์โคมประดับของชำวไทใหญ่ 1 1
3) กำรอบรมประดิษฐ์ผำงประทีป 1 1
4) กำรอบรมประดิษฐ์สรวยดอกกำบหูช้ำงธรรมดำ 1 1
5) กำรอบรมกำรท ำมำลัยผ้ำและกำรปักผ้ำ 1 1
6) กำรอบรมกำรท ำเคร่ืองเขิน 1 1
7) กำรอบรมกำรท ำกระเบ้ืองดินขอ 1 1
8) กำรอบรมกำรร่ำงภำพ (sketch) เบ้ืองต้นฯภำพสถำปัตยกรรม 1 1
9) กำรอบรมท ำข้ำวหนุกงำ 1 1
10 กิจกรรมกำรอบรมเบ้ืองต้นเก่ียวกับกล้วยไม้พันธ์ุพ้ืนเมือง 1 1
11) กำรอบรมเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้ำวพันธ์ุพ้ืนเมือง 1 1

2 โครงกำรอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้ำนนำเบ้ืองต้น" 25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63 1 1
3 กิจกรรมกำรอบรมควำมรู้ เสวนำในหัวข้อ “เรือนโบรำณล้ำนนำกับกำรอนุรักษ์” 

(Traditional Lanna Houses and Preservation)  ในโครงกำร AFCP
ก.ค. 63 1 1

4 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง  “ผ้ำไท นุ่งอย่ำงไรให้เหมำะสม”(ร่วมกับกอง
บริหำรงำนบุคคล มช.)

ก.ค. 63 1 1

5 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) งำนไม้ “สล่ำทอล์ค” (Artisans Talk) ในโครงกำร 
AFCP

ส.ค. 63 1 1

24 24

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตระยะส้ัน จ ำนวน 24 หลักสูตร (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     -

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

ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 โครงกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำมีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้ำนนำ

อย่ำงสร้ำงสรรค์
1.1 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์

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

1.2 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้ำนนำ 27-29 พ.ย. 62
1) กำรอบรมกำรเขียนตัวเมืองเบ้ืองต้น 1 1
2) กำรอบรมประดิษฐ์โคมประดับของชำวไทใหญ่ 1 1
3) กำรอบรมประดิษฐ์ผำงประทีป 1 1
4) กำรอบรมประดิษฐ์สรวยดอกกำบหูช้ำงธรรมดำ 1 1
5) กำรอบรมกำรท ำมำลัยผ้ำและกำรปักผ้ำ 1 1
6) กำรอบรมกำรท ำเคร่ืองเขิน 1 1
7) กำรอบรมกำรท ำกระเบ้ืองดินขอ 1 1
8) กำรอบรมกำรร่ำงภำพ (sketch) เบ้ืองต้นฯภำพสถำปัตยกรรม 1 1
9) กำรอบรมท ำข้ำวหนุกงำ 1 1
10 กิจกรรมกำรอบรมเบ้ืองต้นเก่ียวกับกล้วยไม้พันธ์ุพ้ืนเมือง 1 1
11) กำรอบรมเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้ำวพันธ์ุพ้ืนเมือง 1 1

2 โครงกำรอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้ำนนำเบ้ืองต้น" 25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63 1 1
3 กิจกรรมกำรอบรมควำมรู้ เสวนำในหัวข้อ “เรือนโบรำณล้ำนนำกับกำรอนุรักษ์” 

(Traditional Lanna Houses and Preservation)  ในโครงกำร AFCP
ก.ค. 63 1 1

4 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง  “ผ้ำไท นุ่งอย่ำงไรให้เหมำะสม”(ร่วมกับกอง
บริหำรงำนบุคคล มช.)

ก.ค. 63 1 1

5 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) งำนไม้ “สล่ำทอล์ค” (Artisans Talk) ในโครงกำร 
AFCP

ส.ค. 63 1 1

24 24

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม
     

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตระยะส้ัน จ ำนวน 24 คร้ัง (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     -
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ตัวช้ีวัด 2.3 จ านวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม 
ค่าเป้าหมาย : 200
หน่วยนับ : คน
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสน่ัน ธรรมธิ

อบรมหลักสูตร ผ่านหลักสูตร ดูออนไลน์
 ้โครงกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำมีชีวิต แหล่งเรียนรู้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้ำนนำอย่ำงสร้ำงสรรค์

1.1 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนหัตถศิลป์และ
วัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์

   1) เจิงมือเปล่ำ 26-28 ธ.ค. 62 20 24 4
   2) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 20 25 5
   3) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทป้ิง แอ็บ หลำม) 27-29 ก.พ. 63 20 31 6
   4) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทต ำ ย ำส้ำ) 26-28 มี.ค. 63 20 - 265
   5) จักสำนใบตำล 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 20 1,260             
   6) ท ำของท่ีระลึกจำกกำรเย็บผ้ำด้วยมือ 28-30 พ.ค. 63 20 34 2
   7) สำนสำดแหย่ง (เส่ือคล้ำ)  25 - 27 มิ.ย. 63 20 4 4
   8) ท ำเทียนในพิธีกรรม 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 20 80 15
   9) วำดภำพสีน้ ำภูมิทัศน์ และเรือนโบรำณล้ำนนำ 27 - 29 ส.ค. 63 20 56 12

1.2 พิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้ำนนำ 27-29 พ.ย. 62
1) กำรอบรมกำรเขียนตัวเมืองเบ้ืองต้น 877
2) กำรอบรมประดิษฐ์โคมประดับของชำวไทใหญ่ 74
3) กำรอบรมประดิษฐ์ผำงประทีป 234
4) กำรอบรมประดิษฐ์สรวยดอกกำบหูช้ำงธรรมดำ 112
5) กำรอบรมกำรท ำมำลัยผ้ำและกำรปักผ้ำ 53
6) กำรอบรมกำรท ำเคร่ืองเขิน 180
7) กำรอบรมกำรท ำกระเบ้ืองดินขอ 91
8) กำรอบรมกำรร่ำงภำพ (sketch) เบ้ืองต้นฯภำพ
สถำปัตยกรรม

44

9) กำรอบรมท ำข้ำวหนุกงำ 62
10 กิจกรรมกำรอบรมเบ้ืองต้นเก่ียวกับกล้วยไม้พันธ์ุ
พ้ืนเมือง

40

11) กำรอบรมเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้ำวพันธ์ุพ้ืนเมือง 28
2 โครงกำรอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้ำนนำเบ้ืองต้น" 25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63 50 31

3 กิจกรรมกำรอบรมควำมรู้ เสวนำในหัวข้อ “เรือนโบรำณ
ล้ำนนำกับกำรอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and
 Preservation)  ในโครงกำร AFCP

ก.ค. 63 60

4 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง  “ผ้ำไท นุ่งอย่ำงไรให้
เหมำะสม”(ร่วมกับกองบริหำรงำนบุคคล มช.)

ก.ค. 63 30 30

5 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) งำนไม้ “สล่ำทอล์ค” 
(Artisans Talk) ในโครงกำร AFCP

ส.ค. 63 38 38

180 372 147 3,380

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

รวม

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ มีผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันต่ำง จ ำนวน 372 คน (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

หลักสูตรล าดับ ระยะเวลาด าเนินงาน แผน
จ านวนผู้รับบริการ

1
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แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
     - 
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ตัวช้ีวัด 2.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้
ค่าเป้าหมาย : 80
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสน่ัน ธรรมธิ

ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1  ้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถี

ชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์

1.1 โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา
สร้างสรรค์

1) หลักสูตรเจิงมือเปล่ำ 26-28 ธ.ค. 62 80.00 92.60
2) หลักสูตรอำหำรล้ำนนำ (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 80.00 98.33
3) หลักสูตรอำหำรล้ำนนำ (ประเภทป้ิง แอ็บ หลำม) 27-29 ก.พ. 63 80.00 96.20
4) หลักสูตรอำหำรล้ำนนำ (ประเภทต ำ ย ำส้ำ) * 26-28 มี.ค. 63 80.00
5) หลักสูตรกำรสำนใบตำล * 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 80.00
6) หลักสูตรท ำของท่ีระลึกจำกกำรเย็บผ้ำด้วยมือ 28 - 30 พ.ค. 63 80.00 100.00
7) หลักสูตรกำรสำนสำด 25 - 27 มิ.ย. 63 80.00 100.00
8) หลักสูตรกำรท ำเทียนในพิธีกรรม 30 ก.ค - 1 ส.ค. 63 80.00 93.40
9) หลักสูตรกำรวำดภำพสีน้ ำภูมิทัศน์ และเรือนโบรำณล้ำนนำ 27 - 29 ส.ค. 63 80.00 100.00

2 โครงกำรอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้ำนนำเบ้ืองต้น" 25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63 80.00
1 โครงกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำมีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ล้ำนนำอย่ำงสร้ำงสรรค์

1.1 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์ 80

1) เจิงมือเปล่ำ 26-28 ธ.ค. 62 92.60
2) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 98.33
3) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทป้ิง แอ็บ หลำม) 27-29 ก.พ. 63 96.20
4) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทต ำ ย ำส้ำ) 26-28 มี.ค. 63
5) จักสำนใบตำล 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63
6) ท ำของท่ีระลึกจำกกำรเย็บผ้ำด้วยมือ 28-30 พ.ค. 63 100.00
7) สำนสำดแหย่ง (เส่ือคล้ำ)  25-27 มิ.ย. 63 100.00
8) ท ำเทียนในพิธีกรรม 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 94.00
9) วำดภำพสีน้ ำภูมิทัศน์ และเรือนโบรำณล้ำนนำ 27 - 29 ส.ค. 63 100.00

2 โครงกำรอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้ำนนำเบ้ืองต้น" 25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63 80 100.00

3 กิจกรรมกำรอบรมควำมรู้ เสวนำในหัวข้อ “เรือนโบรำณล้ำนนำกับกำรอนุรักษ์” 
(Traditional Lanna Houses and Preservation) ในโครงกำร AFCP

ก.ค. 63 80

4 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง “ผ้ำไท นุ่งอย่ำงไรให้เหมำะสม”(ร่วมกับกอง
บริหำรงำนบุคคล มช.)

ก.ค. 63 80 90.00

5 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) งำนไม้ “สล่ำทอล์ค” (Artisans Talk) ใน
โครงกำร AFCP

ส.ค. 63 80 90.00

80 96.57รวม
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เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ผู้รับบริกำรวิชำกำรสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ คิดเป็นร้อยละ 96.57 (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

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

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 โครงกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำมีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ล้ำนนำอย่ำงสร้ำงสรรค์
1.1 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้ำนหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์
 (จ ำนวน 9 หลักสูตร)

1) เจิงมือเปล่ำ 26-28 ธ.ค. 62 80
2) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทแกง) 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 80
3) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทป้ิง แอ็บ หลำม) 27-29 ก.พ. 63 80
4) อำหำรล้ำนนำ (ประเภทต ำ ย ำส้ำ) 26-28 มี.ค. 63 80
5) จักสำนใบตำล 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 80
6) ท ำของท่ีระลึกจำกกำรเย็บผ้ำด้วยมือ 28-30 พ.ค. 63 80
7) สำนสำดแหย่ง (เส่ือคล้ำ)  25-27 มิ.ย. 63 80
8) ท ำเทียนในพิธีกรรม 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 80
9) วำดภำพสีน้ ำภูมิทัศน์ และเรือนโบรำณล้ำนนำ 27 - 29 ส.ค. 63 80

1.2 โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้ำนนำ (จ ำนวน 11 
หลักสูตร)

27-29 พ.ย. 62

1) กำรเขียนตัวเมืองเบ้ืองต้น 80
2) ประดิษฐ์โคมประดับของชำวไทใหญ่ 80
3) ประดิษฐ์ผำงประทีป 80
4) ประดิษฐ์สรวยดอกกำบหูช้ำงธรรมดำ 80
5) กำรท ำมำลัยผ้ำและกำรปักผ้ำ 80
6) กำรท ำเคร่ืองเขิน 80
7) กำรท ำกระเบ้ืองดินขอ 80
8) กำรร่ำงภำพ (sketch) เบ้ืองต้นฯภำพสถำปัตยกรรม 80
9) กำรท ำข้ำวหนุกงำ 80
10 กำรอบรมเบ้ืองต้นเก่ียวกับกล้วยไม้พันธ์ุพ้ืนเมือง 80
11) กำรอบรมเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้ำวพันธ์ุพ้ืนเมือง 80

2 โครงกำรอบรมหลักสูตระยะส้ัน "อักษรธรรมล้ำนนำเบ้ืองต้น" 25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63 80 100
3 กิจกรรมกำรอบรมควำมรู้ เสวนำในหัวข้อ “เรือนโบรำณล้ำนนำกับกำรอนุรักษ์” 

(Traditional Lanna Houses and Preservation) ในโครงกำร AFCP
ก.ค. 63 80

4 กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง “ผ้ำไท นุ่งอย่ำงไรให้เหมำะสม”(ร่วมกับ
กองบริหำรงำนบุคคล มช.)

ก.ค. 63
80

5 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) งำนไม้ “สล่ำทอล์ค” (Artisans Talk) ใน
โครงกำร AFCP

ส.ค. 63 80 100

ตัวช้ีวัด 2.5 ร้อยละการของการน าความรู้จากการบริการวิชาการของส านักฯ ไปใช้ประโยชน์ /สืบสาน เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของชุมชน/สังคม (ตัวช้ีวัด
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
6 โครงกำรจัดท ำประวัติวัดแช่ช้ำง ต.แช่ช้ำง อ.สันก ำแพง จ.เชียงใหม่ 

1. ชุมชนได้น ำข้อมูลไปใช้ในกำรจัดพิมพ์ประวัติชุมชน เพ่ือเป็นกำรบันทึกข้อมูล
ประวัติศำสตร์ชุมชน ให้ทรำบถึงท่ีมำ และควำมส ำคัญของชุมชน
2. ท ำให้เกิดควำมภำคภูมิใจของคนในชุมชน  และเกิดกำรถ่ำยทอดประวัติชุมชน
ให้แก่เยำวชต่อไป
จำกกำรสัมภำษณ์ไวยำวัจกร วัดแช่ช้ำง
   นำยสมฤทธ์ิ ย่ิงเลิศนิทัศน์ อำยุ 74 ปี
   นำยจ ำนงค์ สุภำมูล อำยุ 72 ปี 
   นำยมำนิต วรรณแดง อำยุ 66 ปี

ต.ค.62 - ก.ย. 63 80 100

80 100

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ ได้ประเมินผลกำรน ำควำมรู้จำกกำรบริกำรวิชำกำรของส ำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสำน เพ่ือให้เกิด
ควำมย่ังยืนของชุมชนหรือสังคม คิดเป็นร้อยละ 100 (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     - 
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200) 
ค่าเป้าหมาย : 2
หน่วยนับ : แบนด์
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

หมวด ผลประเมิน แบนด์
1.1 กำรน ำองค์กำรโดยผู้น ำระดับสูง 0
1.2 กำรก ำกับดูแลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 0
2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์ 0
2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 0
3.1 เสียงของลูกค้ำ 0
3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ 0
4.1 กำรวัด วิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กำร 0
4.2 กำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 0
5.1 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร 0
5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร 0
6.1 กระบวนกำรท ำงำน 0
6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร 0
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำนกระบวนกำร 0
7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ 0
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร 0
7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล 0
7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด 0

0

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     มหำวิทยำลัย ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรติดตำมประเมินกำรพัฒนำคุณภำพองค์กร ตำมแนวทำง CMU-EdPEx ประจ ำปี 2563 เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โค
วิด-19 โดยส่วนงำนได้น ำเสนอข้อมูล ดังน้ี
     1) ส่ิงท่ีส่วนงำนได้ด ำเนินกำรปรับเปล่ียนเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์โควิด-19 (ระหว่ำงเดือนเมษำยน - มิถุนำยน 2563)
     2) แผนกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ ไปสู่ New normal ในไตรมำสท่ี 4 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ค่ำนิยมหลัก
และแนวคิด 11 ประกำรของเกณฑ์ EdPEx เป็นกรอบแนวคิด
     3) Progress report จำกผลกำรตรวจประเมินคุณภำพองค์กรตำมแนวทำง CMU-EdPEx ในปีท่ีผ่ำนมำ

     - จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Quality Improvement Plan) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงพัฒนำ (OFIs) 
จำกผลกำรตรวจประเมิน CMU-EdPEx ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ มำเป็นปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ในกำรจัดท ำแผนฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน 
และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

รวม

1. กำรน ำองค์กำร

2. กลยุทธ์

3. ลูกค้ำ

4. กำรวัด วิเครำะห์ และจัดกำรควำมรู้

5. บุคลำกร

6. ระบบปฏิบัติกำร

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

ดัชนี คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน
     1. ความโปร่งใส (Transparency Index)     
ประเมินเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรให้และเปิดเผยข้อมูล
ต่ำงๆ รวมถึงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส่วนงำนท่ี
ด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล 
โดยเฉพำะกระบวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินงำน
ท่ีมีควำมเส่ียงในกำรทุจริตมำกกว่ำกำรด ำเนินงำนด้ำนอ่ืนๆ 
รวมไปถึงกำรเปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสืยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ มี
ส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและสำมำรถร้องเรียนได้

20      ส ำนักฯ ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง มีกำร
เปิดเผย ข้อมูลแต่ละโครงกำรให้สำธำรณะรับทรำบตำม 5 
ข้ันตอน ดังน้ี
     1) มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแต่ละ
โครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมท่ีกฎหมำยของ
แต่ละหน่วยงำนก ำหนด
     2) มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
คัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร
     3) มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำกลำงแต่
ละโครงกำร
     4) มีกำรประกำศเผยแพร่รำยช่ือผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น
ในกำรซ้ือหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร
     5) มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแต่ละ
โครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง และเหตุผลท่ีใช้ใน
กำรตัดสิน ผลกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง  
     6) ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน
ใด ๆ จำกผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     7) มีส ำนักงำนตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เข้ำมำประเมินและตรวจสอบกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงิน
ประจ ำทุกปี

20

     2. ความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีของส่วนงำนท่ีแสดงถึงกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี
ตำมพันธกิจ และยึดหลักกำรกระจำยผลประโยชน์ท่ีถูกต้อง 
ชอบธรรม และเสมอภำค มีเจตจ ำนงท่ีแน่วแน่ในกำรบริหำร
หน่วยงำน ด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต พร้อมรับผิดเม่ือเกิด
ควำมผิดพลำด เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือม่ันแก่สำธำรณชนว่ำกำร
ขับเคล่ือนหน่วยงำน จะเป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและธรรมำกิ
บำล

10      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ แสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำรส่วนงำนต่อบุคลำกรของส่วนงำน 
กำรประกำศเจตนำรมณ์ของผู้บริหำรต่อบุคลำกรส่วนงำน

10

     3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(Corription - Free Index) ประเมินเก่ียวกับผลกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเข้ำ
ข่ำยกำรทุจริตต่อหน้ำท่ี หรือผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ
ผู้บริหำรท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเข้ำข่ำยกำรทุจริตในเชิงนโยบำย 
กำรเรียกรับผลประโยชน์จำกผู้อ่ืน

20      1) ส ำนักฯ มีนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรส่งเสริมให้ส่วน
งำนมีควำมปลอดทุจริตในกำรปฏิบัติงำน โดยกำรแจ้งให้
บุคลำกรส ำนักทรำบและปฏิบัติตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เร่ือง นโยบำยคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของ มช.
     2) กำรประเมินส่วนงำนจำกกำรสอบถำมผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย

20
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ดัชนี คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน
     4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร (Integrity 
Culture Index) ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติ
ในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงปฏิบัติประจ ำหรือวัฒนธรรมของ
หน่วยงำน ท่ีไม่ยอมรับพฤติกรรม กำรทุจริตต่ำงๆ ใน
หน่วยงำน จนกระท่ังไม่ทนต่อกำรทุจริต และก่อโห้เกิดกำร
ลงโทษทำงสังคม (Social Sanction) รวมไปถึงกระบวนกำร
ของหน่วยงำนท่ีจะต้องปลูกฝังและสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรม
ทำงควำมคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และกระบวนกำรของหน่วยงำนท่ีมีกำรก ำหนด
แผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน

20      1) ส ำนักฯ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักได้มีนโยบำยชัดเจนใน
กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต มีกำรแจ้งในกำร
ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ
     2) ส ำนักฯ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ได้ส่ังกำรให้
เลขำนุกำรส ำนักฯ ช่วยตรวจสอบกระบวนกำรกำร
ปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงินและพัสดุของส ำนัก และให้มีกำร
รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณทุกเดือน
     3) มีกำรต้ังวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้คุณธรรม จริยธรรม 
เป็นตัวก ำหนดคุณค่ำของวัฒนธรรมองค์กร

20

     5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work 
Integrity Index) ประเมินเก่ียวกับกระบวนกำรของ
หน่วยงำนและพฤติกรรมของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนท่ีแสดง
ถึงกำรให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน ท่ีจะต้อง
ก ำหนดให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนท่ีขัดเจนและมี
กำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือหรือมำตรฐำนน้ันอย่ำงเคร่งครัดอยู่
เสมอ รวมถึงจะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
เป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน ซ่ึงถึอเป็นลักษณะคุณธรรมท่ี
หน่วยงำนจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงำน

20      ส ำนักฯ มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจนในกำร
ท ำงำน รวมถึงควำมเป็นธรรมในกำรบริหำรงำน กำร
ให้บริกำรแก่นักศึกษำ และผู้มำรับบริกำร เช่น กำรมีผัง
ข้ันตอนกำรให้บริกำร เป็นต้น

20

     6. การส่ือสาร ประเมินวิธีส่ือสำรนโยบำยท่ีเก่ียวข้อง
กับกำรด ำเนินกำรด้ำนองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
เป็นท่ีตระหนักรู้ท่ัวท้ังองค์กร เช่น กำรประชำสัมพันธ์ให้
รับรู้ท่ัวท้ังส่วนงำน

10      ส ำนักฯ มีวิธีส่ือสำรนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรด้ำนองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส เป็นท่ี
ตระหนักรู้ท่ัวท้ังองค์กร เช่น กำรประชำสัมพันธ์ให้รับรู้ท่ัวท้ัง
ส่วนงำน

10

รวม 100 100

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)
 คิดเป็นร้อยละ 100 (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     - 
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ค่าเป้าหมาย : 80
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์ และ วนิดา เช้ือค าฟู

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม แผน ผล
1 โครงกำร Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข 80.00

1) กิจกรรม Happy soul 93.07
2) กิจกรรม Happy body 87.72
4) กิจกรรม Happy money 88.95
3) กิจกรรม Happy heart 92.52

80.00 90.57

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 3.3 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข

รวม

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ ได้ประเมินผลควำมพึงพอใจและควำมสุขของบุคลำกรต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข 
คิดเป็นร้อยละ 90.57 (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     -
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ตัวช้ีวัด 3.4 จ านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%)
ค่าเป้าหมาย : 1,250,000 
หน่วยนับ : บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ รายการ แหล่งเงิน
ปีงบ 2563

(บาท)
ร้อยละ

1 รายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์       235,282.95      5.40
1.1 ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ         109,413.00       2.51
1.2 ค่ำเช่ำสถำนท่ี         111,150.00       2.55
1.3 ค่ำจ ำหน่ำยหนังสือ          14,660.55       0.34
1.4 ค่ำรับฝำกจ ำหน่ำยสินค้ำ                59.40       0.00
2 รายได้จากการสนับสนุนจากภายนอก     4,091,790.00    93.91

2.1 โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้ำนนำ "แอ่วเฮือน เยือนผญำ" ททท.          -   
2.2 โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้ำนนำ "แอ่วเฮือน เยือนผญำ" ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร          75,000.00       1.72
2.3 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม บมจ.บุญรอดบิวเบอร่ี          36,000.00       0.83
2.4 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม บจ. อินดีครีเอช่ัน          20,000.00       0.46
2.5 โครงกำรเสวนำ "รู้ล้ิม ชิมรส" อำหำรแอฟริกันอเมริกันและล้ำนนำ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกำ เชียงใหม่          -   
2.6 ของบประมำณสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ          10,000.00       0.23
2.7 เงินบริจำคพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ          26,300.00       0.60
2.8 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์จดหมำยข่ำวร่มพยอม            2,600.00       0.06
2.9 เงินบริจำคเพ่ือจัดท ำของท่ีระลึกส ำนักส่งเสริมฯ          15,990.00       0.37
2.10 เงินสนับสนุนโครงกำรบวชเนกขัมมจำริณีฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.          50,000.00       1.15
2.11 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำสติและปัญญำ ปีท่ี 24-25 ค่ำลงทะเบียน          90,100.00       2.07
2.12 โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีล้ำนนำ ปี 62 ค่ำลงทะเบียน          -   
2.13 โครงกำรบวชเนกขัมมจำริณีฯ ค่ำลงทะเบียน          56,600.00       1.30
2.14 โครงกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณล้ำนนำ "เรือนฝำไหล" (เรือนแม่นำยค ำเท่ียง) มูลนิธิจุมภฏ-พันธ์ุทิพย์          -   
2.15 โครงกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณล้ำนนำ "เรือนฝำไหล" (เรือนแม่นำยค ำเท่ียง) บจ. อนุสำรเชียงใหม่         300,000.00       6.88
2.16 โครงกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณล้ำนนำ "เรือนฝำไหล" (เรือนแม่นำยค ำเท่ียง) บจ. ค ำเท่ียงพัฒนำ         300,000.00       6.88
2.17 โครงกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณล้ำนนำ "เรือนฝำไหล" (เรือนแม่นำยค ำเท่ียง) บจ. เชียงใหม่พำณิชย์         300,000.00       6.88
2.18 โครงกำรฝึกอบรมกำรวิจัยมำนุษยวิทยำทัศนำและล้ำนนำคดีศึกษำ คณะสังคมศำสตร์ มช.          -   
2.19 โครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai AFCP      2,756,700.00     63.27

2.20 โครงกำรอบรมระยะส้ันด้ำนหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้ำนนำสร้ำงสรรค์ ค่ำลงทะเบียน          52,500.00       1.20
3 รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ         30,272.41      0.69

3.1 ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร          14,650.81       0.34
3.2 รำยได้เบ็ดเตล็ด            1,800.00       0.04
3.3 อ่ืนๆ (กำรจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชำกำร ฯลฯ)          13,821.60       0.32

4,357,345.36    100.00  

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ
     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ มีรำยได้ท่ีเกิดจำกสินทรัพย์ กำรสนับสนุนจำกภำยนอก และรำยได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 
10%) จ ำนวน 4,357,345.36 บำท (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

รวม
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แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
     -
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา
ค่าเป้าหมาย :  -5
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

บาท ร้อยละ
ตุลำคม              17,523.00              13,833.43 -3,689.57 -21.06
พฤศจิกำยน              12,074.00              10,810.86 -1,263.14 -10.46
ธันวำคม              10,742.00                9,206.43 -1,535.57 -14.30
มกรำคม                9,693.00                9,505.90 -187.10 -1.93
กุมภำพันธ์              11,737.00              10,608.36 -1,128.64 -9.62
มีนำคม              17,430.00              15,609.49 -1,820.51 -10.44
เมษำยน              16,896.00              15,565.03 -1,330.97 -7.88
พฤษภำคม              20,104.00              15,781.15 -4,322.85 -21.50
มิถุนำยน              15,525.00              14,974.51 -550.49 -3.55
กรกฎำคม              14,999.00              15,677.75 678.75 4.53
สิงหำคม              13,669.00              11,760.19 -1,908.81 -13.96
กันยำยน              15,035.00              13,455.86 -1,579.14 -10.50

รวม           175,427.00           156,788.96 -18,638.04 -10.62

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ ประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ ลดลงร้อยละ 10.62 (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

    ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำของส ำนักฯ อย่ำงเคร่งครัดต่อไป

เพ่ิม/ลดจากปีท่ีผ่านมา
ปีงบ 2563ปีงบ 2562เดือน
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ค่าเป้าหมาย : 1
หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

ล าดับ รายช่ือบุคลากร ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 โครงกำรฟ้ืนฟูและปรับสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้ำนนำสร้ำงสรรค์ "สวนข้ำงเฮือน

ล้ำนนำ" (โครงกำรขยำยระยะเวลำ ปีงบ 2562)
8 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62 1 1

2 โครงกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำภูมิทัศน์ส ำนักฯ มี.ค. - ก.ย. 63 1 1
2 2

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 3.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมภายในส านักฯ 

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) ส ำนักฯ ได้ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม กำรปรับปรุงพัฒนำภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมภำยในส ำนักฯ จ ำนวน 2 
โครงกำร/กิจกรรม ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแล้ว 2 โครงกำร (สูงกว่ำเป้ำหมำย)

     -

รวม
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