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จัดทำโดย 
งานบริการและประกันคุณภาพ สำนักงานสำนัก  

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  



ข 
 

ค ำน ำ 
 
      แผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 
2565) จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนากลางแจ้ง แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน” โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็น
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน ยุทธศำสตร์ที ่2 (ตำมพันธกิจ) : บริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และยุทธศำสตร์ที่ 3 
(สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
     ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีและบรรลุค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ส านักฯ ในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการส่งเสริม
และท านุบ ารุงศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และการพัฒนา
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ ได้จัดท าเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2562 – 2565) ประจ าไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรายงานผลตัวชี้วัด ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
เป้าหมาย และรายละเอียดต่างๆ ตามท่ีปรากฏในรายงานฉบับนี้ 
 
 
                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) 
                                                                        ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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สารบัญ 
  
 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สรุปรายงานตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ ประจ าไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้
วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และย่ังยืน 

4 

 1.1.1 จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 4 
 1.1.2 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ 

วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
5 

 1.1.3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย 6 
 1.1.4 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุน

ภายในประเทศและต่างประเทศ  
8 

1.2.1 ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือ
สังคมท่ีสร้างสรรค์และยั่งยืน 

9 

1.2.2 ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 10 
 1.2.3 จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 11 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

12 

2.1.1 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม  12 
 2.1.2 จ านวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม  13 
2.1.3 จ านวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม 14 
2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 16 

 2.1.5 ร้อยละการของการน าความรู้จากการบริการวิชาการของส านักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม (ตัวชี้วัดใหม่) 

17 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

18 

 3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)  18 
 3.1.2 การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 19 
 3.1.3 ร้อยละของบุคลากรส านักฯ ที่มีความพึงพอใจและความสุขในโครงการ Happy CPAC : 

องค์กรแห่งความสุข  
21 

3.1.4 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้
อ่ืนๆ 

22 

3.1.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา  23 
3.1.6 จ านวนโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในส านักฯ 24 

 



1

ปีงบ 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ส่งแล้ว ค้างส่ง
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน 76.36% 5 2

1.1.1 จ ำนวนผู้เข้ำชมและใช้บริกำร
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

คน 12,000 2,427 1,269 3,696 30.80% ต่่ากว่าเป้าหมาย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ชุติมำ 1

1.1.2 ร้อยละควำมรู้/ประโยชน์ท่ี
ผู้รับบริกำรได้รับด้ำนวิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ฯ

ร้อยละ 80.00 87.70 92.20 89.95 100.00% บรรลุเป้าหมาย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ชุติมำ 
ฐำปนีย์

1

1.1.3 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในกำรจัดกำรควำม
ร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับ
เครือข่ำยในระดับท้องถ่ิน ชำติ และ
นำนำชำติ

ร้อยละ 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00% บรรลุเป้าหมาย ฝ่ำยส่งเสริมฯ
งำนบริกำรฯ

ฐำปนีย์ 
ชุติมำ 

ปรียำลักษณ์
วำสนำ

1

1.1.4 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำจำกแหล่งทุน
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ

บำท 3,500,000 170,770 1,365,828 1,536,598 43.90% ต่่ากว่าเป้าหมาย งำนบริหำรฯ ชนำภำ 1

1.2 สร้ำงกำรรับรู้ Visibility 
ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ มช.

ประชำสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ 
เชิงรุก

 แผนประชำสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์ฯ เชิงรุก

1.2.1  ้ร้อยละกำรกำรรับรู้ของนักท่องเท่ียว
ด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือสร้ำงสรรค์
สังคมอย่ำงย่ังยืน

ร้อยละ 90.00 90.00 90.80 90.40 100.00% บรรลุเป้าหมาย ฝ่ำยส่งเสริมฯ
งำนบริกำรฯ

ปรียำลักษณ์
วำสนำ

1

1.2.2 ร้อยละประสิทธิผลของกำร
ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ต่อพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

ร้อยละ 90.00 82.80 86.00 84.40 99.29% บรรลุเป้าหมาย งำนบริกำรฯ วำสนำ 1

พัฒนำกำรส่ือสำรภำพลักษณ์
 ของส ำนักฯ และพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ

กำรสร้ำง Branding 1.2.3 จ ำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

คน 6,000 1,825 1,807 3,632 60.53% ต่่ากว่าเป้าหมาย งำนบริหำรฯ
งำนบริกำรฯ
ฝ่ำยส่งเสริมฯ

นนทกำนต์ 
วำสนำ 

ปรียำลักษณ์

1

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 50.60% 5 0
2.1.1 จ ำนวนหลักสูตรระยะส้ันด้ำน

ศิลปวัฒนธรรม
หลักสูตร 12 1 - 1 8.33% ต่่ากว่าเป้าหมาย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์ 

ปรียำลักษณ์
1

2.1.2 จ ำนวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ัน
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม

คร้ัง 12 2 - 2 16.67% ต่่ากว่าเป้าหมาย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์
ปรียำลักษณ์

1

2.1.3 จ ำนวนผู้รับบริกำรเข้ำอบรมหลักสูตร
ระยะส้ันด้ำนศิลปวัฒนธรรม

คน 250 70 - 70 28.00% ต่่ากว่าเป้าหมาย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์
ปรียำลักษณ์

1

2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริกำรวิชำกำรท่ี
สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ร้อยละ 85 97.39 97.39 97.39 100.00% บรรลุเป้าหมาย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์ 
ฐำปนีย์

1

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ส่านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 
ประจ่าไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน่วยนับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดแผนงาน
ผลการด่าเนินงาน ปีงบ 2564

รวมสะสม เทียบเป้าหมาย
เป้าหมาย

เทียบเป้าหมาย
รายงาน

แผนพัฒนำพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ มช. ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิตด้ำน
วัฒนธรรมล้ำนนำ

แผนสร้ำงควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์ และ
เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม ท้ัง
ในระดับท้องถ่ิน ชำติ และ
นำนำชำติ

ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนอบรม
หลักสูตรระยะส้ันด้ำน
ภูมิปํญญำศิลปะ และ
วัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและ
สังคม

1.1 ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำกลำงแจ้ง 
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือสังคม
ท่ีสร้ำงสรรค์และย่ังยืน

พัฒนำพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ มช. ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิตด้ำน
วัฒนธรรมล้ำนนำให้คงอัต
ลักษณ์อย่ำงมีคุณค่ำและโดด
เด่น

2.1 บริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
และสังคม เพ่ือสร้ำง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม

แผนกำรจัดอบรมหลักสูตร
ระยะส้ันด้ำนภูมิปัญญำ
ล้ำนนำ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ท่ีมำ: งำนบริกำรและประกันคุณภำพ โทร. 43629 2/7/2021 16:36
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ปีงบ 2564 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ส่งแล้ว ค้างส่ง
ยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน่วยนับ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดแผนงาน

ผลการด่าเนินงาน ปีงบ 2564
รวมสะสม เทียบเป้าหมาย

เป้าหมาย
เทียบเป้าหมาย

รายงาน

ให้บริกำรวิชำกำรตำมควำม
ต้องกำรของชุมชน/สังคม

แผนงำนด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรตำมควำมต้องกำร
ของชุมชน/สังคม

2.1.5 ร้อยละกำรของกำรน ำควำมรู้จำกกำร
บริกำรวิชำกำรของส ำนักฯ ไปใช้
ประโยชน์/สืบสำน เพ่ือให้เกิดควำม
ย่ังยืนของชุมชน/สังคม

ร้อยละ 80 97.39 97.39 97.39 100.00% บรรลุเป้าหมาย ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์ 
สุขธรรม

1

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 46.19% 6 0
แผนประกันคุณภำพตำม
เกณฑ์ CMU-EdPEx

3.1.1 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรท่ี
เป็นเลิศ (EdPEx200)

แบนด์ 3 - - 0 0.00% ต่่ากว่าเป้าหมาย งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์ 1

แผนบริหำรควำมเส่ียงและ
กำรควบคุมภำยใน

3.1.2 กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร
คุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)

ระดับ 90 100 100 100 100.00% บรรลุเป้าหมาย งำนบริหำรฯ ปัทมำ 1

แผนพัฒนำบุคลำกรและกำร
สร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข

3.1.3 ร้อยละควำมพึงพอใจและควำมสุข
ของบุคลำกรต่อกำรเข้ำโครงกำร 
Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข

ร้อยละ 90 0.00 95.87 48 53.26% ต่่ากว่าเป้าหมาย งำนบริหำรฯ ชนำภำ 
วนิดำ

1

สร้ำงรำยได้จำกทรัพยำกรท่ีมี
อยู่อย่ำงจ ำกัดให้เกิด
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

แผนกำรสร้ำงรำยได้ของ
ส ำนักฯ

3.1.4 จ ำนวนเงินรำยได้ท่ีเกิดจำกสินทรัพย์ 
เงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก 
และรำยได้อ่ืนๆ

บำท 1,400,000 237,992 96,743 334,735 23.91% ต่่ากว่าเป้าหมาย งำนบริหำรฯ ชนำภำ 1

3.1.5 ร้อยละของกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ

ร้อยละ -5 -3.52 -9.35 -5.69 100.00% บรรลุเป้าหมาย งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์ 1

3.1.6 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
ปรับปรุงหรือพัฒนำภูมิทัศน์และ
ส่ิงแวดล้อมภำยในส่วนงำน

ร้อยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00% ต่่ากว่าเป้าหมาย งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์ 1

57.72% 10 16 2
8

3.1 บริหำรงำนและจัดกำร
ทรัพยำกรท่ีมีอยู่อย่ำงจ ำกัด
ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยยึด
หลักธรรมำภิบำลและ
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและพลังงำน
ภำยในส ำนักฯ

แผนกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และพลังงำนของส ำนักฯ

18

รวม บรรลุเป้าหมาย (ตัวช้ีวัด)
ต่่ากว่าเป้าหมาย (ตัวช้ีวัด

พัฒนำส่วนงำนตำมเกณฑ์ 
CMU-EdPEx 2562-2565
(ยุทธวิธีกำรบริหำรและ
พัฒนำงำน)

ท่ีมำ: งำนบริกำรและประกันคุณภำพ โทร. 43629 2/7/2021 16:36
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ยุทธศาสตร์ บรรลุเป้าหมาย ต่่ากว่าเป้าหมาย
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 4 3
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 2 3
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 2 4

รวม 8 10

ประจ่าไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปรายงานตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ส่านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม

บรรลุเป้าหมาย ต่่ากว่าเป้าหมาย
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ตัวช้ีวัด 1.1.1  จ่านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ค่าเป้าหมาย : 12,000 
หน่วยนับ : คน
หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์

เดือน
นักท่องเท่ียว ศึกษาดูงาน ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมท่ี
ส่านักจัดข้ึน

ผู้เช่าสถานท่ี
จัดกิจกรรม

อายุต่่ากว่า 
10 ปี

พระภิกษุ 
สามเณร รวม

เทียบกับ
เป้าหมาย
(ร้อยละ)

ไตรมาสท่ี 1                 816                 619                     -                 970           22                -          2,427                20.23
ตุลำคม                   302                   536                       -                       -             3                 -            841                  7.01
พฤศจิกำยน                   243                       -                       -                       -           17                 -            260                  2.17
ธันวำคม                   271                    83                       -                   970             2                 -          1,326                11.05
ไตรมาสท่ี 2                 366                 752                   10                     -         135               6          1,269               10.58
มกรำคม                    36                       -                       -                       -              -                 -              36                  0.30
กุมภำพันธ์                   209                   274                    10                       -          133                6            632                  5.27
มีนำคม                   121                   478                       -                       -             2                 -            601                  5.01
ไตรมาสท่ี 3                       -                       -                       -                       -              -                 -                -                      - 
เมษำยน                -                      - 
พฤษภำคม                -                      - 
มิถุนำยน                -                      - 
ไตรมาสท่ี 4                       -                       -                       -                       -              -                 -                -                      - 
กรกฎำคม                -                      - 
สิงหำคม                -                      - 
กันยำยน                -                      - 

รวม 1,182              1,371              10                  970                157        6              3,696         30.80              

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

     2) จัดกิจกรรมต่ำงๆ ภำยในพิพิธภัณฑ์ท่ีสำมำรถท ำให้ผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมได้ เช่น กำรฝึกอบรมระยะส้ัน กำรจัดนิทรรศกำรถำวร/นิทรรศกำรหมุนเวียน กำรจัด
ประกวดด้ำนศิลปวัฒนธรรม กำรจัดประชุม/สัมมนำ/เสวนำวิชำกำร/กำรบรรยำยพิเศษ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯ

     3) สร้ำงช่องทำงหรือแพล็ตฟอร์มใหม่ๆ ในกำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เช่น พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) กำรท ำ Content ลงช่องทำง 
Facebook, YouTube และ Tiktok เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : 
ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน

     ส ำนักฯ มีจ ำนวนผู้เข้ำชมและใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ จ ำนวน 3,696 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.80)

     1) ประชำสัมพันธ์กำรเข้ำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ไปยังนักท่องเท่ียวชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ รวมท้ังสถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนและองค์กร
ต่ำงๆ ให้เพ่ิมมำกข้ึน โดยเฉพำะกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก
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ตัวช้ีวัด 1.1.2  ร้อยละความรู้/ประโยชน์ท่ีกลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.
ค่าเป้าหมาย : 80
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์ และฐาปนีย์ เครือระยา

ล่าดับ รายละเอียด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉล่ียรวม
1 นักท่องเท่ียว/ผู้เข้ำเย่ียมชมท่ัวไป 89.60 90.80 90.20
2 กลุ่มศึกษำดูงำน 85.80 93.60 89.70

87.70 92.20 89.95

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

รวม

     ส ำนักฯ ได้วัดประเมินผลควำมรู้/ประโยชน์ ท่ีกลุ่มศึกษำดูงำนและผู้เข้ำชมได้รับด้ำนวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ผล
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 87.70 (คิดเป็นร้อยละ 109.63 ของค่ำเป้ำหมำย)

     -
แนวทางปรับปรุงและพัฒนา
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ตัวช้ีวัด 1.1.3 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย
ค่าเป้าหมาย : 80
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา ชุติมา พรหมาวัฒน์ และวาสนา มาวงค์

ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด่าเนินงาน หน่วยงาน/องค์กรท่ีมีการจัดการความร่วมมือ
แผน

(ร้อยละ)
ผล

(ร้อยละ)

เปรียบเทียบ
แผน/ผล
(ร้อยละ)

ไตรมาสท่ี 1/2564 80.00 100.00 125.00
1 โครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน คร้ังท่ี 26 

ประจ ำปี 2563
18-25 ต.ค. 63    - สหกรณ์ออมทรัพย์ มช. 80.00 100.00 125.00

2 โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 
ประจ ำปี 2563

1 พ.ย. 63    - เทศบำลนครเชียงใหม่ 80.00 100.00 125.00

3 โครงกำรอบรมกำรจัดดอกไม้ส ำหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง "บุษบำบำนช่ืน ร่ืนรมย์ ชมเรือน
ล้ำนนำ"

21 พ.ย. 63    - คณะแพทยศำสตร์ มช. 80.00 100.00 125.00

4 โครงกำรเสวนำวิชำกำร เร่ือง "เชียงใหม่ 725
 ปี จำกเวียง สู่เมืองสมัยใหม่" (ร่วมกับ
ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะ
สังคมศำสตร์ มช.)

31 มี.ค. 64    - ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
คณะสังคมศำสตร์ มช.

80.00 100.00 125.00

ไตรมาสท่ี 2/2564 80.00 100.00 125.00
5 แผ่นพับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปี 

2564 (ฉบับท่ี 2)
ม.ค. - มี.ค. 64    - บริษัทบุญรอด บริวเวอร่ี จ ำกัด (มหำชน) 80.00 100.00 125.00

ไตรมาสท่ี 3/2564 80.00
6 เทศกำลสงกรำนต์ "Water Festival 2021" 13-15 เม.ย. 64    - บริษัทไทยเบเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) 80.00

7 โครงกำรส่งเสริมประเพณีสงกรำนต์ ประจ ำปี
 2564

13 เม.ย. 64    - เทศบำลนครเชียงใหม่ 80.00

ไตรมาสท่ี 4/2564 80.00
8 สล่ำแคมป์ (ภำยใต้โครงกำร AFCP) 9-11 ก.ค. 64 80.00
9 สล่ำทอล์ก 2 (ภำยใต้โครงกำร AFCP) 20 ส.ค. 64 80.00
10 กิจกรรมงำนพระมหำสมณสมโภช สมเด็จ

พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส
2 ส.ค. 64 80.00

11 โครงกำรบวชเนกขัมมจำริณี เพ่ือถวำยเป็น
พระรำชกุศล เน่ืองในโอกำสท่ีสมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 
89 พรรษำ

ส.ค. 64    - สหกรณ์ออมทรัพย์ มช. 80.00

12 โครงกำร Conservation of Traditional 
Lanna Architecture in Chiang Mai 
(AFCP) ระยะท่ี 2

ก.ย. 63 -  ส.ค. 64    - The U.S. Ambassadors Fund for 
Cultural Preservation (AFCP) 2019

80.00

13 โครงกำรกิจกรรมบูรณำกำรจัดส่ือกำรสอน
ภำษำไทยและต่ำงประเทศแบบ e-learning 
ผ่ำนส่ือละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ (ร่วมกับสถำบันภำษำ มช.)

ก.พ. - ก.ค. 64    - สถำบันภำษำ มช. 80.00
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ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด่าเนินงาน หน่วยงาน/องค์กรท่ีมีการจัดการความร่วมมือ
แผน

(ร้อยละ)
ผล

(ร้อยละ)

เปรียบเทียบ
แผน/ผล
(ร้อยละ)

14 โครงกำรพัฒนำเรือนล้ำนนำอำณำนิคม 
(เรือนคิวรีเปอล์) เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมล้ำนนำยุคโคโลเนียลในเชียงใหม่ 
ผ่ำนนิทรรศกำรส่ือนวัตกรรมสร้ำงสรรค์ 
(ระยะท่ี 2)

TBA    - วิทยำลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
   - คณะวิจิตรศิลป์ 
   - คณะมนุษยศำสตร์ 
   - คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

80.00

15 โครงกำรเท่ียวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ มช. เสมือนจริง (Virtual Tour: 
CMU Lanna Traditional House 
Museum)

TBA    - ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ITSC) 
   - คณะกำรส่ือสำรมวลชน (MASSCOMM)

80.00

16 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันวัฒนธรรม
อำหำรล้ำนนำสู่สำกล

TBA    - โฮงเฮียนสืบสำนภูมิปัญญำล้ำนนำ 
   - ศูนย์ธรรมชำติบ ำบัดบัลวี เชียงใหม่ 
   - ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ หำยยำ 
   - ร้ำนแม็กโนเลีย คำเฟ่ เชียงใหม่ 
   - ร้ำนอำหำรนำซิ จ ำปู๋ เชียงใหม่

80.00

17 โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิต 
“ผ้ำและเทศกำลชำติพันธ์ุ”

TBA    - ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร 
   - วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
   - ชุมชนบ้ำนประตูป่ำ จ.ล ำพูน

80.00

18 แผ่นพับกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปี 
2564 (ฉบับท่ี 1-4)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64    - บริษัทบุญรอด บริวเวอร่ี จ ำกัด (มหำชน) 80.00

80.00 100.00 125.00

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา  

รวม

     ส ำนักฯ มีผลสัมฤทธ์ิในกำรจัดกำรควำมร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ำย คิดเป็นร้อยละ 100 (คิดเป็นร้อยละ 125 ของค่ำเป้ำหมำย)

     -
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ตัวช้ีวัด 1.1.4 จ่านวนเงินทุนสนับสนุนการด่าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ 
ค่าเป้าหมาย : 3,500,000
หน่วยนับ : บาท
หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค่าวงค์

ล่าดับ รายการ แหล่งเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1 แหล่งทุนภายในประเทศ      124,220             -                -                -           124,220

1.1 เงินค่ำลงทะเบียนและร่วมท ำบุญ
โครงกำรฝึกอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน
 ปีท่ี 26

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ         88,220        88,220.00

1.2 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฏิทิน
ศิลปวัฒนธรรม

บมจ.บุญรอดบิวเบอร่ี         36,000        36,000.00

2 แหล่งทุนจากต่างประเทศ              -     1,363,950              -                -         1,363,950
2.1 โครงกำร Conservation of 

Traditional Lanna Architecture 
in Chiang Mai ปีงบ 2564

AFCP ประเทศสหรัฐอเมริกำ    1,363,950    1,363,950.00

3 อ่ืนๆ        46,550         1,878              -                -             48,428
3.1 เงินบริจำคพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ

ล้ำนนำ
ผู้บริจำค         43,500        43,500.00

3.2 เงินบริจำคดร.สันติ พงษ์พันธ์เดชำ
(เงินเพ่ือจัดท ำของท่ีระลึก)

บุคคลภำยนอก           2,050          1,878          3,928.00

3.3 กิจกรรมท ำบุญวันข้ึนปีใหม่ส ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้อ ำนวยกำร           1,000          1,000.00

170,770     1,365,828  -            -            1,536,598      

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

 
แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ส ำนักฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำจำกแหล่งทุนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ จ ำนวน 170,770 บำท (คิดเป็น

     1) หำรำยได้จำกทรัพยำกรท่ีส่วนงำนมีอยู่ เช่น พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ กำรจ ำหน่ำยหนังสือ กำรจัดประชุมวิชำกำร ฯลฯ
     2) หำรำยได้จำกกำรสนับสนุน/บริจำคจำกแหล่งทุนภำยในและต่ำงประเทศ

รวม
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หน่วยนับ : ร้อยละ

ล่าดับ รายละเอียด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉล่ียรวม
1 กำรรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงย่ังยืน
90.00 90.80 90.40

90.00 90.80 90.40

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

    ส ำนักฯ มีผลประเมินผลกำรรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงย่ังยืน ร้อยละ 90 (คิด
เป็นร้อยละ 105.88 ของค่ำเป้ำหมำย)

     - 

ตัวช้ีวัด 1.2.1  ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน	
ค่าเป้าหมาย : 85

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์ และ วาสนา มาวงค์

รวม
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หน่วยนับ : ร้อยละ

ล่าดับ รายละเอียด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉล่ียรวม
1 ประสิทธิผลของกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ

ล้ำนนำ มช.
82.80 86.00 84.40

82.80 86.00 84.40

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     2) พัฒนำบุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีประชำสัมพันธ์ โดยกำรฝึกอบรมเพ่ีอ Upskill/Reskill อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้มีควำมรู้ท่ีทันสมัยและเหมำะสมกับกำร
ประชำสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน

    ส ำนักฯ มีผลประเมินประสิทธิผลของกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. ร้อยละ 82.80 (คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของค่ำเป้ำหมำย)

     1) ปรับปรุงพัฒนำแผนกำรประชำสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้หรือกำรรู้จักของลูกค้ำหรือผู้รับบริกำรมำกย่ิงข้ึน

ตัวช้ีวัด 1.2.2  ร้อยละของประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยงาน : งานบริการและประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์

รวม
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ค่าเป้าหมาย : 6,000
หน่วยนับ : คน
หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป, งานบริการและประกันคุณภาพ, ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : นนทกานต์ ยอดแก้ว, วาสนา มาวงค์, ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

เดือน จ่านวน (คน)
เทียบกับเป้าหมาย 

(ร้อยละ)
หมายเหตุ

ไตรมาสท่ี 1 1,825 30.42
ตุลำคม 665 11.08
พฤศจิกำยน 623 10.38
ธันวำคม 537 8.95
ไตรมาสท่ี 2 1,807 30.12
มกรำคม 662 11.03
กุมภำพันธ์ 546 9.10
มีนำคม 599 9.98
ไตรมาสท่ี 3
เมษำยน

พฤษภำคม

มิถุนำยน

ไตรมาสท่ี 4
กรกฎำคม

สิงหำคม

กันยำยน

รวม 3,632 60.53

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 1.2.3  จ่านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

     ส ำนักฯ มีผู้เข้ำชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช . จ ำนวน 1,825 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.42 ของค่ำเป้ำหมำย)

     1) พัฒนำเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ให้มีข้อมูลท่ีครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
     2) เพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เพ่ือให้มีผู้เข้ำชมหรือเข้ำถึงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ มำกย่ิงข้ึน
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ตัวช้ีวัด 2.1.1 จ่านวนหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม
ค่าเป้าหมาย : 12
หน่วยนับ : หลักสูตร
หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

ล่าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด่าเนินงาน
แผน

(หลักสูตร)
ผล

(หลักสูตร)
ไตรมาสท่ี 1 1 1

1 โครงกำรอบรมกำรจัดดอกไม้ส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบำบำนช่ืน ร่ืนรมย์ ชมเรือน
ล้ำนนำ" (ร่วมกับ คณะแพทยศำสตร์ มช.)

21 พ.ย. 64 1 1

ไตรมาสท่ี 2 0 0

ไตรมาสท่ี 3 2 0
2 กำรอบรม "สีเตียนล้ำนนำ ต๋ำมปู๋จำวันปำกป๋ี" 10 เม.ย. 64 1
3 โครงกำรสอนอักษรธรรมล้ำนนำ ข้ันพ้ืนฐำน 2 ผ่ำนส่ือออนไลน์ พ.ค. - มิ.ย. 64 1

ไตรมาสท่ี 4 12 0
โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิต “ผ้ำและเทศกำลชำติพันธ์ุ” (5 กิจกรรม) ม.ค. - มิ.ย. 65

1) การปักลวดลายบนผ้าของชาวม้ง 1
2) การตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือยของชาวปกาเกอะญอ 1
3) ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยอง 1
4) ตุงใยชาวไทยวน 1
5) การท าพู่ประดับของชาวไทใหญ่ 1

โครงกำรอบรมระยะส้ันวัฒนธรรมอำหำรล้ำนนำสู่สำกล (6 หลักสูตร) มิ.ย. - พ.ย. 64
   1) หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล มิ.ย. 64 1
   2) หลักสูตรอาหารตามประเพณี ก.ค. 64 1
   3) หลักสูตรอาหารเน่ืองในโอกาสส าคัญ ส.ค. 64 1
   4) หลักสูตรอาหารเป็นยา ก.ย. 64 1
   5) หลักสูตรอาหารแปรรูป ต.ค. 64 1
   6) หลักสูตรอาหารว่างพ้ืนถ่ินล้านนา
(ของก๋ินเล่น)

พ.ย. 64 1

6 โครงกำรกิจกรรมบูรณำกำรจัดส่ือกำรสอนภำษำไทยและต่ำงประเทศแบบ e-learning 
ผ่ำนส่ือละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้ำนนำ (ร่วมกับสถำบันภำษำ มช.)

ก.พ. - ก.ค. 64 1

15 1

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     2) บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน/องค์กรต่ำงๆ ในกำรจัดอบรมหลักสูตระยะส้ันร่วมกัน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงร่วมกับเครือข่ำยท่ีส ำนักฯ มีอยู่แล้ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : 
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

     ส ำนักฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตระยะส้ัน จ ำนวน 1 หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของค่ำเป้ำหมำย)

     1) จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เก่ียวกับหลักสูตรระยะส้ัน/กำรฝึกอบรม/หลักสูตรออนไลน์ ให้มีจ ำนวนสอดคล้องกับค่ำเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ ซ่ึงท ำให้ส ำนักฯ 
ทรำบแนวโน้มว่ำจะสำมำรถบรรลุค่ำเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ในระยะเวลำท่ีก ำหนดหรือไม่

รวม

4

5
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ตัวช้ีวัด 2.1.2 จ่านวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม 
ค่าเป้าหมาย : 12
หน่วยนับ : คร้ัง
หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

ล่าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด่าเนินงาน
แผน
(คร้ัง)

ผล
(คร้ัง)

ไตรมาสท่ี 1 1 1
1 โครงกำรอบรมกำรจัดดอกไม้ส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบำบำนช่ืน ร่ืนรมย์ ชมเรือน

ล้ำนนำ" (ร่วมกับ คณะแพทยศำสตร์ มช.)
21 พ.ย. 64 1 1

ไตรมาสท่ี 2 0 0

ไตรมาสท่ี 3 2 0
2 กำรอบรม "สีเตียนล้ำนนำ ต๋ำมปู๋จำวันปำกป๋ี" 10 เม.ย. 64 1
3 โครงกำรสอนอักษรธรรมล้ำนนำ ข้ันพ้ืนฐำน 2 ผ่ำนส่ือออนไลน์ พ.ค. - มิ.ย. 64 1

ไตรมาสท่ี 4 12 1
โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิต “ผ้ำและเทศกำลชำติพันธ์ุ” (5 กิจกรรม) ม.ค. - มิ.ย. 65

1) การปักลวดลายบนผ้าของชาวม้ง 1
2) การตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือยของชาวปกาเกอะญอ 1
3) ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยอง 1
4) ตุงใยชาวไทยวน 1
5) การท าพู่ประดับของชาวไทใหญ่ 1

โครงกำรอบรมระยะส้ันวัฒนธรรมอำหำรล้ำนนำสู่สำกล (6 หลักสูตร) มิ.ย. - พ.ย. 64
   1) หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล มิ.ย. 64 1
   2) หลักสูตรอาหารตามประเพณี ก.ค. 64 1
   3) หลักสูตรอาหารเน่ืองในโอกาสส าคัญ ส.ค. 64 1
   4) หลักสูตรอาหารเป็นยา ก.ย. 64 1
   5) หลักสูตรอาหารแปรรูป ต.ค. 64 1
   6) หลักสูตรอาหารว่างพ้ืนถ่ินล้านนา
(ของก๋ินเล่น)

พ.ย. 64 1

6 โครงกำรกิจกรรมบูรณำกำรจัดส่ือกำรสอนภำษำไทยและต่ำงประเทศแบบ e-learning 
ผ่ำนส่ือละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้ำนนำ (ร่วมกับสถำบันภำษำ มช.)

ก.พ. - ก.ค. 64 1 1

15 2

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

4

5

รวม

     ตำมแนวทำงปรับปรุงพัฒนำของตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1

     

     ส ำนักฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตระยะส้ัน จ ำนวน 1 คร้ัง (คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของค่ำเป้ำหมำย)
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ตัวช้ีวัด 2.1.3  จ่านวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม 
ค่าเป้าหมาย : 250
หน่วยนับ : คน
หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

อบรม
หลักสูตร

ผ่าน
หลักสูตร

ดูออนไลน์ รวม

ไตรมาสท่ี 1 70 70 0 0 70
1 โครงกำรอบรมกำรจัดดอกไม้ส ำหรับผู้ป่วย

โรคมะเร็ง "บุษบำบำนช่ืน ร่ืนรมย์ ชมเรือน
ล้ำนนำ" (ร่วมกับ คณะแพทยศำสตร์ มช.)

21 พ.ย. 64 70 70 0 0 70

ไตรมาสท่ี 2 0 0 0 0 0
0

ไตรมาสท่ี 3 120 0 0 0 0
2 กำรอบรม "สีเตียนล้ำนนำ ต๋ำมปู๋จำวันปำกป๋ี" 10 เม.ย. 64 20 0

3 โครงกำรสอนอักษรธรรมล้ำนนำ ข้ันพ้ืนฐำน 
2 ผ่ำนส่ือออนไลน์

พ.ค. - มิ.ย. 64 100 0

ไตรมาสท่ี 4 90 0 0 0 0
โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิต 
“ผ้ำและเทศกำลชำติพันธ์ุ” (5 กิจกรรม)

ม.ค. - มิ.ย. 65 0

1) การปักลวดลายบนผ้าของชาวม้ง 0
2) การตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือยของชาวปกาเกอะญอ
3) ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยอง
4) ตุงใยชาวไทยวน
5) การท าพู่ประดับของชาวไทใหญ่ 0

โครงกำรอบรมระยะส้ันวัฒนธรรมอำหำร
ล้ำนนำสู่สำกล (6 หลักสูตร)

มิ.ย. - พ.ย. 64 90 0

   1) หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล มิ.ย. 64 0
   2) หลักสูตรอาหารตามประเพณี ก.ค. 64 0
   3) หลักสูตรอาหารเน่ืองในโอกาสส าคัญ ส.ค. 64 0
   4) หลักสูตรอาหารเป็นยา ก.ย. 64 0
   5) หลักสูตรอาหารแปรรูป ต.ค. 64 0
   6) หลักสูตรอาหารว่างพ้ืนถ่ินล้านนา
(ของก๋ินเล่น)

พ.ย. 64 0

6 โครงกำรกิจกรรมบูรณำกำรจัดส่ือกำรสอน
ภำษำไทยและต่ำงประเทศแบบ e-learning 
ผ่ำนส่ือละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ (ร่วมกับสถำบันภำษำ มช.)

ก.พ. - ก.ค. 64 0

280 70 0 0 70รวม

หลักสูตรล่าดับ ระยะเวลาด่าเนินงาน แผน
จ่านวนผู้รับบริการ

4

5
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เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ส ำนักฯ มีผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ันต่ำง จ ำนวน 70 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.92 ของค่ำเป้ำหมำย)

     ตำมแนวทำงปรับปรุงพัฒนำของตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1
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ตัวช้ีวัด 2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีสามารถน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้
ค่าเป้าหมาย : 85
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ฐาปนีย์ เครือระยา

ล่าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด่าเนินงาน ร้อยละ
ไตรมาสท่ี 1 97.39

1 โครงกำรอบรมกำรจัดดอกไม้ส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบำบำนช่ืน ร่ืนรมย์ ชมเรือนล้ำนนำ" 
(ร่วมกับ คณะแพทยศำสตร์ มช.)

21 พ.ย. 63 97.39

ไตรมาสท่ี 2

ไตรมาสท่ี 3
2 กำรอบรม "สีเตียนล้ำนนำ ต๋ำมปู๋จำวันปำกป๋ี" 10 เม.ย. 64

ไตรมาสท่ี 4

โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีระยะเวลาด่าเนินงานเกิน 1 ไตรมาส
3 โครงกำรจัดพิมพ์วำรสำรร่มพยอม ปีท่ี 23 ต.ค. 63 - ก.ย. 64
4 โครงกำรจัดท ำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช . (เรือนโบรำณลุ่มแม่น้ ำปิง) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิต “ผ้ำและเทศกำลชำติพันธ์ุ” (5 กิจกรรม) ม.ค. - มิ.ย. 65
1) การปักลวดลายบนผ้าของชาวม้ง
2) การตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือยของชาวปกาเกอะญอ
3) ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยอง
4) ตุงใยชาวไทยวน
5) การท าพู่ประดับของชาวไทใหญ่

โครงกำรอบรมระยะส้ันวัฒนธรรมอำหำรล้ำนนำสู่สำกล (6 หลักสูตร) มิ.ย. - พ.ย. 64
   1) หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล มิ.ย. 64
   2) หลักสูตรอาหารตามประเพณี ก.ค. 64
   3) หลักสูตรอาหารเน่ืองในโอกาสส าคัญ ส.ค. 64
   4) หลักสูตรอาหารเป็นยา ก.ย. 64
   5) หลักสูตรอาหารแปรรูป ต.ค. 64
   6) หลักสูตรอาหารว่างพ้ืนถ่ินล้านนา
(ของก๋ินเล่น)

พ.ย. 64

7 โครงกำรสอนอักษรธรรมล้ำนนำ ข้ันพ้ืนฐำน 2 ผ่ำนส่ือออนไลน์ พ.ค. - มิ.ย. 64
8 โครงกำรกิจกรรมบูรณำกำรจัดส่ือกำรสอนภำษำไทยและต่ำงประเทศแบบ e-learning ผ่ำนส่ือ

ละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้ำนนำ (ร่วมกับสถำบันภำษำ มช.)
ม.ค. - ก.ย. 64

97.39

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

     ผู้รับบริกำรวิชำกำรสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ คิดเป็นร้อยละ 97.39 (คิดเป็นร้อยละ 114.58 ของค่ำเป้ำหมำย)

     -

5

6
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ค่าเป้าหมาย : 80
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา และสุขธรรม โนบาง

ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด่าเนินงาน ร้อยละ
ไตรมาส 1

1 โครงกำรอบรมกำรจัดดอกไม้ส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบำบำนช่ืน ร่ืนรมย์ ชมเรือนล้ำนนำ" 
(ร่วมกับ คณะแพทยศำสตร์ มช.)

21 พ.ย. 63 97.39

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3
2 กำรอบรม "สีเตียนล้ำนนำ ต๋ำมปู๋จำวันปำกป๋ี" 10 เม.ย. 64
3 โครงกำรสอนอักษรธรรมล้ำนนำ ข้ันพ้ืนฐำน 2 ผ่ำนส่ือออนไลน์ พ.ค. - มิ.ย. 64

ไตรมาส 4
4 โครงกำรจัดพิมพ์วำรสำรร่มพยอม ปีท่ี 23 ต.ค. 63 - ก.ย. 64
5 โครงกำรจัดท ำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช . (เรือนโบรำณลุ่มแม่น้ ำปิง) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิต “ผ้ำและเทศกำลชำติพันธ์ุ” (5 กิจกรรม) ม.ค. - มิ.ย. 65
1) การปักลวดลายบนผ้าของชาวม้ง
2) การตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือยของชาวปกาเกอะญอ
3) ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยอง
4) ตุงใยชาวไทยวน
5) การท าพู่ประดับของชาวไทใหญ่

โครงกำรอบรมระยะส้ันวัฒนธรรมอำหำรล้ำนนำสู่สำกล (6 หลักสูตร) มิ.ย. - พ.ย. 64
   1) หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล มิ.ย. 64
   2) หลักสูตรอาหารตามประเพณี ก.ค. 64
   3) หลักสูตรอาหารเน่ืองในโอกาสส าคัญ ส.ค. 64
   4) หลักสูตรอาหารเป็นยา ก.ย. 64
   5) หลักสูตรอาหารแปรรูป ต.ค. 64
   6) หลักสูตรอาหารว่างพ้ืนถ่ินล้านนา
(ของก๋ินเล่น)

พ.ย. 64

8 โครงกำรกิจกรรมบูรณำกำรจัดส่ือกำรสอนภำษำไทยและต่ำงประเทศแบบ e-learning ผ่ำนส่ือ
ละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้ำนนำ (ร่วมกับสถำบันภำษำ มช.)

ม.ค. - ก.ย. 64

97.39

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 2.1.5 ร้อยละการของการน่าความรู้จากการบริการวิชาการของส่านักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนของชุมชน/สังคม

รวม

     ส ำนักฯ มีผลประเมินกำรน ำควำมรู้จำกกำรบริกำรวิชำกำรของส ำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสำน เพ่ือให้เกิดควำมย่ังยืนของชุมชนหรือสังคม คิดเป็นร้อย
ละ 97.39 (คิดเป็นร้อยละ 121.74 ของค่ำเป้ำหมำย)

     - 

6

7
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1  ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด่าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200) 
ค่าเป้าหมาย : 3
หน่วยนับ : แบนด์
หน่วยงาน : 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/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     2) ทบทวนและปรับปรุงระบบและกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยยึดค่ำนิยม 11 ประกำรของ EdPEx เป็นแนวทำงหลัก

     ส ำนักฯ ยังไม่ได้รับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในองค์กร ประจ ำปี 2564

     1) ปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรในหมวดท่ี 1 - 6 จำกแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำ (OFIs) ท่ีคณะกรรมกำรตรวจประเมินฯ ให้ข้อเสนอแนะไว้

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 3.1.2 การด่าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
ค่าเป้าหมาย : 90
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงาน : ส่านักงานส่านัก
ผู้รับผิดชอบ : ปัทมา จักษุรัตน์

ดัชนี คะแนน ผลการด่าเนินงาน 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 ผลการด่าเนินงาน 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. คุณธรรมการท่างานในหน่วยงาน (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/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ส ำนักฯ ได้ด ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) คิดเป็นร้อยละ 100

     - 
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ค่าเป้าหมาย : 90
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค่าวงค์, วนิดา เช้ือค่าฟู

ล่าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด่าเนินงาน แผน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 เฉล่ียรวม

1 โครงกำร Happy CPAC : องค์กรแห่ง
ควำมสุข

80.00 95.87 95.87

1) กิจกรรม Happy Heart : อวยพร
และแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

2) กิจกรรม Happy Body : ฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ และตรวจสุขภาพประจ าปี

(2.1) จัดบรรยาย เร่ือง "โรคจากการ
ท างานและการป้องกัน"

ศ. 19 มี.ค. 64 96.04 96.04

(2.2) การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ให้แก่บุคลากร

ศ. 23 มี.ค. 64 95.69 95.69

3) กิจกรรม Happy Society : ร่วม
บ าเพ็ญประโยชน์ ท าความสะอาดวัด

TBA

80.00 95.87 95.87

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา (OFIs)

ตัวช้ีวัด 3.1.3 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข

รวม

     ส ำนักฯ ได้ประเมินผลควำมพึงพอใจและควำมสุขของบุคลำกรต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข คิดเป็นร้อยละ 0.00 เน่ืองจำกยังไม่มีกำร
ประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม ในไตรมำสท่ี 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

     ประเมินผลควำมพึงพอใจและควำมสุขของบุคลำกรต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ หลังเสร็จส้ินแต่ละกิจกรรม
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ตัวช้ีวัด 3.1.4 จ่านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%)
ค่าเป้าหมาย : 1,400,000 
หน่วยนับ : บาท
หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค่าวงค์

ล่าดับ รายการ แหล่งเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1 รายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ 51,610.50 34,169.17 0.00 0.00 85,779.67

1.1 ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯ 32,400.00 28,953.00 0.00 0.00 61,353.00
1.2 ค่ำเช่ำสถำนท่ี 17,694.90 4,470.97 0.00 0.00 22,165.87
1.3 ค่ำจ ำหน่ำยหนังสือ 90.00 0.00 0.00 90.00
1.4 ค่ำรับฝำกจ ำหน่ำยสินค้ำ 1,425.60 745.20 0.00 0.00 2,170.80
2 รายได้จากการสนับสนุนจากภายนอก 170,770.00 1,878.00 0.00 0.00 172,648.00

2.1 เงินบริจำคพิพิธภัณฑ์ฯ ผู้บริจำค 43,500.00 0.00 0.00 43,500.00
2.2 เงินบริจำคเพ่ือจัดท ำของท่ีระลึก บุคคลภำยนอก (ดร.

สันติ พงษ์พันธ์เดชำ)
2,050.00 1,878.00 0.00 0.00 3,928.00

2.3 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฏิทิน
ศิลปวัฒนธรรม

บมจ.บุญรอดบิวเบอร่ี 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00

2.4 เงินสนับสนุนโครงกำรท ำบุญปีใหม่ส ำนักฯ ผู้อ ำนวยกำร 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
2.5 โครงกำรฝึกอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน ปีท่ี 26

 ประจ ำปี 2563
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 88,220.00 0.00 0.00 88,220.00

3 รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ 15,611.60 60,695.86 0.00 0.00 76,307.46
3.1 ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 0.00 3,283.86 0.00 0.00 3,283.86
3.2 รำยได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 อ่ืนๆ (กำรจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชำกำร ฯลฯ) 15,611.60 57,412.00 0.00 0.00 73,023.60

237,992.10 96,743.03 0.00 0.00 334,735.13

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ส ำนักฯ มีรำยได้ท่ีเกิดจำกสินทรัพย์ กำรสนับสนุนจำกภำยนอก และรำยได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%) จ ำนวน 237,992.10 บำท (คิดเป็นร้อยละ 

     1) หำรำยได้จำกสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ รำยได้จำกกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก และรำยได้/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้เพ่ิมข้ึน

รวม

     2) ลดต้นทุนในกำรด ำเนินงำน ซ่ึงจะท ำให้รำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยของส่วนงำนเพ่ิมข้ึน
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา
ค่าเป้าหมาย :  -5
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

บาท ร้อยละ
ไตรมาสท่ี 1 33,850.72 32,658.59 -1,192.13 -3.52
ตุลำคม 13,833.43 11,266.34 -2,567.09 -18.56
พฤศจิกำยน 10,810.86 10,577.70 -233.16 -2.16
ธันวำคม 9,206.43 10,814.55 1,608.12 17.47
ไตรมาสท่ี 2 20,114.26 18,233.29 0.00 -9.35
มกรำคม 9,505.90 7,985.05 0.00 -16.00
กุมภำพันธ์ 10,608.36 10,248.24 0.00 -3.39
มีนำคม
ไตรมาสท่ี 3
เมษำยน
พฤษภำคม
มิถุนำยน
ไตรมาสท่ี 4
กรกฎำคม
สิงหำคม
กันยำยน

รวม 53,964.98 50,891.88 0.00 -5.69

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ส ำนักฯ ประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ โดยมีค่ำไฟฟ้ำลดลง จ ำนวน 1,192.13 บำท หรือลดลงร้อยละ 3.52 (คิดเป็นร้อยละ
 70.40)

    ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำของส ำนักฯ อย่ำงเคร่งครัดต่อไป

เพ่ิม/ลดจากปีท่ีผ่านมา
ปีงบ 2564ปีงบ 2563เดือน
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ค่าเป้าหมาย : 85
หน่วยนับ : ร้อยละ
หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป
ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 โครงกำรอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

(Green Office)
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 80.00 0.00 0.00 0.00

2 โครงกำรพัฒนำและบ ำรุงรักษำ
ภูมิทัศน์ส ำนักฯ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 80.00 0.00 0.00 0.00

80.00 0.00 0.00 0.00

เหตุผล/ค่าช้ีแจงประกอบ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 3.1.6 ร้อยละความส่าเร็จของการด่าเนินงานโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมภายในส่วนงาน 

     ส ำนักฯ ได้ด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม กำรปรับปรุงพัฒนำภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมภำยในส ำนักฯ จ ำนวน 0 โครงกำร/กิจกรรม (คิดเป็นร้อย
ละ 0.00 ของค่ำเป้ำหมำย)

     -

รวม

ผลการด่าเนินงาน (ร้อยละ)
ระยะเวลาด่าเนินงานโครงการ/กิจกรรมล่าดับ

แผน
(ร้อยละ)

รวม
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