รายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน
ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดทำโดย
งานบริการและประกันคุณภาพ สำนักงานสำนัก
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก

คำนำ
มหาวิทยาลัย เชีย งใหม่ ได้มีน โยบายให้ ทุกส่ว นงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของส่ว นงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 โดยมีการพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของค่าน้ำหนัก ค่า
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดกับคณะกรรมการเจรจาและประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
คณะผู้บริหารของส่วนงาน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มุ่งมั่นการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดทุกตัวใน
ระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลสำเร็จตาม
คำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒ นธรรม ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรายงานตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ข

สารบัญ

คำนำ

หน้า
ก

สารบัญ

ข

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

1

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด OKRs) ประจำ
ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานตัวชี้วัด 37 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับ
มาตรฐาน

2

รายงานตัวชี้วัด 38 จำนวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้นตอบสนองตลาดและวิถีชีวิต
สมัยใหม่

4

รายงานตัวชี้วัด 42 จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/Course Online/Webinar ที่เปิดสอนในแต่
ละปี/จำนวนกระบวนวิชาเรียนร่วม
วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis) ตัวชี้วัด 37 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม
หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับมาตรฐาน

5

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis) ตัวชี้วัด 38 จำนวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มี
ทักษะเพิ่มขึ้นตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่

9

3

8

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis) รายงานตัวชี้วัด 42. จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/
course online/ webinar/ จำนวนกระบวนวิชาเรียนร่วม
ภาคผนวก

10

ภาคผนวก ก. สรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ไตรมาส 1)
ภาคผนวก ข. เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวนตัวชี้วัด ปี 2565)

13

13

14

1
สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด OKRs)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลาดับ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลงาน

2565
3

รวม
6

2563
1

2564
2

2565
0

รวม
3

KPI
Owners

Data
Owners

50.00

ฝ่ำยส่งเสริมฯ

ฐำปนีย์

1 ตัวชี้วัด 37. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำ/คุณค่ำเพิ่ม หรือ
ผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ที่ได้รับมำตรฐำน

ชิ้นงำน

2563
1

2 ตัวชี้วัด 38. จำนวนผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ที่มีทักษะ
เพิ่มขึ้นตอบสนองตลำดและวิถีชีวิตสมัยใหม่

ผู้ประกอบกำร

1

2

3

6

1

1

0

2

33.33

ฝ่ำยส่งเสริมฯ

ฐำปนีย์

หลักสูตร

9

15

20

44

24

10

1

35

79.55

ฝ่ำยส่งเสริมฯ

ต่อพงษ์

3 ตัวชี้วัด 42. จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/ จำนวน
course online/ จำนวนของกำรจัด Webinar ที่เปิดสอน
ในแต่ละปี/ จำนวนกระบวนวิชำเรียนร่วม

2564
2

คิดเป็น
ร้อยละ

2
สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัด OKRs)
ประจาไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลาดับ

ตัวชี้วัดคารับรอง (OKRs)

1 ตัวชี้วัด 37. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำ/คุณค่ำ
เพิ่ม หรือผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ที่ได้รับมำตรฐำน

หน่วยนับ
ชิ้นงำน

เป้าหมาย
2565
3

ผลงาน ปีงบ 2565
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
0

0

คิดเป็น
ร้อยละ
0.00

KPI
Data
Owners Owners
ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

รวม

2 ตัวชี้วัด 38. จำนวนผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ที่มี ผู้ประกอบกำร
ทักษะเพิ่มขึ้นตอบสนองตลำดและวิถีชีวิตสมัยใหม่

3

0

0

0.00

ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

3 ตัวชี้วัด 42. จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/
จำนวน course online/ จำนวนของกำรจัด
Webinar ที่เปิดสอนในแต่ละปี/ จำนวนกระบวน
วิชำเรียนร่วม

20

1

1

5.00

ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์

หลักสูตร

3
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติงาน (OKRs)
ประจาไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัวชี้วัด 37. จานวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับมาตรฐาน
เป้าหมาย : 3 ผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรรม
บุคลากร : ฐาปนีย์ เครือระยา

ลาดับ

ผลิตภัณฑ์ และรายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

แผน

ผลงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
0
0
0

รวม

0

0

0

0

0

0

4
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติงาน (OKRs)
ประจาไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัวชี้วัด 38 : จานวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้นตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่
เป้าหมาย : 3 ผู้ประกอบการ
หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรรม
บุคลากร : ฐาปนีย์ เครือระยา

ลาดับ

ผู้ประกอบการ และรายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน

แผน

ผลงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม
0
0
0

รวม

0

0

0

0

0

0

5
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคารับรองการปฏิบัติงาน (OKRs)
ประจาไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตัวชี้วัด 42 : จานวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/ Course online/ Webinar/ กระบวนวิชาเรียนร่วม
เป้าหมาย : 20 หลักสูตร
หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรรม
บุคลากร : ต่อพงษ์ เสมอใจ

ลาดับ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น/ Course Online/
Webinar/ กระบวนวิชาการเรียนร่วม

1 โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถึชีวิตล้ำนนำ "ผ้ำ และเทศกำลชำติพันธุ"์
[โครงกำรขยำยระยะเวลำ SO3: ล้ำนนำสร้ำงสรรค์ ปีงบ 64-65 ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมำณในเดือน ก.ย. 64]

ระยะเวลาดาเนินงาน

แผน

ผลงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ส.ค. 64 - ก.ย. 65

1) กำรปักลวดลำยบนหน้ำหมอนของชำวไทเขิน

1

0

2) กำรเย็บถุงย่ำมและตกแต่งลวดลำย โดยกำรปักของชำวไทลื้อ

1

0

3) ผ้ำห่อคัมภีร์ชำวไทยอง

1

0

4) ตุงใยชำวไทยวน

1

0

5) กำรทำพู่ประดับของชำวไทใหญ่

1

0

6) กำรย้อมผ้ำสีธรรมชำติของชำวลัวะ

1

0

7) เทศกำลชำติพันธุ์ (ไทเขิน ไทลื้อ ไทยวน ไทยอง ไทใหญ่ และลัวะ)

1

0

6
ลาดับ

หลักสูตรอบรมระยะสั้น/ Course Online/
Webinar/ กระบวนวิชาการเรียนร่วม

2 โครงกำรอบรมหลักสูตระยะสั้นวัฒนธรรมอำหำรล้ำนนำสู่สำกล [โครงกำรขยำย
ระยะเวลำ SO3: ล้ำนนำสร้ำงสรรค์ ปีงบ 64-65 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมำณในเดือน
ก.ย. 64]

ระยะเวลาดาเนินงาน

แผน

ผลงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

ส.ค. 64 - ก.ย. 65

1) หลักสูตรอำหำรตำมฤดูกำล

1

0

2) หลักสูตรอำหำรตำมประเพณี

1

0

3) หลักสูตรอำหำรเนื่องในโอกำสสำคัญ

1

0

4) หลักสูตรอำหำรเป็นยำ

1

0

5) หลักสูตรอำหำรแปรรูป

1

0

6) หลักสูตรอำหำรว่ำงพื้นถิ่นล้ำนนำ (ของกิ๋นเล่น)

1

0

1

0

3 โครงกำรสอนอักษรธรรมล้ำนนำแบบออนไลน์ [โครงกำรขยำยระยะเวลำ SO3: ล้ำนนำ
สร้ำงสรรค์ ปีงบ 64-65 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมำณในเดือน ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65

4 Lanna Crafts Online (กิจกรรม Workshop)

พ.ย. 64 - ส.ค. 65

1) Workshop โคมหูกระต่ำย

17 พ.ย. 65

1

1

1

2) Workshop กระเป๋ำลูกเดือย (ชำติพันธุ์กะเหรี่ยง)

21 ม.ค. 65

1

0

3) Workshop ว่ำว

18 ก.พ. 65

1

0

4) Workshop ดอกไม้ประดับต้นคัวตำน

18 มี.ค. 65

1

0

5) Workshop ตุงปี๋เปิ้ง (ตุงนักษัตรประจำปีเกิด) (วิดีโอ + Infographic)

8 เม.ย. 65

1

0

6) Workshop สำนพัด

20 พ.ค. 65

1

0

7) Workshop ดอกไม้ศรัทธำ

17 มิ.ย. 65

1

0

8) Workshop ตุงใย

15 ก.ค. 65

1

0

7
ลาดับ
5

หลักสูตรอบรมระยะสั้น/ Course Online/
Webinar/ กระบวนวิชาการเรียนร่วม
เรือนโบรำณล้ำนนำ (หลักสูตรใน MOOC) ประกอบกำรเรียนวิชำ 801100
สถำปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน(GE) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มช.
รวม

ระยะเวลาดาเนินงาน
พ.ย. 64 - ม.ค.65

แผน

ผลงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รวม

1
23

1

0

0

0

1

8
วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)
ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานทีม่ ผี ลการดำเนินงาน “ไม่บรรลุ” ค่าเป้าหมาย
ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อตัวชี้วัด :
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
(KPI owner) :
บุคลากรที่รับผิดชอบ
(Data owner) :
ค่าเป้าหมาย :
หน่วยนับ :
ผลการดำเนินงาน :
ร้อยละความสำเร็จของผล
การดำเนินงาน :
เหตุผล/คำชี้แจงที่ผลการ
ดำเนินงาน “ไม่บรรลุ” ค่า
เป้าหมาย :
แผนงาน/โครงการ/แนวทาง
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด 37 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม หรือ ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์ที่ได้รับมาตรฐาน (ชิ้นงาน)
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรรม
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
3
ผลิตภัณฑ์
อยู่ในระหว่างการประสานงานกับชุมชนที่ต้องการให้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในปีงบประมาณ 2565 สำนักฯ ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน แต่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จึงทำให้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
หาแนวทางในการดำเนินงานโครงการ ด้วยการประสานงานกับชุมชน
โดยตรง และดำเนินงานออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับเครือข่าย
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วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis) ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานทีม่ ีผลการดำเนินงาน
“ไม่บรรลุ” ค่าเป้าหมาย
ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อตัวชี้วัด :
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
(KPI owner) :
บุคลากรที่รับผิดชอบ
(Data owner) :
ค่าเป้าหมาย :
หน่วยนับ :
ผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด 38 จำนวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้น
ตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ (ผู้ประกอบการ)
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
3
ผู้ประกอบการ
อยู่ในระหว่างการประสานงานกับชุมชนและผู้ประกอบการ

ร้อยละความสำเร็จของผลการ
5%
ดำเนินงาน :
เหตุผล/คำชี้แจงที่ผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565 สำนักฯ ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับ
“ไม่บรรลุ” ค่าเป้าหมาย :
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนและ
ผู้ประกอบการ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงทำให้ไม่
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
แผนงาน/โครงการ/แนวทาง เพื่อ
หาแนวทางในการดำเนินงานโครงการ ด้วยการประสานงานกับ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน :
ชุมชน/ผู้ประกอบการโดยตรง
หมายเหตุ :
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วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)
ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานที่มีผลการดำเนินงาน “ไม่บรรลุ” ค่าเป้าหมาย
ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อตัวชี้วัด :
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
(KPI owner) :
บุคลากรที่รับผิดชอบ
(Data owner) :
ค่าเป้าหมาย :
หน่วยนับ :
ผลการดำเนินงาน :

ร้อยละความสำเร็จของผลการ
ดำเนินงาน :
เหตุผล/คำชี้แจงที่ผลการ
ดำเนินงาน “ไม่บรรลุ” ค่า
เป้าหมาย :

ตัวชี้วัด 42. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น/Course Online/ Webinar ที่
เปิดสอนในแต่ละปี/จำนวนกระบวนวิชาเรียนร่วม
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นายต่อพงษ์ เสมอใจ
20
หลักสูตร
1. กำลังดำเนินงานถ่ายทำวีดิทัศน์ในโครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การ
เรียนรู้วิถีชีวิตล้านนา “ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์”
2. กำลังดำเนินการถ่ายทำวีดิทัศน์ในโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล
3. ดำเนินการถ่ายทำวีดิทัศน์ในโครงการสอนอักษรธรรมล้านนาแบบ
ออนไลน์แล้ว และกำลังดำเนินการตัดต่อ แก้ไขในรายละเอียดวีดิ
ทัศน์
4. ได้ดำเนินการอบรม Workshop โคมหูกระต่ายแล้ว 1 ครั้ง ใน
กิจกรรม Lanna Crafts Online (กิจกรรม Workshop) เมื่อวันที่
17 พ.ย. 2565
5. ดำเนินการถ่ายทำวีดิทัศน์เรือนโบราณล้านนา (หลักสูตรใน MOOC)
ประกอบการเรียนวิชา 801100 สถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน
(GE) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. แล้ว และกำลังดำเนินการตัด
ต่อ
5%
อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
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แผนงาน/โครงการ/แนวทาง
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน :

สำนักฯ มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น/ course online/
webinar/ กระบวนวิชาการเรียนร่วม จำนวน 23 หลักสูตร ดังนี้
1) โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถึชีวิตล้านนา "ผ้า และ
เทศกาลชาติพันธุ์" [โครงการขยายระยะเวลา SO3: ล้านนาสร้างสรรค์
ปีงบ 64-65 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในเดือน ก.ย. 64] จำนวน 7
หลักสูตร ดังนี้
1.1 การปักลวดลายบนหน้าหมอนของชาวไทเขิน
1.2 การเย็บถุงย่ามและตกแต่งลวดลาย โดยการปักของชาว
ไทลื้อ
1.3 ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยอง
1.4 ตุงใยชาวไทยวน
1.5 การทำพู่ประดับของชาวไทใหญ่
1.6 การย้อมผ้าสีธรรมชาติของชาวลัวะ
1.7 เทศกาลชาติพันธุ์ (ไทเขิน ไทลื้อ ไทยวน ไทยอง ไทใหญ่
และลัวะ)
2) โครงการอบรมหลักสูตระยะสัน้ วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล
[โครงการขยายระยะเวลา SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ซึ่ง
ได้รับจัดสรรงบประมาณในเดือน ก.ย. 64] จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
2.1 หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล
2.2 หลักสูตรอาหารตามประเพณี
2.3 หลักสูตรอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญ
2.4 หลักสูตรอาหารเป็นยา
2.5 หลักสูตรอาหารแปรรูป
2.6 หลักสูตรอาหารว่างพื้นถิ่นล้านนา (ของกิ๋นเล่น)
3) โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาแบบออนไลน์ [โครงการขยาย
ระยะเวลา SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณในเดือน ก.ย. 64]
4) Lanna Crafts Online (กิจกรรม Workshop) จำนวน 8
หลักสูตร ดังนี้
4.1 Workshop โคมหูกระต่าย (ดำเนินการแล้ว)
4.2 Workshop กระเป๋าลูกเดือย (ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง)
4.3 Workshop ว่าว
4.4 Workshop ดอกไม้ประดับต้นคัวตาน

12
4.5 Workshop ตุงปี๋เปิ้ง (ตุงนักษัตรประจำปีเกิด) (วิดีโอ +
Infographic)
4.6 Workshop สานพัด
4.7 Workshop ดอกไม้ศรัทธา
4.8 Workshop ตุงใย
5) เรือนโบราณล้านนา (หลักสูตรใน MOOC) ประกอบการเรียน
วิชา 801100 สถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน(GE) คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มช.
หมายเหตุ :
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

ตัวชี้วัด

แผน/ผล

2563

ค่าเป้าหมาย
2564

ตัวชี้วัด 37. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มมี ูลค่า/คุณค่า
แผน
1
2
เพิ่ม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับมาตรฐาน
ผล
1
2
(ชิ้นงาน/ผลงาน)
ร้อยละ
ตัวชี้วัด 38. จำนวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มี
แผน
1
2
ทักษะเพิ่มขึ้นตอบสนองตลาดและวิถีชีวิต
ผล
1
1
สมัยใหม่ (ผู้ประกอบการ/ธุรกิจ)
ร้อยละ
ตัวชี้วัด 42. จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/
แผน
9
15
จำนวน course online/ จำนวนของการจัด
ผล
24
8
Webinar ที่เปิดสอนในแต่ละปี/ จำนวนกระบวน
ร้อยละ
วิชาเรียนร่วม (หลักสูตร)
ผลการดำเนินงานในภาพรวม (ร้อยละ)

รวม
2565
(ไตรมาส 1)
3
3
20
1

6
3
50.00
6
2
33.33
44
33
75.00
52.78
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ภาคผนวก ข
เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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