
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรส์ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ระยะ 4 ป ี(พ.ศ. 2562 - 2565) 

ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

จัดทำโดย 
งานบริการและประกันคุณภาพ สำนักงานสำนัก  

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

  



ข 
 

คำนำ 
 
      แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 
2565) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คือ “พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนากลางแจ้ง แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน” โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็น
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที ่2 (ตามพันธกิจ) : บริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพื ่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และยุทธศาสตร์ที ่ 3 
(สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีและบรรลุค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สำนักฯ ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการส่งเสริม
และทำนุบำรุงศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และการพัฒนา
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ ได้จัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2562 – 2565) ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรายงานผลตัวชี ้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่า
เป้าหมาย และรายละเอียดต่างๆ ตามท่ีปรากฏในรายงานฉบับนี้ 
 
 
 
                                                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) 
                                                                        ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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สารบัญ 
  หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้
วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และย่ังยืน 

4 

 1.1.1 จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 4 
1.1.2 จำนวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบออนไลน์  5 

 1.1.3 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ 
วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

6 

 1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน/
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม 

7 

 1.1.5 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศ  

9 

1.2.1 ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือ
สังคมท่ีสร้างสรรค์และยั่งยืน 

10 

1.2.2 ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 11 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

12 

2.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรอบรม/หลักสูตรออนไลน์ จากการรวบรวมองค์ความรู้
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ชุมชนและผู้ที่ต้องการแสวงหา
ความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

12 

 2.1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับมาตรฐาน   14 
2.1.3 จำนวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพ่ิมข้ึนตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่   15 
2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 16 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

17 

 3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-
EdPEx) 

17 

 3.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบ 
2565) 

18 
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 3.1.3 การดำเนินการที่เก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 19 
3.1.4 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : 

องค์กรแห่งความสุข 
20 

3.1.5 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร  21 
3.1.6 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้

แหล่งอื่นๆ 
22 

3.1.7 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา 23 
3.1.8 ร้อยละท่ีลดลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   24 
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2562 2563 2564 2565
ไตรมาส

 1

ไตรมาส 

2

ไตรมาส 

3

ไตรมาส 

4

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน 69.32%

แผน 9,000 12,000 12,000 13,000 13,000

ผล 12,885 13,711 4,201 2,173 854 1,319

แผน 40,000 40,000

ผล 20,800 30,337 7,800 22,537

แผน 80 80 80 90 90

ผล 75.44 90.98 91.5 91.61 87.63 95.58

แผน 80 80 80 90 90

ผล 92.31 100 96.00 80.71 80.71

แผน 3,500,000 3,500,000 4,000,000 4,000,000

ผล 3,788,800 1,545,665 121,154 121,154

แผน 80 85 90 90 90

ผล 77.89 92.00 93.77 94.37 91.67 97

แผน 85 90 90 90

ผล 86 90 92.28 91.67 92.89

2,173 16.72%

30,337 75.84%

91.61 100%

89.68%80.71

121,154 3.03%

งานบริการฯ วาสนา
92.28 100%

ฐาปนีย์

ชุติมา

ปรียาลักษณ์

วาสนางานบริหารฯ ชนาภา

ฝ่ายส่งเสริมฯ

งานบริการฯ

ปรียาลักษณ์

วาสนา

ฝ่ายส่งเสริมฯ ชุติมา

ฝ่ายส่งเสริมฯ ปรียาลักษณ์

ฝ่ายส่งเสริมฯ ชุติมา

ฐาปนีย์

ฝ่ายส่งเสริมฯ

งานบริการฯ

94.37 100%

แผน/

ผล

คนจ านวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือน

โบราณล้านนา มช.

1.1.1

1.1.2 จ านวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือน

โบราณล้านนา มช. แบบออนไลน์

คน

ร้อยละประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์

ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

1.2.2 ร้อยละ

บาทจ านวนเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุน

ภายในประเทศและต่างประเทศ

1.1.5

1.2.1 ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้านการเป็น

แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือ

สร้างสรรค์สังคมอย่างย่ังยืน

ร้อยละ

ร้อยละ

1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ

ชุมชน/เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

1.1.3 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ท่ีผู้รับบริการได้รับ

ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และ

พิพิธภัณฑ์ฯ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) 

ตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ปีงบ 2565
รวมสะสม

2565

ร้อยละ

ความ

ส าเร็จ

เป้าหมาย

ประจ าไตรมาสท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ หน่วยงาน



2

2562 2563 2564 2565
ไตรมาส

 1

ไตรมาส 

2

ไตรมาส 

3

ไตรมาส 

4

แผน/

ผล
ตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ปีงบ 2565
รวมสะสม

2565

ร้อยละ

ความ

ส าเร็จ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 40.00%

แผน 6 9 15 20 20

ผล 7 24 15 12 1 9 2

ช้ินงาน แผน 1 2 3 3

ผล 2 0

แผน 1 2 3 3

ผล 1 0

แผน 80 80 85 85 85

ผล 91.71 96.57 97.39 89 80 97.45

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 50.27%

แผน 2 3 3 3 3

ผล 2 ยกเว้นตรวจ

ประเมิน

2 0

แผน 100 100

ผล 7.69 7.69

แผน 80 90 90 90 90

ผล 100 100 95 0

ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์

ปรียาลักษณ์

0 0%

7.69 7.69%

0 0%

0 0%

0 0%

88.73 100%

ฐาปนีย์

ฐาปนีย์

ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์

ฐาปนีย์

12 60%

ฝ่ายส่งเสริมฯ

งานบริการฯ สันต์ทัศน์

งานบริหารฯ ปัทมา

งานบริหารฯ ปัทมา

แบนด์3.1.1

3.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีการ

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน

ร้อยละ

ฝ่ายส่งเสริมฯ

จ านวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ท่ีมีทักษะ

เพ่ิมข้ึนตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่

ผู้

ประกอบ

การร้อยละร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีสามารถน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

2.1.4

2.1.1 จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน/หลักสูตรอบรม/

หลักสูตรออนไลน์ จากการรวบรวมองค์

ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือถ่ายทอด

องค์ความรู้สู่สังคม ชุมชนและผู้ท่ีต้องการ

แสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง

หลักสูตร

จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า/คุณค่าเพ่ิม หรือ

ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีได้รับมาตรฐาน

2.1.2

ร้อยละการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

3.1.3

2.1.3

ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(CMU-EdPEx)
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2562 2563 2564 2565
ไตรมาส

 1

ไตรมาส 

2

ไตรมาส 

3

ไตรมาส 

4

แผน/

ผล
ตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ปีงบ 2565
รวมสะสม

2565

ร้อยละ

ความ

ส าเร็จ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ หน่วยงาน

แผน 80 90 90 95 95

ผล 85.89 90.57 92.92 97.14
97.14

แผน 90 90 90

ผล 92.25 74.6 74.6

แผน 1,100,000 1,400,000 1,400,000 1,550,000 1,550,000

ผล 1,501,968 4,357,345 1,745,662 179,435 179,435

แผน (5.00) (5.00) (5.00) (5.00) (5.00)

ผล 6.40 10.62 (10.48) (16.29) (6.77) (19.48)

แผน - - (3.00) (5.00) (5.00)

ผล (3.85) (23.59) (18.76) (25.67)

53.20%

97.14 100%

74.60 82.89%

179,435 11.58%

3.1.7 ร้อยละของค่าไฟฟ้าท่ีลดลงเทียบกับปีท่ีผ่าน

มา

ร้อยละ

ร้อยละ3.1.4

ร้อยละร้อยละของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลง

เทียบกับปีท่ีผ่านมา

3.1.8

3.1.5 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร ร้อยละ

บาทรายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจาก

แหล่งทุนภายนอก และรายได้อ่ืนๆ

3.1.6

รวม 

งานบริหารฯ กิตติพันธ์

สันต์ทัศน์งานบริการฯ

(16.29) 100%

(23.59) 100%

ชนาภา

วนิดา

งานบริหารฯ รพีพรรณ

งานบริหารฯ ชนาภา

งานบริหารฯร้อยละความพึงพอใจและความสุขของ

บุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC :

 องค์กรแห่งความสุข
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ตัวช้ีวัด : 1.1.1 จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 13,000

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์

เดือน เป้าหมาย ผลงาน หมายเหตุ

ไตรมาสท่ี 1         4,000            854 

ตุลาคม           1,000             217 

พฤศจิกายน           1,500             189 

ธันวาคม           1,500             448 

ไตรมาสท่ี 2         3,500         1,319 

มกราคม           1,500             452 

กุมภาพันธ์           1,000             564 

มีนาคม           1,000             303 

ไตรมาสท่ี 3         2,800                 - 

เมษายน           1,000 

พฤษภาคม             900 

มิถุนายน             900 

ไตรมาสท่ี 4         2,700                 - 

กรกฎาคม             900 

สิงหาคม             900 

กันยายน             900 

รวม 13,000       2,173        

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     - ประชาสัมพันธ์บริการให้เช่าสถานท่ี เช่น พิธีมงคลสมรส และ Events ต่างๆ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และ

ย่ังยืน

     ผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จ านวน 2,173 คน เทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 16.72

     - ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียว สถาบันการศึกษา ให้มาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ มากย่ิงข้ึน โดยสร้างความม่ันใจในมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

ด้วยมาตรฐาน SHA Plus

     - สถานการณ์ของโรคโควิด-19 และค่าฝุ่น PM 2.5 ท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวลดลง

     - ไม่สามารถจัดกิจกรรมแบบ Onsite ผ่านพิพิธภัณฑ์ได้ เน่ืองจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19

     - ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และกระบวนการให้บริการในพิพิธภัณฑ์ฯ ให้น่าสนใจและดึงดูดใจนักท่องเท่ียว
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ตัวช้ีวัด : 1.1.2 จ านวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบออนไลน์

ค่าเป้าหมาย : 40,000

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

เดือน เป้าหมาย ผลงาน หมายเหตุ

ไตรมาส 1          3,000          7,800 

ตุลาคม

พฤศจิกายน           1,500           6,100 

ธันวาคม           1,500           1,700 

ไตรมาส 2          3,000        22,537 

มกราคม           1,000         11,037 

กุมภาพันธ์           1,000           8,300 

มีนาคม           1,000           3,200 

ไตรมาส 3          3,000                 - 

เมษายน           1,000 

พฤษภาคม           1,000 

มิถุนายน           1,000 

ไตรมาส 4          3,000                - 

กรกฎาคม 2564           1,000 

สิงหาคม 2564           1,000 

กันยายน 2564           1,000 

รวม 12,000       30,337       

สรุปผลการด าเนินงาน

     - จัดท าฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Database)

     - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแบบ Online อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ

     จ านวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบออนไลน์ จ านวน 30,337 คน/คร้ัง เทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 75.84

     - จัดท ากิจกรรมฝึกอบรม/ถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

     - การเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Facebook Live มีการปิดก้ันการมองเห็นของผู้เข้าชม จาก Algorithm ของ Facebook ท าให้จ านวนผู้เข้า

ชมกิจกรรมน้อยกว่าปกติ
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ตัวช้ีวัด : 1.1.3  ร้อยละความรู้/ประโยชน์ท่ีกลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาวัฒน์, ฐาปนีย์ เครือระยา

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 นักท่องเท่ียว/ผู้เข้าเย่ียมชมท่ัวไป 80 93.33 95.92 94.63

2 กลุ่มศึกษาดูงาน 80 81.93 95.24 88.59

87.63 95.58 91.61

สรุปผลการด าเนินงาน

รวม

     ความรู้/ประโยชน์ ท่ีกลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ร้อยละ 95.58 เทียบกับเป้าหมาย คิด

เป็นร้อยละ 100

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     - 

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

     - 

ล าดับ รายการ เป้าหมาย
ผลงาน

รวม
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ตัวช้ีวัด : 1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน/เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา, ชุติมา พรหมาวัฒน์, วาสนา มาวงค์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เครือข่าย ระยะเวลาด าเนินงาน ผลงาน

1 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถึชีวิตล้านนา 

"ผ้า และเทศกาลชาติพันธ์ุ" [โครงการขยาย

ระยะเวลา SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ซ่ึง

ได้รับจัดสรรงบประมาณในเดือน ก.ย. 64]

     1) ไทเขิน: กลุ่มเขิน บ้านต้นแหน อ าเภอสันป่า

ตอง จังหวัดเชียงใหม่

     2) ไทล้ือ: บ้านลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่

     3) ไทยอง: เทศบาลประตูป่า จังหวัดล าพูน

     4) ไทยวน: อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

     5) ไทใหญ่: อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

     6)  ลัวะ: บ้านขุนแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม่

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 50.00

2 โครงการเรือนพ้ืนถ่ินล้านนา "เฮือนเก่า เฮาฮักษา" ชุมชนสันป่าตอง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50.00

3 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3D Virtual Reality 

(VR) เรือนกาแล (พญาวงศ์) ในพิพิธภัณฑ์เรือน

โบราณล้านนา มช. (ร่วมกับ ITSC) [โครงการขยาย

ระยะเวลา SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ซ่ึง

ได้รับจัดสรรงบประมาณในเดือน ก.ย. 64]

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ก.ย. 64 - ส.ค. 65 80.00

4 โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ันวัฒนธรรมอาหาร

ล้านนาสู่สากล [โครงการขยายระยะเวลา SO3: 

ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ซ่ึงได้รับจัดสรร

งบประมาณในเดือน ก.ย. 64]

     1) โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

     2) ศูนย์ธรรมชาติบ าบัดบัลวี เชียงใหม่

     3) ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 25

5 โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีท่ี 24 (ฉบับ

พิเศษ)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 25

กิจกรรมล้านนาออนไลน์ พ.ย. 64 - ก.ย. 65

Lanna Online Facebook Live (องค์ความรู้)

1) วิถีชีวิตล้านนาฤดูหนาว 18 ธ.ค. 64 100

2) เคร่ืองเขินในวัฒนธรรมล้านนา 15 ม.ค. 65 100

3) ชุธาตุของชาวล้านนา 12 ก.พ. 65 100

4) แต่งหย้องคัวงาม ตามสมัยบ้านเฮา 9 เม.ย. 65 100

5) เมนูฤดูฝน (วัฒนธรรมเก็บกิน) 14 พ.ค. 65

6) เฮือนโบราณสันป่าตอง 11 มิ.ย. 65

6
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เครือข่าย ระยะเวลาด าเนินงาน ผลงาน

Lanna Crafts Online (กิจกรรม Workshop)

1) โคมหูกระต่าย 17 พ.ย. 64 100

2) กะเป๋าลูกเดือย (ชาติพันธ์ุกะเหร่ียง) 21 ม.ค. 65 100

3) ว่าวอีลุ้ม 25 ก.พ. 65 100

4) ดอกไม้ประดับต้นคัวตาน 18 มี.ค. 65 100

5) ตุงปีเป้ิง 8 เม.ย. 65 100

6) สานพัด 20 พ.ค. 65

7) ดอกไม้ศรัทธา 17 มิ.ย. 65

8) ตุงใย 15 ก.ค. 65

80.71

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา  

     ผลสัมฤทธ์ิในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย ร้อยละ 80.71 เทียบกับเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 89.68

     - 

     อยู่ในระหว่างด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รวม
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ตัวช้ีวัด : 1.1.5 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย : 4,000,000

หน่วยนับ : บาท

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ รายงาน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

1 แหล่งทุนภายในประเทศ         83,865              80              -                -             83,945 

1.1 เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา          83,865               80            83,945 

2 แหล่งทุนจากต่างประเทศ                 -   

                  -   

3 อ่ืนๆ         37,289        18,710              -                -             55,999 

3.1 เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม          36,000            36,000 

3.2 เงินบริจาคเพ่ือจัดท าของท่ีระลึก            1,289         18,710            19,999 

121,154      18,790       -            -            139,944        

สรุปผลการด าเนินงาน

 

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

     - เงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกลดลง

     - รายได้จากการบริการวิชาการลดลง เช่น การจัดเก็บค่าลงทะเบียนฝึกอบรม /สัมมนา และการจ าหน่ายสินค้า/ของท่ีระลึกในพิพิธภัณฑ์

     - รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า/ของท่ีระลึกลดลง

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     - เพ่ิมช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ (Online Marketing)

     เงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 139,944 บาท เทียบกับค่าเป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละ 3.50

     - หารายได้จากทรัพยากรท่ีส่วนงานมีอยู่ เช่น พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา การจ าหน่ายหนังสือ การจัดประชุมวิชาการ ฯลฯ

     - หารายได้จากการสนับสนุน/บริจาคจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ

รวม

     - รายได้จากการจัดเก็บค่าเข้าชมและเช่าสถานท่ีในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาลดลง
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หน่วยนับ : ร้อยละ

ล าดับ รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

1 ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสร้างสรรค์สังคมอย่างย่ังยืน

91.67 97.07 94.37 

91.67 97.07 94.37 

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     การรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสร้างสรรค์สังคมอย่างย่ังยืน ร้อยละ 94.37 เทียบกับเป้าหมาย คิดเป็น

ร้อยละ 100

     วัดและประเมินผลการรับบริการจากพิพิธภัณฑ์ฯ ท้ังแบบออนไลน์และ Onsite ควบคู่กัน

ตัวช้ีวัด : 1.2.1  ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน	

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์, วาสนา มาวงค์

รวม

     - 



11

หน่วยนับ : ร้อยละ

ล าดับ รายละเอียด ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

1 ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา มช.

91.67 92.89 92.28 

91.67 92.89 92.28 

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     - วางแผนงบประมาณส าหรับการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมต่อกิจกรรม/โครงการท่ีจะเกิดข้ึนภายในพิพิธภัณฑ์ฯเพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้มากย่ิงข้ึน

     - พัฒนาบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ โดยการฝึกอบรมเพ่ีอ Upskill/Reskill อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความรู้ท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับการ

ประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน

     ผลประเมินประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ร้อยละ 92.28 เทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

     - ปรับปรุงพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพ่ือสร้างการรับรู้หรือการรู้จักของลูกค้าหรือผู้รับบริการมากย่ิงข้ึน

ตัวช้ีวัด : 1.2.2  ร้อยละของประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยงาน : งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์

รวม

     - 
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ค่าเป้าหมาย : 20

หน่วยนับ : หลักสูตร

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน เป้าหมาย ผลงาน

ไตรมาสท่ี 1 1 1

1.1 Lanna Crafts Online ในหัวข้อ "โคมหูกระต่าย" 17 พ.ย. 64 1 1

ไตรมาสท่ี 2 9 9

2.1 Lanna Crafts Online ในหัวข้อ "การตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือย" 21 ม.ค. 65 1 1

ร่วมบูรณาการจัดท าโครงการพลเมืองไทยบนวิถีโลก กิจกรรมอัตลักษณ์ท้องถ่ินส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดฐานการเรียนรู้ 

จ านวน 3 ฐาน ดังน้ี

     1) ฐานเรือนโบราณล้านนาในวิถีชีวิตของคนไทย 11 ก.พ. 65 1 1

     2) ฐานการเรียนรู้ท าของเล่น "โทรศัพท์จากแก้วกระดาษ" 11 ก.พ. 65 1 1

     3) ฐานการเรียนรู้หุ่นเงา นิทานล้านนาเร่ือง "แม่กาเผือก" 11 ก.พ. 65 1 1

2.3 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม "การตัดตุงล้านนา เพ่ือเรียนรู้งานหัตถศิลป์ล้านนา" ส าหรับ

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20 ก.พ. 65 1 1

2.4 Lanna Crafts Online ในหัวข้อ "ว่าวอีลุ้ม" 25 ก.พ. 65 1 1

2.5 Lanna Crafts Online ในหัวข้อ "ดอกไม้ประดับต้นคัวตาน" 18 มี.ค. 65 1 1

2.6 หลักสูตรอาหารแปรรูป ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ันวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่

สากล

ม.ค. - มี.ค. 65 1 1

2.7 หลักสูตรอาหารว่างพ้ืนถ่ินล้านนา (ของก๋ินเล่น) ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ัน

วัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล

ม.ค. - มี.ค. 65 1 1

ไตรมาสท่ี 3 4 2

3.1 กิจกรรมการสอนท าตุงปีเป้ิงให้กับเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม ในเทศกาล 

Water Festival 2022 เทศกาลวิถีไทย วิถีน้ า คร้ังท่ี 7 ณ บ้านโบราณ เชียงใหม่ 

โดยบริษัททศภาค จ ากัด

7 เม.ย. 65 1 1

3.2 Lanna Crafts Online "ตุงปีเป้ิง" 8 เม.ย. 65 1 1

3.3 Lanna Crafts Online "สานพัด" 20 พ.ค. 65 1

3.4 Lanna Crafts Online "ส้อมดอก" 17 มิ.ย. 65 1

ไตรมาสท่ี 4 12 0

4.1 Lanna Crafts Online "ตุงใย" 15 ก.ค. 65 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ตัวช้ีวัด : 2.1.1 จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน/หลักสูตรอบรม/หลักสูตรออนไลน์ จากการรวบรวมองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้

สู่สังคม ชุมชนและผู้ท่ีต้องการแสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

2.2
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ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน เป้าหมาย ผลงาน

โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถึชีวิตล้านนา "ผ้า และเทศกาลชาติพันธ์ุ" ก.ย. 64 - ส.ค. 65

1) การปักลวดลายบนหน้าหมอนของชาวไทเขิน 1

2) การเย็บถุงย่ามและตกแต่งลวดลาย โดยการปักของชาวไทล้ือ 1

3) ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยอง 1

4) ตุงใยชาวไทยวน 1

5) การท าพู่ประดับของชาวไทใหญ่ 1

6) การย้อมผ้าสีธรรมชาติของชาวลัวะ 1

4.3 หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ันวัฒนธรรมอาหาร

ล้านนาสู่สากล

1

4.4 หลักสูตรอาหารตามประเพณี ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ันวัฒนธรรมอาหาร

ล้านนาสู่สากล

1

4.5 หลักสูตรอาหารเน่ืองในโอกาสส าคัญ ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ันวัฒนธรรม

อาหารล้านนาสู่สากล

1

4.6 หลักสูตรอาหารเป็นยา ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ันวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่

สากล

1

4.7 โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาแบบออนไลน์ ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1

26 12

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     2) บูรณาการโครงการต่างๆ ท่ีสามารถขับเคล่ือนตัวช้ีวัดต่างๆ ไปพร้อมกัน เพ่ือให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร

     หลักสูตระยะส้ัน จ านวน 11 หลักสูตร เทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 55

     1) ด าเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน/หลักสูตรอบรม/หลักสูตรออนไลน์ ตามแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด

รวม

     อยู่ในระหว่างการด าเนินงานตามแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.2
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ตัวช้ีวัด : 2.1.2 จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า/คุณค่าเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีได้รับมาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย : 3

หน่วยนับ : ช้ินงาน

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน เป้าหมาย ผลงาน

1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูลส าหรับการจัด

นิทรรศการภายในเรือนจ าลอง 4 ภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง 

ภาคใต้ ซ่ึงเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เดิม ให้มีคุณค่าในเชิงวิชาการมากข้ึนด้วยการ

จัดการความรู้ในรูปแบบนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตบนเรือนจ าลองส่ีภาค ในอนาคตสามารถ

รองรับการจัดกิจกรรมพ้ืนท่ีทางการศึกษาเรียนรู้ให้เยาวชนได้

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1

2 นายบรรณารักษ์ กันตีฟอง เจ้าของร้านโคมตุงสินค้าพ้ืนเมืองเชียงใหม่ บ้านเมืองสาตร อ.

เมือง จ. เชียงใหม่ ได้น าลายตัดกระดาษสิบสองราศีของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไป

พัฒนาเป็นสินค้าตุงเพ่ือจ าหน่าย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1

3 นางสาวเจษฏาภรณ์ จันทน์ด า เจ้าของร้านตระการตาล้านนาโคม บ้านเมืองสาตร อ.เมือง

 จ. เชียงใหม่ ได้น าลายตัดกระดาษสิบสองราศีของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไปท าเป็น

ลายป๊ัม เพ่ือเพ่ิมจ านวนสินค้าได้มากข้ึน และลดเวลาในการตัดกระดาษ ท้ังน้ีส านักฯ จะ

จัดการฝึกปฏิบัติการออกแบบลายตัดกระดาษ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปผลิต 

ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากย่ิงข้ึน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1

3 0

สรุปผลการด าเนินงาน

 

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     อยู่ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

     

     จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า/คุณค่าเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีได้รับมาตรฐาน จ านวน 0 ช้ินงาน เทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 0

รวม

     การติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ
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ตัวช้ีวัด : 2.1.3  จ านวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึนตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ (ตัวช้ีวัดค ารับรอง ปีงบ 2563 - 2565)

ค่าเป้าหมาย : 3

หน่วยนับ : ผู้ประกอบการ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ ผู้ประกอบการ (พร้อมรายละเอียดพอสังเขป) เป้าหมาย ผลงาน

1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาและให้ข้อมูลส าหรับการจัดนิทรรศการภายในเรือนจ าลอง

 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ ซ่ึงในขณะน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาเลือก

รูปแบบนิทรรศการ และเคร่ืองใช้ท่ีจะน าเข้ามาจัดภายในเรือนท้ัง 4 หลัง

1

2 นายบรรณารักษ์ กันตีฟอง เจ้าของร้านโคมตุงสินค้าพ้ืนเมืองเชียงใหม่ บ้านเมืองสาตร อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ก าลัง

น าลายตัดกระดาษสิบสองราศีไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตุง

1

3 นางสาวเจษฏาภรณ์ จันทน์ด า เจ้าของร้านตระการตาล้านนาโคม บ้านเมืองสาตร อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ก าลังน า

ลายตัดกระดาษสิบสองราศีไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตุง

1

3 0

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

     ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึนตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ จ านวน 0 ผู้ประกอบการ เทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 0

     ท้ัง 3 ผู้ประกอบการ ก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์

     จะมีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะต่อไป
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ตัวช้ีวัด : 2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ค่าเป้าหมาย : 85

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ฐาปนีย์ เครือระยา

ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน ร้อยละ

ไตรมาสท่ี 1 80.00

1.1 Lanna Crafts Online "การตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือย" 21 ม.ค. 65 80.00

ไตรมาสท่ี 2 97.45

2.2 กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม "การตัดตุงล้านนา เพ่ือเรียนรู้งานหัตถศิลป์ล้านนา" ส าหรับคณาจารย์

และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์

 มหาวิทยาลัยมหิดล

20 ก.พ. 65 96.36

2.3 Lanna Crafts Online "ว่าวอีลุ้ม" 25 ก.พ. 65 100.00

2.4 Lanna Crafts Online "ดอกไม้ประดับต้นคัวตาน" 18 มี.ค. 65 96.00

ไตรมาสท่ี 3 79.34

3.1 กิจกรรมการสอนท าตุงปีเป้ิงให้กับเยาวชนเจ้าบ้านสืบสานวัฒนธรรม ในเทศกาล 

Water Festival 2022 เทศกาลวิถีไทย วิถีน้ า คร้ังท่ี 7 ณ บ้านโบราณ เชียงใหม่ 

โดยบริษัททศภาค จ ากัด

7 เม.ย. 65 61.54

3.2 Lanna Crafts Online "ตุงปีเป้ิง" 8 เม.ย. 65 97.14

88.73

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

รวม

     ผู้รับบริการวิชาการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ร้อยละ 88.73  (คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย)

     -
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ตัวช้ีวัด : 3.1.1  ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200)

ค่าเป้าหมาย : 3

หน่วยนับ : แบนด์

หน่วยงาน : งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

หมวด ผลประเมิน แบนด์

1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง

1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม

2.1 การจัดท ากลยุทธ์

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

3.1 เสียงของลูกค้า

3.2 ความผูกพันของลูกค้า

4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร

5.2 ความผูกพันของบุคลากร

6.1 กระบวนการท างาน

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ยังไม่ได้รับการตรวจประเมิน

     น าผลการตรวจประเมิน/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน 

และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

รวม

1. การน าองค์การ

2. กลยุทธ์

3. ลูกค้า

4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

5. บุคลากร

6. ระบบปฏิบัติการ

7. ผลลัพธ์

     ส านักฯ จะรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์แนวทาง CMU-EdPEx ประจ าปี 2565 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 จึงยัง

ไม่มีผลการประเมินในไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ตัวช้ีวัด : 3.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย : 100

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ส านักงานส านัก

ผู้รับผิดชอบ : ปัทมา จักษุรัตน์

ล าดับ ช่ือ-สกุล คู่มือปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2 1 1

1 นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ คู่มือด าเนินงานโครงการของส านักฯ 1 1

ไตรมาส 3   

1 1

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

      3) ก ากับ ติดตาม และให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

      1) จัดท าแผนด าเนินงานการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     จ านวนบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน จ านวน 1 คน เทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 6.25

     - 

ไตรมาส 4

รวม

      2) อบรม/ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรส านักฯ
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ตัวช้ีวัด : 3.1.3 การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ส านักงานส านัก

ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

ตัวช้ีวัด ช่ือตัวช้ีวัด ร้อยละ

1 ผลประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

2 ผลประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

3 ผลประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ผลการด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ร้อยละ 80 เทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 0

     อยู่ในระหว่างการประเมินผล (โดยกองแผนงาน)

รวม

     ปรับปรุงเว็บไซต์ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ให้สมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
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ค่าเป้าหมาย : 95

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์, วนิดา เช้ือค าฟู

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ร้อยละ

1 กิจกรรม Happy Society : การท าหลุมปุ๋ยหมักและถวายจตุปัจจัย ณ วัดผาลาด (ภายใต้โครงการ

 Happy CPAC: องค์กรแห่งความสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

18 มี.ค. 65 97.14

97.14

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ตัวช้ีวัด : 3.1.4 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข

รวม

     ผลประเมินความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข ร้อยละ 97.14 เทียบกับเป้าหมาย คิด

เป็นร้อยละ 100

     อยู่ในระหว่างการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     -
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ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์, วนิดา เช้ือค าฟู

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม มิติ ร้อยละ

1 ท่านจะแนะน าญาติ/เพ่ือน/คนรู้จักมาท างานท่ีองค์กรน้ี

2 หากท่านมีใครกล่าวถึงองค์กรในทางท่ีไม่เหมาะสม ท่านจะปกป้ององค์กรของท่านหรือไม่

3 ท่านภาคภูมิใจท่ีได้เป็นพนักงาน/บุคลากรขององค์กร/ได้ท างานในองค์กรน้ี

4 เม่ือมีโอกาสจะบอกผู้อ่ืนถึงส่ิงดีๆ เก่ียวกับการท างานท่ีองค์กรน้ีระดับใด

5 ขณะท่ีท างานอยู่ในองค์กรน้ี หากท่านมีโอกาสได้ศึกษาต่อ และเม่ือส าเร็จการศึกษาแล้ว ท่านจะท างานต่อ

หรือว่าลาออก

6 ถ้าท่านมีโอกาสเปล่ียนสถานท่ีท างาน หรือองค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อให้ท างาน ท่านพร้อมท่ีจะไประดับใด

7 ท่านรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมขององค์กรท่ีท่านท างานในปัจจุบัน

8 เม่ือท่านท างานในองค์กรน้ีเป็นเวลานาน ท่านย่ิงรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร

9 ท่านทุ่มเทท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์กรของท่าน

10 ท่านเป็นคนคิดใหม่ ท าใหม่ เพ่ือสร้างความก้าวหน้ากับองค์กรของท่าน

11 ในแต่ละวันท่านท างานอย่างมีเป้าหมาย

12 องค์กรน้ีสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านท างานให้ดีท่ีสุดในทุกๆ วัน

13 องค์กรน้ีสนับสนุนและให้แรงจูงใจกับท่านในการสร้างผลงานแก่องค์กรมากกว่าการท างานตามหน้าท่ีท่ี

ได้รับมอบหมายปกติ

74.60

หมายเหตุ: ผลการส ารวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากร มช. (Happinometer) ประจ าปี 2564

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     - จัดท าแผนสร้างความผูกพันของบุคลากรส านักฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวช้ีวัด : 3.1.5 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร

รวม

     ความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร ร้อยละ 74.60 เทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 82.89

     - ไม่มีแผนสร้างความผูกพันของบุคลากร

     - ส ารวจปัจจัยสร้างความผูกพันของบุคลากร

Say
75.00

(Very Happy)

Stay
70.60

(Happy)

Strive
78.30

(Very Happy)

     - ไม่มีการส ารวจปัจจัยสร้างความผูกพันของบุคลากร
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ตัวช้ีวัด : 3.1.6 จ านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%)

ค่าเป้าหมาย : 1,550,000

หน่วยนับ : บาท

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา ค าวงค์

ล าดับ รายการ แหล่งเงิน ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม

1 รายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์        53,731         59,010                -                -       112,742 

1.1 ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ         29,484          32,320         61,804 

1.2 ค่าเช่าสถานท่ี         21,060          26,100         47,160 

1.3 ค่าจ าหน่ายหนังสือ          2,936              180          3,116 

1.4 ค่ารับฝากจ าหน่ายสินค้า             251              410             662 

2 รายได้จากการสนับสนุนจากภายนอก      125,614         18,790                -                -       144,404 

2.1 เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์ฯ ผู้บริจาค         83,325                80         83,405 

2.2 เงินบริจาคเพ่ือจัดท าของท่ีระลึก          1,289          18,710         19,999 

2.3 เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทิน

ศิลปวัฒนธรรม

บมจ.บุญรอดบิวเบอร่ี         36,000         36,000 

2.4 เงินสนับสนุนโครงการท าบุญปีใหม่ส านักฯ ผู้อ านวยการ          5,000          5,000 

3 รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ              90           8,051                -                -          8,141 

3.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร            2,311          2,311 

3.2 รายได้เบ็ดเตล็ด              90 

3.3 อ่ืนๆ (การจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ ฯลฯ)            5,740          5,740 

179,435     85,851        -               -               265,286      

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

     2) ลดต้นทุนในการด าเนินงาน ซ่ึงจะท าให้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของส่วนงานเพ่ิมข้ึน

     รายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%) จ านวน 265,826 บาท เทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อย

ละ 17.15

     สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้รายได้จากการให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา (ค่าเข้าชม ค่าเช่าสถานท่ี ฯลฯ) และรายได้จากการ

ให้บริการวิชาการต่างๆ ลดลง

     1) หารายได้จากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ รายได้จากการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้เพ่ิมข้ึน
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ตัวช้ีวัด : 3.1.7 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ค่าเป้าหมาย :  -5

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

บาท ร้อยละ

ไตรมาสท่ี 1 8,696.61 7,327.56 (1,369.05) (6.77)

ตุลาคม 2,959.92 2,822.43 (137.49) (4.65)

พฤศจิกายน 2,834.78 2,582.61 (252.17) (8.90)

ธันวาคม 2,901.91 1,922.52 (979.39) (33.75)

ไตรมาสท่ี 2 9,096.56 7,324.11 (1,772.45) (19.48)

มกราคม 2,179.98 1,903.91 (276.07) (12.66)

กุมภาพันธ์ 2,716.78 2,146.98 (569.80) (20.97)

มีนาคม 4,199.80 3,273.22 (926.58) (22.06)

ไตรมาสท่ี 3

เมษายน   

พฤษภาคม   

มิถุนายน   

ไตรมาสท่ี 4

กรกฎาคม   

สิงหาคม   

กันยายน   

รวม 13,593.37 11,378.45 (2,214.92) (16.29)

เทียบกับปีท่ีผ่านมาปีงบ 2565

(หน่วย)

ปีงบ 2564

(หน่วย)
เดือน

สรุปผลการด าเนินงาน

     1) รณรงค์การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการประหยัดไฟฟ้าของส านักฯ อย่างต่อเน่ือง

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     2) ก ากับ ติดตาม สรุป และรายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง

     ค่าไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ลดลงจากปีท่ีผ่านมา จ านวน -2,214.92 หน่วย (ร้อยละ 16.29) เทียบกับ

เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

     ยังไม่ทราบค่าไฟฟ้า ประจ าเดือนมีนาคม 2565
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ค่าเป้าหมาย : -5

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

เดือน

ก๊าซเรือนกระจก

ปี 2564

(kgCO2e)

ก๊าซเรือนกระจก

ปี 2565

(kgCO2e)

เพ่ิมข้ึน/ลดลง

จากปีท่ีผ่านมา

(kgCO2e)

คิดเป็นร้อยละ

ไตรมาส 1 6,727.30 5,465.56 -1,261.74 -18.76

ตุลาคม 2,024.47 1,988.48 (35.99) (1.78)

พฤศจิกายน 2,184.24 1,846.46 (337.78) (15.46)

ธันวาคม 2,518.59 1,630.62 (887.97) (35.26)

ไตรมาส 2 7,831.68 5,821.04 -2,010.64 -25.67

มกราคม 1,997.33 1,598.69 (398.64) (19.96)

กุมภาพันธ์ 2,423.82 1,756.04 (667.78) (27.55)

มีนาคม 3,410.53 2,466.31 (944.22) (27.69)

ไตรมาส 3

เมษายน   

พฤษภาคม   

มิถุนายน   

ไตรมาส 4

สิงหาคม   

กันยายน   

รวม 22,390.66 17,107.64 (5,283.02) (23.59)

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     

     2) ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียว อย่างต่อเน่ือง

     3) หาจุดบอด (Gap Analysis) การด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียว และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง

ตัวช้ีวัด : 3.1.8 ร้อยละของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงเทียบกับปีทีผ่านมา

     1) รณรงค์ ส่ือสารการปฏิบัติตามนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม และมาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากรของส านักฯ อย่างต่อเน่ือง

     ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) ลดลงจากปีท่ีผ่านมา จ านวน 5,283.02 kgCO2e หรือร้อย

ละ -23.59 เทียบกับเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100

     - 
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