
แผน-ผล การปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล งบแผ่นดิน
รายได้

ส่วนงาน

รายได้ 

มช.
อ่ืนๆ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน

15 2 48 14       50       - - - 603,800 80,000 683,800 79,200 604,600 11.58%

เป้าประสงค์ 1.1 ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน

โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถึชีวิตล้านนา "ผ้า 

และเทศกาลชาติพันธ์ุ" [SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 

64-65 ได้รับจัดสรรงบประมาณในเดือน ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1  อยู่ในระหว่างด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1. วีดิทัศน์เชิงวิชาการในรูปแบบสารคดี 

เร่ือง "เทศกาลชาติพันธ์ุ"

6 2  เร่ือง

(1) เทศกาลสลากย้อม (ไทยอง) 1 1  เร่ือง

(2) เทศกาลออกพรรษา (ไทเขิน) 1 1  เร่ือง

(3) เทศกาลป๋ีใหม่เมือง (ไทยวน) 1 

(4) เทศกาลปอยส่างลอง (ไทใหญ่) 1 

(5) เทศกาลตักบาตรดอกไม้เข้าพรรษา (ไทล้ือ) 1 

(6) เทศกาลเล้ียงผีฝาย (ลัวะ) 1 

กิจกรรมท่ี 2. วีดิทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการงานผ้า

ของชาติพันธ์ุ

6 2  กิจกรรม

(1) การเย็บหมอน (ไทเขิน) เม.ย. 65 1 1 

(2) การเย็บถุงย่ามและตกแต่งลวดลายปัก (ไทล้ือ) พ.ค. 65 1 1 

(3) ผ้าห่อคัมภีร์ (ไทยอง) เม.ย. 65 1 

(4) ตุงใย (ไทยวน) มี.ค. 65 1 

(5) การท าพู่ประดับ (ไทใหญ่) มี.ค. 65 1 

(6) ผ้าสีธรรมชาติ (ลัวะ) พ.ค. 65 1 

แผนพัฒนาฐานข้อมูลองค์

ความรู้

1.2 ฐานข้อมูล "คลังความรู้ล้านนาคดี" ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  ฐานข้อมูล ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์

โครงการเรือนพ้ืนถ่ินล้านนา "เฮือนเก่า เฮาฮักษา"

(1) ส ารวจความต้องการของชุมชน

(2) ศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านอนุรักษ์และการ

บริหารจัดการเรือนโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา

(3) จัดท าฐานข้อมูลเรือนโบราณล้านนา

(4) บันทึกคลิปวีดิทัศน์

(5) จัดท าโล่รางวัล ใบประกาศนียบัตรเพ่ือเก็บเรือน

โบราณเป็นฐานข้อมูล และบันทึกในคลังข้อมูลและ

ฐานข้อมูลของเรือนโบราณล้านนาของชุมชนในจังหวัด

เชียงใหม่

(6) แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ด้านการ

อนุรักษ์และการบริหารจัดการเรือนโบราณ ณ ชุมชน

สันป่าตอง

79,200 320,800 19.80%400,000 ฝ่ายส่งเสริมฯ      50 

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 80,000 80,000 80,000 0%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ชุติมา

รวม ย.1

จ่ายจริง

(%)
หน่วยงาน

1.3

แผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือน

โบราณล้านนา มช. ให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิตด้าน

วัฒนธรรมล้านนา

1.1

แผน-ผล ปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุยุทธศาสตร์

ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมล าดับ รวมรับ

ผล

ประเมิน

(ร้อยละ)

ผู้รับบริการโครงการ/

รวมจ่าย คงเหลือ

ชุติมา400,000 พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือน

โบราณล้านนา มช. ให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิตด้าน

วัฒนธรรมล้านนาให้คงอัต

ลักษณ์อย่างมีคุณค่าและ

โดดเด่น

แผนสร้างความร่วมมือกับ

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และ

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมใน

ระดับท้องถ่ิน ชาติ และ

นานาชาติ
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล งบแผ่นดิน
รายได้

ส่วนงาน

รายได้ 

มช.
อ่ืนๆ

ผู้รับผิดชอบ
จ่ายจริง

(%)
หน่วยงาน หมายเหตุยุทธศาสตร์

ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมล าดับ รวมรับ

ผล

ประเมิน

(ร้อยละ)

ผู้รับบริการโครงการ/

รวมจ่าย คงเหลือ

เป้าประสงค์ 1.2 สร้างการรับรู้ Visibility ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

กิจกรรมขยายฐานการรับรู้โดยแลกเปล่ียนลิงค์เว็บไซต์กับ

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์

(1) ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อย

มหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)

1 1  แห่ง

(2) หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 1 1  แห่ง

(3) พิพิธภัณฑ์พระต าหนักดาราภิรมย์ 1  แห่ง  อยู่ในระหว่างด าเนินการ

(4) อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง 1 1  แห่ง

1.5 คลิปสร้างภาพลักษณ์ของส านักฯ

(1) แนะน าองค์กร 1 1  คลิป

(2) รูปแบบการบริการ Reimage 1  คลิป

(3) แนะน าบริการในภาพรวม 1  คลิป

(4) การจัดอบรมหลักสูตรภาพรวม 1  คลิป

(5) องค์ความรู้สู่ชุมชน 1  คลิป

(6) แนวทางผู้บริหาร 1  คลิป

1.6 ทัศนศึกษาทิพย์แบบออนไลน์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 4  คร้ัง  ฝ่ายส่งเสริมฯ

งานบริการฯ

 ปรียาลักษณ์

วาสนา

1.7 เสนอช่ือเพ่ือคัดเลือกเข้ารับรางวัล Museum Thailand 

Awards ประจ าปี 2565

ก.ค. - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม 5,000 5,000 5,000 0%  งานบริการฯ  วาสนา

1.8 เสนอช่ือเข้ารับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ประจ าปี

 2565 (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ต.ค. 64 - เม.ย. 65 1 1 1 1  กิจกรรม  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

1.9 เสนอช่ือเพ่ือขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้าน

สุขอนามัย (SHA Plus)

ต.ค. - พ.ย. 64 1 1 1 1  กิจกรรม  งานบริการฯ  วาสนา

1.10 โครงการจัดท าเน้ือหาด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา 

เพ่ือการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3D Virtual Reality (VR) 

เรือนกาแล (พญาวงศ์) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 (ร่วมกับ ITSC) [ขยายระยะเวลา SO3: ล้านนาสร้างสรรค์

 ปีงบ 64-65 ได้รับงบประมาณ: ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1 1  งาน 198,800 198,800 198,800 0%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์  อยู่ในระหว่างด าเนินการ

1.11 CMU Virtual Museum (ระยะท่ี 2) ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม  งานบริหารฯ  นนทกานต์

1.12 CMU Virtual Exhibition Museum ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม  งานบริหารฯ  นนทกานต์ 

ปรียาลักษณ์

1.13 การสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวชาวไทยและต่างชาติ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม  งานบริการฯ  วาสนา

ปรียาลักษณ์

1.14 ระบบฐานข้อมูลลูกค้า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ปรียาลักษณ์

1.15 ระบบฐานข้อมูลความต้องการของลูกค้า ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ปรียาลักษณ์

 วาสนา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 งานบริการฯ  วาสนา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1  งานบริการฯ

1.4

พัฒนาการส่ือสาร

ภาพลักษณ์ของส านักฯ 

และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา มช.

แผนการส ารวจด้านการรับรู้

ภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์

เรือนโบราณล้านนา มช.

แผนพัฒนาการ

ประชาสัมพันธ์ การตลาด

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์

เชิงรุก
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล งบแผ่นดิน
รายได้

ส่วนงาน

รายได้ 

มช.
อ่ืนๆ

ผู้รับผิดชอบ
จ่ายจริง

(%)
หน่วยงาน หมายเหตุยุทธศาสตร์

ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมล าดับ รวมรับ

ผล

ประเมิน

(ร้อยละ)

ผู้รับบริการโครงการ/

รวมจ่าย คงเหลือ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

5 1 1,200  -      - - 674,010 - 674,010 208,319 465,691 30.91%

เป้าประสงค์ 2.1 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

2.1 โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ันวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่

สากล [SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ได้รับ

งบประมาณ: ก.ย. 64]

6 6  หลักสูตร

(1) อาหารว่างพ้ืนถ่ินล้านนา (ของก๋ินเล่น) 1 1  หลักสูตร

(2) อาหารแปรรูป 1 1  หลักสูตร

(3) อาหารตามฤดูกาล 1  หลักสูตร

(4) อาหารตามประเพณี 1  หลักสูตร

(5) อาหารเน่ืองในโอกาสส าคัญ 1  หลักสูตร

(6) อาหารเป็นยา 1  หลักสูตร

2.2 โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาแบบออนไลน์ [SO3: 

ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ได้รับงบประมาณ: ก.ย. 

64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1 1  หลักสูตร 129,000 129,000 123,989 5,011 96.12%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม  อยู่ในระหว่างด าเนินการ

2.3 โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีท่ี 24 (ฉบับพิเศษ) ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1,200  เล่ม   1,200 120,000 120,000 120,000 0%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์  อยู่ในระหว่างด าเนินการ

2.4 ปฏิทินล้านนา (ม้ือจ๋ันวันดี) พ.ย. 64 1 1 1 1  ผลงาน  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

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

Lanna Online Facebook Live (องค์ความรู้)

(1) วัฒนธรรมการกินอยู่ของชาวล้านนาในฤดูหนาว 18 ธ.ค. 64 1 1  กิจกรรม

(2) เคร่ืองเขินในวัฒนธรรมล้านนา 15 ม.ค. 65 1 1  กิจกรรม

(3) ชุธาตุของชาวล้านนา 12 ก.พ. 65 1 1  กิจกรรม

(4) แต่งหย้องคัวงาม ตามสมัยบ้านเฮา 9 เม.ย. 65 1 1  กิจกรรม

(5) เมนูฤดูฝน (วัฒนธรรมเก็บกิน) 14 พ.ค. 65 1  กิจกรรม

(6) เฮือนโบราณสันป่าตอง 11 มิ.ย. 65 1  กิจกรรม

Lanna Crafts Online (Workshop)

(1) โคมหูกระต่าย 17 พ.ย. 64 1 1  กิจกรรม

(2) กระเป๋าลูกเดือย (กะเหร่ียง) 21 ม.ค. 65 1 1  กิจกรรม

(3) ว่าวอีลุ้ม 25 ก.พ. 65 1 1  กิจกรรม

(4) ดอกไม้ประดับต้นคัวตาน 18 มี.ค. 65 1 1  กิจกรรม

(5) ตุงป๋ีเป้ิง 8 เม.ย. 65 1 1  กิจกรรม

(6) สานพัด 20 พ.ค. 65 1  กิจกรรม

(7) ส้อมดอก 17 มิ.ย. 65 1  กิจกรรม

(8) ตุงใย 15 ก.ค. 65 1  กิจกรรม

15,010 15,010 15,010 0%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ปรียาลักษณ์

410,000  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ต่อพงษ์  อยู่ในระหว่างด าเนินการ20.57%325,670 410,000 ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1 84,330 

1 

รวม ย.2

2.5

แผนงานการบริการวิชาการ

แก่ชุมชน/สังคม

ให้บริการวิชาการตามความ

ต้องการของชุมชน/สังคม

แผนการจัดอบรมหลักสูตร

ระยะส้ันด้านภูมิปัญญา

ล้านนา วิถีชีวิต และ

วัฒนธรรม

ให้บริการวิชาการด้าน

อบรมหลักสูตรระยะส้ัน

ด้านภูมิปัญญาศิลปะ และ

วัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและ

สังคม
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล งบแผ่นดิน
รายได้

ส่วนงาน

รายได้ 

มช.
อ่ืนๆ

ผู้รับผิดชอบ
จ่ายจริง

(%)
หน่วยงาน หมายเหตุยุทธศาสตร์

ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมล าดับ รวมรับ

ผล

ประเมิน

(ร้อยละ)

ผู้รับบริการโครงการ/

รวมจ่าย คงเหลือ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

11 6       62      3 - 31,000 265,849 24,631 321,480 228,727 92,753 71.15%

เป้าประสงค์ 3.1 บริหารงานและจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 การตรวจประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 

ประจ าปี 2565

9 ธ.ค. 64 1 1 1 1  คร้ัง       15 14,000 14,000 14,000 - 100%  งานบริการฯ  สันต์ทัศน์

3.2 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพตามแนวทาง

เกณฑ์ CMU-EdPEx ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. 

(ภายใต้โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักฯ 

ประจ าปี 2565)

4 มี.ค. 65 1 1 15 15  คน       94.42  งานบริการฯ  สันต์ทัศน์

3.3 การจัดบรรยาย เร่ือง "การใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างปลอดภัย"

10 พ.ย. 64 1 1 13 13  คน 600 600 600 - 100%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

3.4 โครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน ประจ าปี 2565 15 มี.ค. 65 1 1 18 18  คน       93.85 10,000 10,000 10,000 0%  งานบริหารฯ  ปัทมา

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ต.ค. 64 - ก.ย. 65

(1) กระบวนการน าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 20 ต.ค. 64 1 1  เร่ือง  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

(2) การปรับปรุงกระบวนการท างาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1  เร่ือง  งานบริหารฯ  วนิดา  อยู่ในระหว่างด าเนินการ

(3) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ก.พ. - ก.ย. 65 16 1 กระบวนการ  งานบริหารฯ  ปัทมา  อยู่ในระหว่างด าเนินการ

โครงการ Happy CPAC: องค์กรแห่งความสุข ต.ค. 64 - ก.ย. 65       18 

(1) Happy Heart : การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1  กิจกรรม  อยู่ในระหว่างด าเนินการ

(2) Happy Body : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ าปี มี.ค. 65 1 1  กิจกรรม

(3) Happy Society : การท าหลุมปุ๋ยหมักและถวาย

จตุปัจจัย ณ วัดผาลาด

18 มี.ค. 65 1 1  กิจกรรม       97.14 

3.7 โครงการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2564 7 ม.ค. 65 1 1 1 1  กิจกรรม         3      3       98.96 11,000 11,000 10,950 50 99.55%  งานบริหารฯ  วนิดา

โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรฯ ประจ าปี 2565 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 48,000 48,000 0%

(1) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1  กิจกรรม       13 43,520 

(2) กิจกรรมเพ่ือพัฒนาพนักงานส่วนงาน ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1  กิจกรรม       13 2,000 

(3) การอบรม "การจัดท าแผนกลยุทธ์ และ OKR" 10 พ.ค. 65 1  กิจกรรม       15 2,480 

สร้างรายได้จากทรัพยากร

ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด

แผนการสร้างรายได้ของ

ส านักฯ

3.9 CMULHM e-Shop ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม  ฝ่ายส่งเสริมฯ   ปรียาลักษณ์  อยู่ในระหว่างด าเนินการ

โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) 50,000  อยู่ในระหว่างด าเนินการ

(1) การตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2565 ส.ค. 65 1  คร้ัง 5,000 

(2) ระบบน้ าส ารอง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1  กิจกรรม 45,000 

3.11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณล้านนา 17 พ.ย. - 20 ก.ค. 65 1 1 150,000 150,000 28.57 99.98%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

(1) ใต้ถุนเรือนกาแล (อุ๊ยผัด) 1 1  งาน

(2) พ้ืนรอบเรือนทรงป้ันหยา (อนุสารสุนทร) 1 1  งาน

(3) หลังคาหลองข้าวเปลือย 1 1  งาน

(4) หลังคาทางเดินหลังเรือนทรงอาณานิคมฯ 1 1  งาน

(5) พ้ืนรอบศาลาวัฒนธรรม 1 1  งาน

(6) หลังคาทางเดินทิศตะวันออกเรือนทรงอาณานิคมฯ 1 1  งาน

(7) ซุ้มอาบน้ าหลังเรือนพ้ืนถ่ินล้านนา (อุ๊ยแก้ว) 1 1  งาน

3.12 การปรับปรุงพ้ืนท่ีลานจอดรถ ธ.ค. 64 1 1 1 1  งาน 22,249 22,249 22,248.04 0.96 100%  งานบริหารฯ  กิตติพันธ์

 อยู่ในระหว่างด าเนินการ

149,971.43 

0%

1 5,042.79 89.91%

5,000 

 ทุกหน่วยงาน  วาสนา

กิตติพันธ์

 งานบริหารฯ  รพีพรรณ

3.10

แผนบริหารความเส่ียงและ

การควบคุมภายใน

3.8

แผนพัฒนาบุคลากรและการ

สร้างองค์กรแห่งความสุข

พัฒนาส่วนงานตามเกณฑ์ 

CMU-EdPEx 2562-2565 

(ยุทธวิธีการบริหารและ

พัฒนางาน)

แผนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

และพลังงานของส านักฯ

ส่งเสริมการอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

ภายในส านักฯ

แผนจัดการความรู้ (KM) 3.5

3.6 1 

1 

29,631 29,631 

รวม ย.3

44,957.21 

24,631  งานบริหารฯ  ชนาภา

แผนประกันคุณภาพตาม

เกณฑ์ CMU-EdPEx
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ แผน ผล งบแผ่นดิน
รายได้

ส่วนงาน

รายได้ 

มช.
อ่ืนๆ

ผู้รับผิดชอบ
จ่ายจริง

(%)
หน่วยงาน หมายเหตุยุทธศาสตร์

ผลผลิต

แผนปฏิบัติการ

แหล่งงบประมาณ
ระยะเวลา

ด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมล าดับ รวมรับ

ผล

ประเมิน

(ร้อยละ)

ผู้รับบริการโครงการ/

รวมจ่าย คงเหลือ

4. ภารกิจประจ า

13 4 - 72,200 1,346,600 40,200 1,459,000 8,900 1,450,100 0.61%

4.1 โครงการท าบุญตักบาตรเทโวโรหณะ (ยกเลิก) 40,000 40,000 40,000 0% ฝ่ายส่งเสริมฯ สุขธรรม

4.2 โครงการกฐิน มช. ประจ าปี 2564 30 ต.ค. 63 1 1 1 1  กิจกรรม       18 2,000 4,200 6,200 6,200 - 100%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

4.3 โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน คร้ังท่ี 27 (ยกเลิก) 50,000 50,000 50,000 0%  ส านักงานส านัก  ปัทมา

4.4 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2564 ส. 20 พ.ย. 64 1 1 1 1  กิจกรรม      200   200 620,000 620,000 620,000 0%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

4.5 โครงการท าบุญเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ มช. (ยกเลิก) 20,000 20,000 20,000 0%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

4.6 โครงการเผยแพร่กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2565 

(ร่วมกับบริษัทบุญรอด บริวเวอรี จ ากัด)

ม.ค. 65 1 1 1 1  กิจกรรม   4,000 36,000 36,000 36,000 0%  งานบริการฯ  วาสนา

4.7 โครงการจัดพิธีท าบุญเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ ประจ าปี 2565

 ของส านักฯ

7 ม.ค. 65 1 1 1 1  กิจกรรม       18     18 98.63% 15,000 15,000 15,000 0%  ส านักงานส านัก  ปัทมา

โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา

(1) วันมาฆบูชา พ. 16 ก.พ. 65 1 1  กิจกรรม      500   500 

(2) วันวิสาขบูชา อา. 15 มิ.ย. 65 1  กิจกรรม      500 

(3) วันอาสาฬหบูชา พ. 13 ส.ค. 65 1  กิจกรรม      500 

4.9 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ (ยกเลิก) 241,600 241,600 241,600 0%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

4.10 งานด าหัวคณะกรรมการอ านวยการฯ (ยกเลิก) 10,000 10,000 10,000 0% ส านักงานส านัก  ปัทมา

4.11 โครงการฝึกปฏิบัติธรรมเน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ (ยกเลิก) 50,000 50,000 50,000 0% ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

4.12 งานด าหัวอดีตอธิการบดีฯ ประจ าปี 2565 (ยกเลิก) 6,000 6,000 6,000 0%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

4.13 โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ป่ินล้านนา มช. ประจ าปี 

2564

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม      500 150,000 150,000 150,000 0%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ต่อพงษ์  อยู่ในระหว่างด าเนินการ

4.14 ร่วมพิธีท าบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี 2565  มิ.ย. 65 1 1  กิจกรรม       18 2,000 2,000 2,000 0.00%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  ฐาปนีย์

ป้ายเฉลิมพระเกียรติ

(1) ป้ายคล้ายวันสวรรคตของ ร.9 13 ต.ค. 64 1 1  ป้าย 1,100 

(2) วันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 65 1 1  ป้าย 1,600 

(3) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 3 มิ.ย. 65 1  ป้าย 1,400 

(4) วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิร

เกล้าเจ้าอยู่หัว

 28 ก.ค. 65 1  ป้าย 1,400 

(5) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปี

 12 ส.ค. 65 1  ป้าย 1,700 

4.16 โครงการท าบุญวันสถาปนาส านักฯ ประจ าปี 2565 

(ครบรอบ 30 ปี)

พฤ. 2 ก.ค. 65 1 1  กิจกรรม       30 30,000 30,000 30,000 0%  งานบริการฯ  ปัทมา

4.17 โครงการหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา ประจ าปี 2565  ก.ค. 65 1 1  กิจกรรม      250 25,000 25,000 25,000 0%  ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม

4.18 พิธีมุทิตาจิตผู้บริหารท่ีหมดวาระ (ผอ. + รอง ผอ.)  ก.ค. 65 1 1  กิจกรรม 15,000 15,000 15,000 0%  งานบริหารฯ  วนิดา

4.19 โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

เน่ืองในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรง

เจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ส.ค. 65 1 1  กิจกรรม      100 50,000 50,000 50,000 0%  งานบริหารฯ  ปัทมา

4.20 พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน (เลขานุการส านัก)  ก.ย. 65 1 1  กิจกรรม       18 15,000 15,000 15,000 0%  งานบริหารฯ  วนิดา

44 13 - 103,200 2,890,259 144,831 3,138,290 525,146 2,613,144 16.73%

0.00% 3.29% 92.10% 4.61% 100% 16.73% 83.27% 16.73%

1 0%

2,700 37.50%

70,000 

รวมภารกิจประจ า 

รวมท้ังหมด

คิดเป็นร้อยละ

1 

4.8

4.15  อยู่ในระหว่างด าเนินการ

70,000 

 วาสนา งานบริการฯ7,200 4,500 

 ฝ่ายส่งเสริมฯ  สุขธรรม70,000 
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แผน ผล แผน ผล หน่วยนับ
งบ

แผ่นดิน

รายได้

ส านักฯ

รายได้ 

มช.

รายได้

อ่ืนๆ

1 โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถึชีวิตล้านนา "ผ้า 

และเทศกาลชาติพันธ์ุ" 

[SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1      400,000       400,000          79,200      320,800 19.80% ฝ่ายส่งเสริมฯ ชุติมา

2 โครงการจัดท าเน้ือหาด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา 

เพ่ือการพัฒนาแอปพลิเคชัน 3D Virtual Reality (VR) 

เรือนกาแล (พญาวงศ์) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

[SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1 1  ผลงาน      198,800       198,800      198,800 0% ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์

3 โครงการอบรมระยะส้ันวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล 

[SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1      410,000       410,000          84,330      325,670 20.57% ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์

4 โครงการสอนอักษรธรรมล้านนาแบบออนไลน์ 

[SO3: ล้านนาสร้างสรรค์ ปีงบ 64-65 ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ก.ย. 64]

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 1 1 1 1  หลักสูตร      129,000       129,000        123,989         5,011 96.12% ฝ่ายส่งเสริมฯ สุขธรรม

5 โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีท่ี 23 (ฉบับท่ี 1 - 2) ต.ค. 63 - มี.ค. 65 1 1 1,200 1,200  เล่ม      120,000       120,000    120,000.00                - 100% ฝ่ายส่งเสริมฯ ฐาปนีย์

6 โครงการจัดท าและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ล้านนา มช. "เรือนโบราณลุ่มแม่น้ าปิง" (ขยายระยะเวลา)

ต.ค. 63 - มิ.ย. 65 1 1,000  เล่ม      480,000       480,000          80,000      400,000 16.67% ฝ่ายส่งเสริมฯ ผอ.

ฐาปนีย์

7 โครงการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ป่ินล้านนา มช. ประจ าปี 

2563

ต.ค. - ธ.ค. 64 1 1 5 5  คน      120,000       120,000          31,087       88,913 25.91% ฝ่ายส่งเสริมฯ ต่อพงษ์

7 3 2,207 1206 1,857,800  1,857,800   518,606      1,339,194  27.92%รวม

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

โครงการขยายระยะเวลาด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลา

ด าเนินงาน

โครงการ เป้าหมาย แหล่งงบประมาณ

รวมรับ จ่ายจริง คงเหลือ
จ่ายจริง

(%)
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