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คำนำ 
 
      แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) จัดทำ
ขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คือ “พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง 
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และย่ังยืน” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา 
เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและ
สังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภบิาล 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
     สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีและบรรลุค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สำนักฯ ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการส่งเสริมและทำนุ
บำรุงศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และการพัฒนาองค์กรตามหลัก
ธรรมาภ ิบาลภายใต ้แนวทางปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง ตลอดจนการสน ับสน ุนส ่ง เสร ิมการพ ัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ทั้งนี้ ได้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562–2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4) ตามท่ีปรากฏในรายงานฉบับนี้ 
 
 
 
                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย  มหาเอก) 
 รองอธิการบดี รักษาการแทน 
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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สารบัญ 
  หนา 

คำนำ ก 

สารบัญ ข 

สรุปผลตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักฯ 1 

สรุปผลตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 ของสำนักฯ 4 

ยุทธศาสตรท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนากลางแจง เปนแหลงเรียนรูวิถี

ชีวิต วัฒนธรรมลานนา เพ่ือสังคมท่ีสรางสรรคและย่ังยืน 

7 

 1.1.1 จำนวนผูเขาชมและใชบริการพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา มช. 7 

1.1.2 จำนวนผูเขาชม/ใชบริการพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา มช. แบบออนไลน  8 

 1.1.3 รอยละความรู/ประโยชนท่ีกลุมศึกษาดูงานและผูเขาชมไดรับความรูดานวิถีชีวิต ศิลปะ 

วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา มช. 

9 

 1.1.4 รอยละผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมรวมกับชุมชน/เครือขาย

ศิลปวัฒนธรรม 

10 

 1.1.5 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนาจากแหลงทุน

ภายในประเทศและตางประเทศ  

11 

1.2.1 รอยละการรับรูของนักทองเท่ียวดานการเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรมลานนา เพ่ือ

สังคมท่ีสรางสรรคและยั่งยืน 

12 

1.2.2 รอยละประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธตางๆ ตอพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา มช. 13 

ยุทธศาสตรท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพ่ือสรางประโยชนแกสวนรวม 14 

2.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรอบรม/หลักสูตรออนไลน จากการรวบรวมองคความรู

ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือถายทอดองคความรูสูสังคม ชุมชนและผูท่ีตองการแสวงหาความรู

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

14 

 2.1.2 จำนวนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคา/คุณคาเพ่ิม หรือผลิตภัณฑสรางสรรคท่ีไดรับมาตรฐาน   16 

2.1.3 จำนวนผูประกอบการสรางสรรคท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึนตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม   17 

2.1.4 รอยละของผูรับบริการวิชาการท่ีสามารถนำความรูไปใชประโยชนตอได 18 

ยุทธศาสตรท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุงเนนหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษส่ิงแวดลอม 

19 

 3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือดำเนินการท่ีเปนเลิศ (CMU-EdPEx) 19 

 3.1.2 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดใหม ปงบ 2565) 20 

 3.1.3 การดำเนินการท่ีเก่ียวของกับองคกรคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 21 



ค 

 

3.1.4 รอยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรตอการเขารวมโครงการ Happy CPAC : 

องคกรแหงความสุข 

22 

3.1.5 รอยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกร  23 

3.1.6 จำนวนเงินรายไดท่ีเกิดจากสินทรัพย เงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก และรายไดแหลง

อ่ืนๆ 

24 

3.1.7 รอยละของการประหยัดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาเทียบกับปท่ีผานมา 25 

3.1.8 รอยละท่ีลดลงการปลอยกาซเรือนกระจก   26 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

      สำนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ไดดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสำนักฯ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2562-

2565) และไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค แผนปฏิบัติการ กลยุทธ และตัวชี้วัด จำนวน 18 

ตัวชี้วัด โดยผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย จำนวน 13 ตัวชี้วดั และ

ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานคิดเปนรอยละ 85.27 ของแผนทั้งหมด 

สรุปไดดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุเปาหมาย (จำนวน 13 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัด 1.1.2 จำนวนผูเขาชม/ใชบริการพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา มช. แบบออนไลน 

ตัวชี้วัด 1.1.3 รอยละความรู/ประโยชนท่ีผูรับบริการไดรับดานวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑฯ   

ตัวชี้วัด 1.1.4 รอยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความรวมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือขายในระดับ

ทองถ่ิน ชาติ และนานาชาติ 

ตัวชี้วัด 1.2.1 รอยละการการรับรูของนักทองเที่ยวดานการเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิต วัฒนธรรมลานนา เพ่ือ

สรางสรรคสังคมอยางยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 1.2.2 รอยละประสิทธิผลของการประชาสัมพันธตางๆ ตอพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา มช. 

ตัวชี้วัด 2.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรอบรม/หลักสูตรออนไลน จากการรวบรวมองคความรู

ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือถายทอดองคความรูสูสังคม ชุมชนและผูท่ีตองการแสวงหาความรูเพ่ือ

การพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ตัวชี้วัด 2.1.2 จำนวนผลิตภัณฑท่ีมีมูลคา/คุณคาเพ่ิม หรือผลิตภัณฑสรางสรรคท่ีไดรับมาตรฐาน  

ตัวชี้วัด 2.1.3 จำนวนผูประกอบการสรางสรรคท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึนตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม  

ตัวชี้วัด 2.1.4 รอยละของผูรับบริการวิชาการท่ีสามารถนำความรูไปใชประโยชนตอได 

ตัวชี้วัด 3.1.3 การดำเนินการท่ีเก่ียวของกับองคกรคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) 

ตัวชี้วัด 3.1.6 รายไดท่ีเกิดจากสินทรัพย เงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก และรายไดอ่ืนๆ 

ตัวชี้วัด 3.1.7 รอยละของการประหยัดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาเทียบกับปท่ีผานมา  

ตัวชี้วัด 3.1.8 รอยละท่ีลดลงการปลอยกาซเรือนกระจก  

 

  



จ 

 

ตัวช้ีวัดท่ีไมบรรลุเปาหมาย (จำนวน 5 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัด 1.1.1  จำนวนผูเขาชมและใชบริการพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา มช. 

ตัวชี้วัด 1.1.5 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนาจากแหลงทุน

ภายในประเทศและตางประเทศ 

ตัวชี้วัด 3.1.2 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 

ตัวชี้วัด 3.1.4  รอยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรตอการเขาโครงการ Happy CPAC : องคกร

แหงความสุข 

ตัวชี้วัดท่ี 3.1.5  รอยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอองคกร 

 

 สำหรับตัวชี้วัดท่ี 3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือดำเนินการท่ีเปนเลิศ 

(CMU-EdPEx) เนื่องจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแจงยกเวนการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ตามแนวทางของเกณฑ CMU-EdPEx ของสำนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำป 2565 เนื่องจากมีการเปลี่ยน

ทีมผูบริหาร จึงจำเปนตองทบทวนปรับปรุงโครงรางองคกร (Organization Profile: OP) เพ่ือใหสอดคลองกับ

ทิศทางการบริหารของทีมผูบริหารชุดใหม และแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะที่ 13 

(พ.ศ. 2566-2570) ตอไป 



1

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บรรลุ ไม่บรรลุ

ย.1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน 79.11% 5 2

1.1.1 จ ำนวนผู้เข้ำชม/ใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ

ล้ำนนำ มช. (คน)

13,000 854 1,319 1,466 2,228 5,867 45.13% 1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ปรียำลักษณ์

1.1.2 จ ำนวนผู้เข้ำชม/ใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ

ล้ำนนำ มช. แบบออนไลน์ (คน)

40,000 7,800 22,537 17,826 22,302 70,465 100% 1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ปรียำลักษณ์

1.1.3 ร้อยละควำมรู้/ประโยชน์ท่ีผู้รับบริกำรได้รับด้ำนวิถี

ชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ฯ (ร้อยละ)

90 87.63 95.58 93.72 96.03 93.24 100% 1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ชุติมำ

ฐำปนีย์

1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน/เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม (ร้อย

ละ)

90 100.00 100.00 100% 1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ

งำนบริกำรฯ

ฐำปนีย์

ชุติมำ

1.1.5 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์

เรือนโบรำณล้ำนนำจำกแหล่งทุนภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศ (บำท)

4,000,000 121,154 18,790 33,300 171,318 344,562 8.61% 1 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

1.2.1 ร้อยละกำรรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้ำนกำรเป็นแหล่ง

เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำง

ย่ังยืน (ร้อยละ)

90 91.67 97.07 94.37 100% 1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ

งำนบริกำรฯ

ปรียำลักษณ์

วำสนำ

1.2.2 ร้อยละประสิทธิผลของกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ต่อ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. (ร้อยละ)

90 91.67 92.89 90.03 96.19 92.28 100% 1 งำนบริกำรฯ วำสนำ

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4)

เป้าหมาย

2565
ตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

รวม
ร้อยละ

ความส าเร็จ
หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

เทียบเป้าหมาย



2

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

2565
ตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

รวม
ร้อยละ

ความส าเร็จ
หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

เทียบเป้าหมาย

ย.2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 100% 4

2.1.1 จ ำนวนหลักสูตรระยะส้ัน/หลักสูตรอบรม/หลักสูตร

ออนไลน์ จำกกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ภำยในมหำวิทยำลัย 

เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่สังคม ชุมชนและผู้ท่ีต้องกำร

แสวงหำควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพของตนเอง (หลักสูตร)

20 1 4 5 14 24 100% 1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์

ปรียำลักษณ์

2.1.2 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำ/คุณค่ำเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์

สร้ำงสรรค์ท่ีได้รับมำตรฐำน (ช้ินงำน)

3 3 3 100% 1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

2.1.3 จ ำนวนผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึน

ตอบสนองตลำดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ (ผู้ประกอบกำร)

3 3 3 100% 1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริกำรวิชำกำรท่ีสำมำรถน ำควำมรู้ไป

ใช้ประโยชน์ต่อได้ (ร้อยละ)

85 80 97.45 79.34 94.48 87.82 100% 1 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์

ฐำปนีย์

ย.3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 76.71% 4 3

3.1.1 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

เพ่ือด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (CMU-EdPEx) (แบนด์)

3 ยกเว้น ยกเว้น งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์

3.1.2 ร้อยละของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรท่ีมีกำรจัดท ำคู่มือ

กำรปฏิบัติงำน (ร้อยละ)

100 7.69 7.69 7.69% 1 งำนบริหำรฯ ปัทมำ

3.1.3 กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใส (ITA) (ร้อยละ)

90 92.44 92.44 100% 1 งำนบริหำรฯ สันต์ทัศน์



3

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
บรรลุ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย

2565
ตัวช้ีวัด

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

รวม
ร้อยละ

ความส าเร็จ
หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

เทียบเป้าหมาย

3.1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจและควำมสุขของบุคลำกรต่อกำร

เข้ำโครงกำร Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข (ร้อยละ)

95 88.38 88.38 100% 1 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

วนิดำ

3.1.5 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อองค์กร (ร้อยละ) 90 74.60 74.60 82.89% 1 งำนบริหำรฯ รพีพรรณ

3.1.6 รำยได้ท่ีเกิดจำกสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจำกแหล่งทุน

ภำยนอก และรำยได้อ่ืนๆ (บำท)

1,550,000 179,435.35 87,016.35 167,901 284,399 718,751.78 46.37% 1 งำนบริหำรฯ ชนำภำ

3.1.7 ร้อยละของค่ำไฟฟ้ำท่ีลดลงเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ (ร้อย

ละ)

(5.00) 7,327.56 7,324.11 (9.47) (7.83) (13.01) 100% 1 งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์

3.1.8 ร้อยละของปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดลงเทียบกับ

ปีท่ีผ่ำนมำ (ร้อยละ)

(5.00) 5,465.56 (2,010.64) (18.52) (9.84) (18.64) 100% 1 งำนบริกำรฯ วำสนำ

85.27% 13 5รวม 
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2562 2563 2564 2565

90.19

แผน 9,000 12,000 12,000 13,000 46,000

ผล 12,885 13,711 4,201 5,867 36,664

แผน 40,000 40,000

ผล 70,465 70,465

แผน 80 80 80 90 82.50

ผล 75.44 90.98 91.5 96.03 88.49

แผน 80 80 80 90 82.50

ผล 92.31 100 96 100 97.08

แผน 3,500,000 3,500,000 4,000,000 11,000,000 

ผล 3,788,800 1,545,665 344,562 5,679,027 

แผน 80 85 90 90 86.25

ผล 77.89 92.00 93.77 94.37 89.51

แผน 85 90 90 88.33

ผล 85.67 90.09 92.70 89.49

ฝ่ำยส่งเสริมฯ ปรียำลักษณ์

ฝ่ำยส่งเสริมฯ ปรียำลักษณ์1.1.1 จ ำนวนผู้เข้ำชม/ใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ

ล้ำนนำ มช. (คน)

1.1.2 จ ำนวนผู้เข้ำชม/ใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ

ล้ำนนำ มช. แบบออนไลน์ (คน)

79.70

100

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด
แผน/

ผล

ปีงบประมาณ รวม

2562-2565

เทียบเป้าหมาย

2562-2565

ฝ่ำยส่งเสริมฯ

งำนบริกำรฯ

ฐำปนีย์

ชุติมำ

ปรียำลักษณ์1.1.5 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำจำกแหล่งทุน

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ (บำท)

งำนบริหำรฯ

ฝ่ำยส่งเสริมฯ ชุติมำ

ฐำปนีย์

1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน/เครือข่ำย

ศิลปวัฒนธรรม (ร้อยละ)

1.1.3 ร้อยละควำมรู้/ประโยชน์ท่ีผู้รับบริกำรได้รับด้ำนวิถี

ชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ฯ (ร้อยละ)
100

100

ฝ่ำยส่งเสริมฯ

งำนบริกำรฯ

ปรียำลักษณ์

วำสนำ

1.2.2 ร้อยละประสิทธิผลของกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ 

ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. (ร้อยละ)

ชนำภำ

1.2.1 ร้อยละกำรรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้ำนกำรเป็นแหล่ง

เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคม

อย่ำงย่ังยืน (ร้อยละ) งำนบริกำรฯ วำสนำ

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 (ไตรมาส 4)

ย.1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน

51.63 

100

100

http://[s1l0];/#'1.1.1'!A1
http://[s1l1];/#'1.1.2'!A1
http://[s1l2];/#'1.1.3'!A1
http://[s1l8];/#'1.1.4'!A1
http://[s1l10];/#'1.2.1'!A1
http://[s1l9];/#'1.2.2'!A1
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2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด

แผน/

ผล

ปีงบประมาณ รวม

2562-2565

เทียบเป้าหมาย

2562-2565

95.83

แผน 6 9 15 20 50

ผล 7 24 15 24 70

แผน 1 2 3 6

ผล 1 2 3 6

แผน 1 2 3 6

ผล 1 1 3 5

แผน 80 80 85 85 82.50

ผล 91.71 96.57 97.39 88 93.37

74.93

แผน 2 3 3 3 3

ผล 2 ยกเว้น 2 ยกเว้น 2

แผน 100 100

ผล 7.69 7.69

แผน 80 90 90 90 88

ผล 100 100 95 86.70 95.43

แผน 80 90 90 95 89

ผล 85.89 90.57 92.92 88.38 89.44

ฝ่ำยส่งเสริมฯ ต่อพงษ์

ปรียำลักษณ์

2.1.2 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำ/คุณค่ำเพ่ิม หรือ

ผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ท่ีได้รับมำตรฐำน (ช้ินงำน)

2.1.1 จ ำนวนหลักสูตรระยะส้ัน/หลักสูตรอบรม/หลักสูตร

ออนไลน์ จำกกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ภำยในมหำวิทยำลัย 

เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่สังคม ชุมชนและผู้ท่ีต้องกำร

ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริกำรวิชำกำรท่ีสำมำรถน ำควำมรู้

ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ (ร้อยละ)

ฝ่ำยส่งเสริมฯ

ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

2.1.3 จ ำนวนผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึน

ตอบสนองตลำดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ (ผู้ประกอบกำร)

งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์

3.1.2 ร้อยละของบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรท่ีมีกำรจัดท ำ

คู่มือกำรปฏิบัติงำน (ร้อยละ)

ต่อพงษ์

ฐำปนีย์

3.1.1 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (CMU-EdPEx) (แบนด์)

งำนบริหำรฯ

งำนบริหำรฯ ปัทมำ

3.1.3 กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใส (ITA) (ร้อยละ)

งำนบริหำรฯ

ชนำภำ

วนิดำ

สันต์ทัศน์

3.1.4 ร้อยละควำมพึงพอใจและควำมสุขของบุคลำกรต่อ

กำรเข้ำโครงกำร Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข 

(ร้อยละ)

ย.3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ย.2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

100

100

83.33

100

66.67

7.69

100

100

http://[s1l3];/#'2.1.1'!A1
http://[s1l4];/#'2.1.2'!A1
http://[s1l5];/#'2.1.3'!A1
http://[s1l6];/#'2.1.4'!A1
http://[s1l7];/#'3.1.1'!A1
http://[s1l16];/#'3.1.2'!A1
http://[s1l17];/#'3.1.3'!A1
http://[s1l15];/#'3.1.4'!A1
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2562 2563 2564 2565
หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด

แผน/

ผล

ปีงบประมาณ รวม

2562-2565

เทียบเป้าหมาย

2562-2565

แผน 90 90 90

ผล 92.25 74.60 83.43

แผน 1,100,000 1,400,000 1,400,000 1,550,000 5,450,000

ผล 1,501,968 4,357,345 1,745,662 718,752 8,323,727

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

ผล 6.40 10.62 (10.48) (13.01) (1.62)

แผน (3.00) (5.00) (4.00)

ผล (3.85) (18.64) (11.24)

86.98

วำสนำ

งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์

3.1.8 ร้อยละของปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีลดลงเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ (ร้อยละ)

งำนบริหำรฯ ชนำภำ

3.1.7 ร้อยละของค่ำไฟฟ้ำท่ีลดลงเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ (ร้อยละ)

3.1.6 รำยได้ท่ีเกิดจำกสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจำกแหล่ง

ทุนภำยนอก และรำยได้อ่ืนๆ (บำท)

3.1.5 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อองค์กร (ร้อย

ละ)

งำนบริหำรฯ รพีพรรณ
92.69

100

32.37 

100
งำนบริกำรฯ

รวม

http://[s1l14];/#'3.1.5'!A1
http://[s1l11];/#'3.1.6'!A1
http://[s1l12];/#'3.1.7'!A1
http://[s1l13];/#'3.1.8'!A1
http://[s1l13];/#'3.1.8'!A1
http://[s1l12];/#'3.1.7'!A1
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ตัวช้ีวัด 1.1.1 จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 13,000

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ปรียำลักษณ์ ใจสัตย์

เดือน เป้าหมาย ผลงาน หมายเหตุ

ไตรมาสท่ี 1         4,000            854 

ตุลำคม          1,000             217 

พฤศจิกำยน          1,500             189 

ธันวำคม          1,500             448 

ไตรมาสท่ี 2         3,500         1,319 

มกรำคม          1,500             452 

กุมภำพันธ์          1,000             564 

มีนำคม          1,000             303 

ไตรมาสท่ี 3         2,800         1,466 

เมษำยน          1,000             274 

พฤษภำคม             900             201 

มิถุนำยน             900             991 

ไตรมาสท่ี 4         2,700         2,228 

กรกฎำคม             900             294 

สิงหำคม             900             897 

กันยำยน             900          1,037 

รวม 13,000       5,867        

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     4) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมของหน่วยงำนภำยนอก โดยใช้พ้ืนท่ีในพิพิธภัณฑ์ฯ

     2) จัดกิจกรรมเพ่ือประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรตลำดของพิพิธภัณฑ์ฯ

     3) ประชำสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียว ประชำชน สถำบันกำรศึกษำ และหน่วยงำน/องค์กรให้มำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯ ให้มำกย่ิงข้ึน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (เชิงรุก) : ขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และ

ย่ังยืน

     ผู้เข้ำชมและใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ จ ำนวน 5,867 คน เทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 45.34

     5) ปรับอัตรำค่ำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ให้สูงข้ึน

     1) สถำนกำรณ์ของโรคโควิด-19 และค่ำฝุ่น PM 2.5 ท ำให้จ ำนวนนักท่องเท่ียวลดลง

     2) ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมแบบ Onsite ผ่ำนพิพิธภัณฑ์ได้ เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ของโรคโควิด-19

     1) ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในส่วนของนิทรรศกำรให้น่ำสนใจและดึงดูดนักท่องเท่ียว

X2A0T
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ตัวช้ีวัด 1.1.2 จ านวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบออนไลน์ 

ค่าเป้าหมาย : 40,000

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ปรียำลักษณ์ ใจสัตย์

เดือน เป้าหมาย ผลงาน หมายเหตุ

ไตรมาส 1         8,000         7,800 

ตุลำคม

พฤศจิกำยน          4,000          6,100 

ธันวำคม          4,000          1,700 

ไตรมาส 2        12,000        22,537 

มกรำคม          4,000         11,037 

กุมภำพันธ์          4,000          8,300 

มีนำคม          4,000          3,200 

ไตรมาส 3        11,000        17,826 

เมษำยน          4,000          4,500 

พฤษภำคม          4,000          6,386 

มิถุนำยน          3,000          6,940 

ไตรมาส 4         9,000        22,302 

กรกฎำคม 2564          3,000          8,741 

สิงหำคม 2564          3,000          4,159 

กันยำยน 2564          3,000          9,402 

รวม 40,000       70,465       

สรุปผลการด าเนินงาน

     จ ำนวนผู้เข้ำชม/ใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. แบบออนไลน์ จ ำนวน 70,465 คน/คร้ัง เทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100

     - 

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

     - 

X3A0T
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ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุติมำ พรหมำวัฒน์, ฐำปนีย์ เครือระยำ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 นักท่องเท่ียว/ผู้เข้ำเย่ียมชมท่ัวไป 80 93.33 95.92 95.11 96.19 95.14

2 กลุ่มศึกษำดูงำน 80 81.93 95.24 92.32 95.86 91.34

87.63 95.58 93.72 96.03 93.24

สรุปผลการด าเนินงาน

รวม

     ควำมรู้/ประโยชน์ ท่ีกลุ่มศึกษำดูงำนและผู้เข้ำชมได้รับด้ำนวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ร้อยละ 93.24 เทียบกับเป้ำหมำย 

คิดเป็นร้อยละ 100

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     - 

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

     - 

ตัวช้ีวัด 1.1.3 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ท่ีกลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ล้านนา มช.

ล าดับ รายการ เป้าหมาย
ผลงาน

รวม

X4A0T
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ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, งำนบริกำรและประกันคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบ : ฐำปนีย์ เครือระยำ, ชุติมำ พรหมำวัฒน์, วำสนำ มำวงค์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม เครือข่าย ระยะเวลาด าเนินงาน ผลงาน

1 โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถึชีวิตล้ำนนำ 

"ผ้ำ และเทศกำลชำติพันธ์ุ"

1) ไทเขิน: กลุ่มเขิน บ้ำนต้นแหน อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวัด

เชียงใหม่

2) ไทล้ือ: บ้ำนลวงเหนือ อ ำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่

3) ไทยอง: เทศบำลประตูป่ำ จังหวัดล ำพูน

4) ไทยวน: อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

5) ไทใหญ่: อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

6)  ลัวะ: บ้ำนขุนแปะ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 100

2 โครงกำรเรือนพ้ืนถ่ินล้ำนนำ "เฮือนเก่ำ เฮำฮักษำ" ชุมชนสันป่ำตอง ต.ค. 64 - ก.ย. 65 100

3 โครงกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน 3D Virtual Reality 

(VR) เรือนกำแล (พญำวงศ์) ในพิพิธภัณฑ์เรือน

โบรำณล้ำนนำ มช. (ร่วมกับ ITSC)

ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มช. ก.ย. 64 - ส.ค. 65 100

4 โครงกำรอบรมหลักสูตระยะส้ันวัฒนธรรมอำหำร

ล้ำนนำสู่สำกล [โครงกำรขยำยระยะเวลำ SO3: 

ล้ำนนำสร้ำงสรรค์ ปีงบ 64-65 ซ่ึงได้รับจัดสรร

งบประมำณในเดือน ก.ย. 64]

1) โฮงเฮียนสืบสำนภูมิปัญญำล้ำนนำ 

2) ศูนย์ธรรมชำติบ ำบัดบัลวี เชียงใหม่  

3) ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ก.ย. 64 - ส.ค. 65 100

5 โครงกำรจัดพิมพ์วำรสำรร่มพยอม ปีท่ี 24 (ฉบับ

พิเศษ)

นักเขียน/นักวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม ต.ค. 64 - ก.ย. 65 100

6 โครงกำรศิลปวัฒนธรรมศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัย

เกียวโตเซกะ

มหำวิทยำลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญ่ีปุ่น 28 ส.ค. - 9 ก.ย. 65 100

100

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา  

     ผลสัมฤทธ์ิในกำรจัดกำรควำมร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ำย ร้อยละ 100 เทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100

     - 

     -

รวม

ตัวช้ีวัด 1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน/เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
X5A0T



11

ค่าเป้าหมาย : 4,000,000

หน่วยนับ : บำท

หน่วยงาน : งำนบริหำรท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนำภำ ค ำวงค์

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

1 แหล่งทุนภายในประเทศ         83,865              80        33,300      171,318         288,563 

1.1 เงินบริจำคพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ          83,865               80         33,300       171,318          288,563 

2 แหล่งทุนจากต่างประเทศ                 -   

                 -   

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

3.1 เงินบริจำคเพ่ือสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม          36,000            36,000 

3.2 เงินบริจำคเพ่ือจัดท ำของท่ีระลึก           1,289         18,710            19,999 

121,154      18,790       33,300       171,318     344,562        

สรุปผลการด าเนินงาน

 

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

     2) เงินทุนสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมจำกหน่วยงำนภำยนอกลดลง

     3) รำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรลดลง เช่น กำรจัดเก็บค่ำลงทะเบียนฝึกอบรม/สัมมนำ และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ/ของท่ีระลึกในพิพิธภัณฑ์

     4) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ/ของท่ีระลึกลดลง

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 1.1.5 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ 

     3) เพ่ิมช่องทำงกำรตลำดแบบออนไลน์ (Online Marketing)

     เงินทุนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำจำกแหล่งทุนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ จ ำนวน 344,562 บำท เทียบกับค่ำเป้ำหมำย 

คิดเป็นร้อยละ 8.61 (ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย)

     1) หำรำยได้จำกทรัพยำกรท่ีส่วนงำนมีอยู่ เช่น พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ กำรจ ำหน่ำยหนังสือ กำรจัดประชุมวิชำกำร ฯลฯ

     2) หำรำยได้จำกกำรสนับสนุน/บริจำคจำกแหล่งทุนภำยในและต่ำงประเทศ

รวม

     1) รำยได้จำกกำรจัดเก็บค่ำเข้ำชมและเช่ำสถำนท่ีในพิพิธภัณฑ์ฯ ลดลง
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หน่วยนับ : ร้อยละ

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

1 ร้อยละกำรรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงย่ังยืน

91.67 97.07 94.37 

91.67 97.07 94.37 

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     กำรรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือสร้ำงสรรค์สังคมอย่ำงย่ังยืน ร้อยละ 94.37 เทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็น

ร้อยละ 100

     -

ตัวช้ีวัด 1.2.1 ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเท่ียวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพ่ือสังคมท่ีสร้างสรรค์และย่ังยืน	

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยงาน : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, งำนบริกำรและประกันคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบ : ปรียำลักษณ์ ใจสัตย์, วำสนำ มำวงค์

รวม

     - 

X7A0T
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หน่วยนับ : ร้อยละ

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

1 ประสิทธิผลของกำรประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ

ล้ำนนำ มช.

91.67 92.89 90.03 96.19 92.70 

91.67 92.89 90.03 96.19 92.70 

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     -

     - 

     ผลประเมินประสิทธิผลของกำรประชำสัมพันธ์ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ร้อยละ 92.48 เทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100

ตัวช้ีวัด 1.2.2 ร้อยละของประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช .

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยงาน : งำนบริกำรและประกันคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบ : วำสนำ มำวงค์

รวม

X8A0T
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ค่าเป้าหมาย : 20

หน่วยนับ : หลักสูตร

หน่วยงาน : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ปรียำลักษณ์ ใจสัตย์

ล าดับ หลักสูตร ผลงาน

ไตรมาสท่ี 1 1

1.1 กิจกรรม Lanna Crafts Online (Workshop) : โคมหูกระต่ำย 1

ไตรมาสท่ี 2 4

2.1 กิจกรรม Lanna Crafts Online (workshop) : กระเป๋ำลูกเดือย (ชำติพันธ์ุกะเหร่ียง) 1

2.2 กิจกรรม Lanna Crafts Online (workshop) : ว่ำวอีลุ้ม 1

2.3 กิจกรรม Lanna Crafts Online (workshop) : ดอกไม้ประดับต้นคัวตำน 1

2.4 กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม "กำรตัดตุงล้ำนนำ เพ่ือเรียนรู้งำนหัตถศิลป์ล้ำนนำ" ส ำหรับคณำจำรย์และนักศึกษำหลักสูตร

สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

1

ไตรมาสท่ี 3 5

3.1 กิจกรรม Lanna Crafts Online (workshop) : ตุงป๋ีเป้ิง 1

3.2 กิจกรรม Lanna Crafts Online (workshop) : สำนพัด 1

3.3 กิจกรรมอบรม (workshop) "กำรตัดตุงไส้หมู" ส ำหรับโรงเรียน อบจ.เชียงใหม่ 1

3.4 กิจกรรมอบรม (workshop) "กำรตัดตุงไส้หมู” ส ำหรับสโมสรนักศึกษำ มช. ปีกำรศึกษำ 2565 (รับน้องท่องเมือง) 1

3.5 หลักสูตรเรือนล้ำนนำกับวิถีชีวิต (Lanna House and Way of Life) ในระบบ MOOC CMU 1

ไตรมาส 4 14

4.1 โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กำรเรียนรู้วิถีชีวิตล้ำนนำ "ผ้ำและเทศกำลชำติพันธ์ุ"

4.2 โครงการอบรมหลักสูตระยะส้ันวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล 6

   (1) หลักสูตรอำหำรแปรรูป 1

   (2) หลักสูตรอำหำรว่ำงพ้ืนถ่ินล้ำนนำ (ของก๋ินเล่น) 1

   (3) หลักสูตรอำหำรตำมฤดูกำล 1

   (4) หลักสูตรอำหำรตำมประเพณี 1

   (5) หลักสูตรอำหำรเน่ืองในโอกำสส ำคัญ 1

   (6) หลักสูตรอำหำรเป็นยำ 1

4.3 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 5

   (1) กิจกรรมอบรม “ประดิษฐ์โคมกระบอก” ส ำหรับโรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนกลำง 1

   (2) กิจกรรมอบรม “ประดิษฐ์โคมกระบอก” ส ำหรับโรงเรียนป่ำซำง 1

   (3) กิจกรรมอบรม “กำรท ำหลำมปลำช่อนและขนมสอดไส้” ส ำหรับโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยำลัย 1

   (4) กิจกรรม “ประดิษฐ์โคมกระบอกและตัดตุงไส้หมู” ส ำหรับมหำวิทยำลัยพำยัพ 1

   (5) กิจกรรม “ประดิษฐ์ตุงไส้หมูและโคมล้ำนนำ” ส ำหรับบริษัท Concept Land 9 1

4.4 หลักสูตรเรือนล้ำนนำกับวิถีชีวิต (Lanna House and Way of Life)  (ร่วมกับคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มช.) 1

4.5 โครงกำรศิลปวัฒนธรรมศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัยเกียวโตเซกะ 1

4.6 หลักสูตรอักษรธรรมล้ำนนำแบบออนไลน์ 1

24

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

รวม

ตัวช้ีวัด 2.1.1 จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน/หลักสูตรอบรม/หลักสูตรออนไลน์ จากการรวบรวมองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ชุมชนและผู้ท่ีต้องการแสวงหาความรู้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

X9A0T
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สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     หลักสูตระยะส้ัน จ ำนวน 24 หลักสูตร หำกเทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100

     - 

     - 
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ตัวช้ีวัด 2.1.2 จ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า/คุณค่าเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ท่ีได้รับมาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย : 3

หน่วยนับ : ช้ินงำน

หน่วยงาน : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ฐำปนีย์ เครือระยำ

ล าดับ ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเอกสารรับรองผลงาน/ช้ินงาน 

ตามมาตรฐานท่ีระบุไว้ในค านิยามข้างต้น
ผลงาน

1 กำรจัดนิทรรศกำรภำยในเรือนจ ำลอง 4 ภำค 

ภำยในอุทยำนหลวงรำชพฤกษ์

มีกำรปรับปรุงอำคำรเรือนไทย 4 ภำค จำกเดิมเป็นอำคำรท่ีไม่มีเคร่ืองใช้ และกำรจัด

นิทรรศกำรให้ข้อมูลควำมรู้ภำยในเรือน ปรับปรุงเป็นอำคำรนิทรรศกำรท่ีแสดงวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ควำมเช่ือ กำรกินกำรอยู่อำศัยของคนไทยจ ำนวน 4 หลัง โดยอุทยำนหลวงรำช

พฤกษ์ จะได้ใช้เรือนเป็นอำคำรจัดแสดงและจัดกิจกรรมทำงศิลปวัฒนธรรม เป็นกำร

เสริมสร้ำงและส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้ประชำชน และเยำวชนท่ีมำศึกษำในหน่วยงำน

1

2 ตุงสิบสองรำศีของร้ำนโคมตุงล้ำนนำสินค้ำพ้ืนเมือง

เชียงใหม่ บ้ำนเมืองสำตร อ.เมือง จ. เชียงใหม่

ผู้ประกอบกำรได้น ำลำยตัดกระดำษสิบสองรำศีไปพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ตุง โดยท ำตัวลำย

นักษัตรท้ัง 12 ตัวในตุงผืนเดียว เพ่ือใช้จ ำหน่ำย โดยใช้วัสดุผ้ำแทนกระดำษ เพ่ือยืดอำยุกำร

ใช้งำน และสร้ำงมูลค่ำ/คุณค่ำเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์

1

3 มีกำรน ำลวดลำยสิบสองรำศีไปออกแบบเป็นตุงสิบ

สองรำศี โดยท ำตัวลำยนักษัตรท้ัง 12 ตัวในตุงผืน

เดียว เพ่ือใช้จ ำหน่ำยในร้ำน มีกำรใช้วัสดุเป็นผ้ำท่ีมี

อำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำกระดำษและสำมำรถสร้ำง

มูลค่ำได้มำกข้ึน

ผู้ประกอบกำรได้น ำลวดลำยสิบสองรำศีไปออกแบบตุงปีเป้ิง (นักษัตรประจ ำปีเกิด) โดยท ำ

เป็นตุงประจ ำปีเกิดของแต่ละคน เพ่ือใช้จ ำหน่ำยในร้ำน มีกำรใช้วัสดุเป็นผ้ำแทนกระดำษ 

เพ่ือยืดอำยุกำรใช้งำน และสร้ำงมูลค่ำ/คุณค่ำเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์

1

3

สรุปผลการด าเนินงาน

 

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     -

     

     จ ำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่ำ/คุณค่ำเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ท่ีได้รับมำตรฐำน จ ำนวน 3 ช้ินงำน เทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100

รวม

     -

X10A0T
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ตัวช้ีวัด 2.1.3  จ านวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึนตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่

ค่าเป้าหมาย : 3

หน่วยนับ : ผู้ประกอบกำร

หน่วยงาน : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ฐำปนีย์ เครือระยำ

ล าดับ ผู้ประกอบการ
ช่ือโครงการ/กิจกรรม/หลักสูตรการอบรม 

ท่ีได้ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับผู้ประกอบการ/ธุรกิจ

สร้างสรรค์

ผลงาน

1 อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ โดยได้ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำและให้

ข้อมูลส ำหรับกำรจัดนิทรรศกำรภำยในเรือนจ ำลอง 4 ภำค 

ประกอบด้วย ภำคเหนือ ภำคอีสำน ภำคกลำง ภำคใต้ ซ่ึงได้จัดวำง

อุปกรณ์และเคร่ืองใช้บนเรือนท้ัง 4 หลัง รวมถึงป้ำยนิทรรศกำร

ข้อมูล เพ่ือให้ผู้ประกอบกำรได้เปิดให้ผู้สนใจได้เข้ำชม เรียนรู้วิถี

ชีวิตของคนไทยท้ัง 4 ภำค

ส ำนักฯ ได้ให้ค ำแนะน ำแก่อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ในกำรจัดภูมิ

ทัศน์และสภำพแวดล้อมรอบตัวเรือนไทยท้ังส่ีภำค รวมถึงกำรให้

ค ำแนะน ำ และร่วมออกแบบนิทรรศกำรกับอุทยำนหลวงรำช

พฤกษ์ และผู้รับเหมำในกำรจัดนิทรรศกำร โดยในระหว่ำงกำรจัด

นิทรรศกำรได้ติดตำมผล กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้ได้

ข้อมูลท่ีถูกต้อง

1

2 นำยบรรณำรักษ์ กันตีฟอง เจ้ำของร้ำนโคมตุงล้ำนนำสินค้ำพ้ืนเมือง

เชียงใหม่ บ้ำนเมืองสำตร อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ น ำลำยตัด

กระดำษสิบสองรำศีไปพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ตุง

ส ำนักฯ ได้ออกแบบลำย 12 นักษัตร ให้กับทำงเจ้ำของกิจกำร ซ่ึง

ได้น ำไปออกแบบตุงของตัวเอง ซ่ึงในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรได้

แนะน ำรูปแบบตุง และให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรออกแบบลำยให้แก่

ผู้ประกอบกำรได้น ำไปสร้ำงสรรค์ผลงำนต่อทำงผู้ประกอบกำรได้

เห็นถึงปัญหำของกำรตัดลำยกระดำษด้วยกรรไกร ซ่ึงใช้เวลำมำก 

และท ำได้จ ำนวนน้อย ไม่สำมำรถท ำได้ทันหำกมีกำรส่ังสินค้ำ

จ ำนวนมำก จึงแก้ไขปัญหำด้วยกำรน ำลำยสิบสองรำศีไปท ำเป็น

ลำยป๊ัม เพ่ือเข้ำในเคร่ืองอัดกระดำษ สำมำรถผลิตได้ในจ ำนวนมำก

 และมีคุณภำพเหมือนกัน

1

3 นำงสำวเจษฏำภรณ์ จันทน์ด ำ เจ้ำของร้ำนตระกำรตำล้ำนนำโคม 

บ้ำนเมืองสำตร อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ น ำลำยตัดกระดำษ

สิบสองรำศีไปพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ตุง

ส ำนักฯ ได้ออกแบบลำย 12 นักษัตร ให้กับทำงเจ้ำของกิจกำร ซ่ึง

ได้น ำไปออกแบบตุงของตัวเอง ซ่ึงในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรได้

แนะน ำรูปแบบตุง และให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรออกแบบลำยให้แก่

ผู้ประกอบกำรได้น ำไปสร้ำงสรรค์ผลงำนต่อทำงผู้ประกอบกำรได้

เห็นถึงปัญหำของกำรตัดลำยกระดำษด้วยกรรไกร ซ่ึงใช้เวลำมำก 

และท ำได้จ ำนวนน้อย ไม่สำมำรถท ำได้ทันหำกมีกำรส่ังสินค้ำ

จ ำนวนมำก จึงแก้ไขปัญหำด้วยกำรน ำลำยสิบสองรำศีไปท ำเป็น

ลำยป๊ัม เพ่ือเข้ำในเคร่ืองอัดกระดำษ สำมำรถผลิตได้ในจ ำนวนมำก

 และมีคุณภำพเหมือนกัน

1

3

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ท่ีมีทักษะเพ่ิมข้ึนตอบสนองตลำดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ จ ำนวน 3 ผู้ประกอบกำร เทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100

     -

     -

รวม
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ตัวช้ีวัด 2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ค่าเป้าหมาย : 85

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ฐำปนีย์ เครือระยำ

ล าดับ หลักสูตร ร้อยละ

ไตรมาส 1 80.00

1.1 กิจกรรม Lanna Crafts Online (workshop) : กำรตกแต่งผ้ำด้วยลูกเดือย 80.00

ไตรมาส 2 97.45

2.2 กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม "กำรตัดตุงล้ำนนำ เพ่ือเรียนรู้งำนหัตถศิลป์ล้ำนนำ" ส ำหรับคณำจำรย์และนักศึกษำหลักสูตร

สำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

96.36

2.3 กิจกรรม Lanna Crafts Online (workshop) : ว่ำวอีลุ้ม 100.00

2.4 กิจกรรม Lanna Crafts Online (workshop) : ดอกไม้ประดับต้นคัวตำน 96.00

ไตรมาส 3 79.34

3.1 กิจกรรมกำรสอนท ำตุงปีเป้ิงให้กับเยำวชนเจ้ำบ้ำนสืบสำนวัฒนธรรม ในเทศกำล Water Festival 2022 เทศกำลวิถีไทย วิถีน้ ำ 

คร้ังท่ี 7 ณ บ้ำนโบรำณ เชียงใหม่ โดยบริษัททศภำค จ ำกัด

61.54

3.2 กิจกรรม Lanna Crafts Online (workshop) : ตุงปีเป้ิง 97.14

ไตรมาส 4 94.48

4.1 กิจกรรมWorkshop สำนส้อมดอกตอกล้ำนนำ 96.55

4.2 โครงกำรศิลปวัฒนธรรมศึกษำส ำหรับมหำวิทยำลัยเกียวโตเซกะ 92.41

87.82

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

รวม

     ผู้รับบริกำรวิชำกำรสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ คิดเป็นร้อยละ 87.82  เม่ือเทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100

     -
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ตัวช้ีวัด 3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200) 

ค่าเป้าหมาย : 3

หน่วยนับ : แบนด์

หน่วยงาน : งำนบริกำรและประกันคุณภำพ

ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

หมวด ผลประเมิน แบนด์

1.1 กำรน ำองค์กำรโดยผู้น ำระดับสูง

1.2 กำรก ำกับดูแลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ์

2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

3.1 เสียงของลูกค้ำ

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ

4.1 กำรวัด วิเครำะห์ และปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรขององค์กำร

4.2 กำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

5.1 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร

5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร

6.1 กระบวนกำรท ำงำน

6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร

7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และด้ำนกระบวนกำร

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กำรและกำรก ำกับดูแล

7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และตลำด

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ส ำนักฯ ได้รับกำรยกเว้นกำรตรวจประเมิน EdPEx ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนแปลงคณะผู้บริหำร เพ่ือให้ผู้บริหำรได้มีเวลำ

ในระยะเร่ิมต้นในกำรทบทวนบริบทองค์กร และวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมแนวทำงของเกณฑ์ EdPEx ตลอดจนเป็นกลไกลในกำรร่วม

สนับสนุนและขับเคล่ือนนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)

     - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความย่ังยืน และอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม

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 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย : 100

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ส ำนักงำนส ำนัก

ผู้รับผิดชอบ : ปัทมำ จักษุรัตน์

ล าดับ ช่ือ-สกุล คู่มือปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2 1 1

1 นำยสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ คู่มือด ำเนินงำนโครงกำรของส ำนักฯ 1 1

ไตรมาส 3   

1 1

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     2) ศึกษำตัวอย่ำงกำรจัดคู่มือปฏิบัติงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ และน ำมำปรับใช้จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนของตนเอง

     จ ำนวนบุคลำกรสำยปฏิบัติกำรท่ีมีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 1 คน จำกพนักงำนมหำวิทยำลัยประจ ำท้ังหมด 13 คน หำกเทียบกับ

เป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 7.69

     บุคลำกรไม่สำมำรถจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดได้

ไตรมาส 4

     1) สนับสนุนบุคลำกรเข้ำร่วมอบรม เร่ือง กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน

รวม
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ล าดับ รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 4

1 ผลประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 26.92 26.92

2 ผลประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 27.47 27.47

3 ผลประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 32.31 38.05

86.70 92.44

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

     2) กำรรำยงำนข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ไม่ตรงกับเกณฑ์ท่ีก ำหนด

รวม

สรุปผลการด าเนินงาน

     ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) คิดเป็นร้อยละ 86.70

ตัวช้ีวัด 3.1.3 การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ส ำนักงำนส ำนัก

ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

     1) ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสำธำรณะ (OIT) บนเว็บไซต์ส ำนักฯ ไม่ให้มี Deadlink

     1) ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) บนเว็บไซต์ส ำนักฯ มี Deadlink

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     2) ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ตำมเกณฑ์ CMU-ITA
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ค่าเป้าหมาย : 95

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งำนบริหำรท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนำภำ ค ำวงค์, วนิดำ เช้ือค ำฟู

ล าดับ หัวข้อประเมิน ร้อยละ ผลประเมิน

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 88.57 มากท่ีสุด

1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักฯ ให้เป็นบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ มีสุขภำพท่ีดีท้ัง

ทำงร่ำงกำยและจิตใจ

88.57 มำกท่ีสุด

2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักฯ ให้ท ำงำนด้วยใจรัก สำมัคคี สำมำรถท ำงำน

ร่วมกันเป็นทีม และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำน เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน

91.43 มำกท่ีสุด

3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักฯ ให้ตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลชุมชน

และสังคม

85.71 มำกท่ีสุด

ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 88.00 มากท่ีสุด

4 กิจกรรม Happy Heart: อวยพรวันเกิดบุคลำกร 88.57 มำกท่ีสุด

5 กิจกรรม Happy Heart: แสดงควำมยินดีกับบุคลำกรท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 85.71 มำกท่ีสุด

6 กิจกรรม Happy Heart: พิธีมุทิตำจิตผู้บริหำรท่ีหมดวำระและเกษียณอำยุงำน 90.00 มำกท่ีสุด

7 กิจกรรม Happy Society: ถวำยปัจจัย และท ำกิจกรรมสำธำรณกุศล ณ วัดฝำยหิน 87.14 มำกท่ีสุด

8 กิจกรรม Happy Body: ส่งเสริมกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจ ำปี 88.57 มำกท่ีสุด

อ่ืนๆ 88.57 มากท่ีสุด

9 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร 88.57 มำกท่ีสุด

10 ควำมพึงพอใจของท่ำนในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ในภำพรวม 88.57 มำกท่ีสุด

88.38 มากท่ีสุด

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ตัวช้ีวัด 3.1.4 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข

รวม

     ผลประเมินควำมพึงพอใจและควำมสุขของบุคลำกรต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข คิดเป็นร้อยละ 88.38 หำกเทียบกับ

เป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 98.20

     -

     ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ควรส ำรวจข้อมูล/ค้นหำควำมต้องกำรปัจจัยสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมสุขของบุคลำกร และใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำ (Input) ใน

กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือกำรตอบสนองท่ีตรงกับควำมต้องกำรของบุคลำกรได้มำกข้ึน
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ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งำนบริหำรท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : รพีพรรณ ศรีทะ

ล าดับ หัวข้อประเมิน มิติ ร้อยละ

1 ท่ำนจะแนะน ำญำติ/เพ่ือน/คนรู้จักมำท ำงำนท่ีองค์กรน้ี

2 หำกท่ำนมีใครกล่ำวถึงองค์กรในทำงท่ีไม่เหมำะสม ท่ำนจะปกป้ององค์กรของท่ำนหรือไม่

3 ท่ำนภำคภูมิใจท่ีได้เป็นพนักงำน/บุคลำกรขององค์กร/ได้ท ำงำนในองค์กรน้ี

4 เม่ือมีโอกำสจะบอกผู้อ่ืนถึงส่ิงดีๆ เก่ียวกับกำรท ำงำนท่ีองค์กรน้ีระดับใด

5 ขณะท่ีท ำงำนอยู่ในองค์กรน้ี หำกท่ำนมีโอกำสได้ศึกษำต่อ และเม่ือส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ท่ำนจะท ำงำนต่อหรือว่ำ

ลำออก

6 ถ้ำท่ำนมีโอกำสเปล่ียนสถำนท่ีท ำงำน หรือองค์กรอ่ืนชวน/ติดต่อให้ท ำงำน ท่ำนพร้อมท่ีจะไประดับใด

7 ท่ำนรู้สึกเป็นเจ้ำของร่วมขององค์กรท่ีท่ำนท ำงำนในปัจจุบัน

8 เม่ือท่ำนท ำงำนในองค์กรน้ีเป็นเวลำนำน ท่ำนย่ิงรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร

9 ท่ำนทุ่มเทท ำงำนเพ่ือประโยชน์ขององค์กรของท่ำน

10 ท่ำนเป็นคนคิดใหม่ ท ำใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมก้ำวหน้ำกับองค์กรของท่ำน

11 ในแต่ละวันท่ำนท ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำย

12 องค์กรน้ีสร้ำงแรงบันดำลใจให้ท่ำนท ำงำนให้ดีท่ีสุดในทุกๆ วัน

13 องค์กรน้ีสนับสนุนและให้แรงจูงใจกับท่ำนในกำรสร้ำงผลงำนแก่องค์กรมำกกว่ำกำรท ำงำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับ

มอบหมำยปกติ

74.60

หมายเหตุ: ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ ควำมผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิต และควำมสุขของบุคลำกร มช. (Happinometer) ประจ ำปี 2564

เหตุผล/ค าช้ีแจงประกอบ

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

     2) จัดท ำแผนสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรส ำนักฯ 

ตัวช้ีวัด 3.1.5 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร 

รวม

     ควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อองค์กร คิดเป็นร้อยละ 74.60 หำกเทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 82.89

     2) ไม่มีแผนสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร

     1) ส ำรวจปัจจัยสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกร

Say
75.00

(Very Happy)

Stay
70.60

(Happy)

Strive
78.30

(Very Happy)

     1) ไม่มีกำรส ำรวจปัจจัยท่ีท ำให้เกิดควำมผูกพันของบุคลำกร
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ตัวช้ีวัด 3.1.6 จ านวนเงินรายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%)

ค่าเป้าหมาย : 1,550,000

หน่วยนับ : บำท

หน่วยงาน : งำนบริหำรท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนำภำ ค ำวงค์

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

1 รายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์     53,731.35     60,175.80     49,715.10      73,682.55    237,304.80 

1.1 ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯ      29,484.00      32,391.00      40,239.00       54,963.00    157,077.00 

1.2 ค่ำเช่ำสถำนท่ี      21,060.00      26,100.00        7,020.00         6,210.00      60,390.00 

1.3 ค่ำจ ำหน่ำยหนังสือ        2,936.25          180.00            90.00         9,560.25      12,766.50 

1.4 ค่ำรับฝำกจ ำหน่ำยสินค้ำ          251.10          510.30          170.10            340.20        1,271.70 

1.5 ค่ำจ ำหน่ำยของท่ีระลึก          994.50        2,196.00         2,609.10        5,799.60 

2 รายได้จากการสนับสนุนจากภายนอก   125,614.00     18,790.00     78,300.00    171,317.68    394,021.68 

2.1 เงินบริจำคพิพิธภัณฑ์ฯ ผู้บริจำค      83,325.00            80.00      33,300.00      171,317.68    288,022.68 

2.2 เงินบริจำคเพ่ือจัดท ำของท่ีระลึก        1,289.00      18,710.00      19,999.00 

2.3 เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฏิทิน

ศิลปวัฒนธรรม

บมจ.บุญรอดบิ

วเบอร่ี

     36,000.00      36,000.00 

2.4 เงินสนับสนุนโครงกำรท ำบุญปีใหม่ส ำนักฯ ผู้อ ำนวยกำร        5,000.00        5,000.00 

2.5 เงินสนับสนุนโครงกำรท ำบุญวันคล้ำยวัน

สถำปนำส ำนักฯ ประจ ำปี 2565

ผู้อ ำนวยกำร      45,000.00      45,000.00 

3 รายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ          90.00       8,050.55     39,886.00      39,398.75      87,425.30 

3.1 ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร        2,310.55         1,515.98        3,826.53 

3.2 รำยได้เบ็ดเตล็ด (ค่ำปรับ,จ ำหน่ำยน้ ำด่ืม)            90.00        3,546.00         1,881.00        5,517.00 

3.3 รำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม        5,740.00      36,340.00       36,001.77      78,081.77 

179,435.35  87,016.35    167,901.10  284,398.98   718,751.78   

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

รวม

     2) ลดต้นทุนในกำรด ำเนินงำน ซ่ึงจะท ำให้รำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยของส่วนงำนเพ่ิมข้ึน

     รำยได้ท่ีเกิดจำกสินทรัพย์ กำรสนับสนุนจำกภำยนอก และรำยได้แหล่งอ่ืนๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%) จ ำนวน 718,751.78 บำท เทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็น

ร้อยละ 46.37

     สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 ท ำให้รำยได้จำกกำรให้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ (ค่ำเข้ำชม ค่ำเช่ำสถำนท่ี ฯลฯ ) และรำยได้จำกกำร

ให้บริกำรวิชำกำรต่ำงๆ ลดลง

     1) หำรำยได้จำกสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ รำยได้จำกกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก และรำยได้/ผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้เพ่ิมข้ึน
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ตัวช้ีวัด 3.1.7 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ค่าเป้าหมาย :  -5

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งำนบริหำรท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยำต๊ิบ

บาท ร้อยละ

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

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

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

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

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

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

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

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

ไตรมาสท่ี 3 9,991.28 9,045.19 (946.09) (9.47)

เมษำยน 2,789.15 3,256.24 467.09 16.75 

พฤษภำคม 3,688.29 2,870.47 (817.82) (22.17)

มิถุนำยน 3,513.84 2,918.48 (595.36) (16.94)

ไตรมาสท่ี 4 9,110.81 8,397.21 (713.60) (7.83)

กรกฎำคม 3,056.04 2,759.62 (296.42) (9.70)

สิงหำคม 2,927.48 2,745.29 (182.19) (6.22)

กันยำยน 3,127.29 2,892.30 (234.99) (7.51)

รวม 36,895.26 32,094.07 (4,801.19) (13.01)

เทียบกับปีท่ีผ่านมาปีงบ 2565

(หน่วย)

ปีงบ 2564

(หน่วย)
เดือน

สรุปผลการด าเนินงาน

     - 

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

     ค่ำไฟฟ้ำลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ จ ำนวน 4,801.19 หน่วย หรือร้อยละ 13.01 หำกเทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100

     - 
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ค่าเป้าหมาย : -5

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งำนบริหำรท่ัวไป

ผู้รับผิดชอบ : วำสนำ มำวงค์

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)

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

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

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

ไตรมาส 2 7,831.68 5,821.04 (2,010.64) (25.67)

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

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

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

ไตรมาส 3 7,765.07 6,327.29 (1,437.78) (18.52)

เมษำยน 2,469.77 2,260.98 (208.79) (8.45)

พฤษภำคม 2,779.55 1,997.06 (782.49) (28.15)

มิถุนำยน 2,515.75 2,069.25 (446.50) (17.75)

ไตรมาส 4 6,245.91 5,631.38 (614.53) (9.84)

กรกฎำคม 2,024.11 1,880.46 (143.65) (7.10)

สิงหำคม 2,041.92 1,832.48 (209.44) (10.26)

กันยำยน 2,179.88 1,918.44 (261.44) (11.99)

รวม 28,569.96 23,245.27 (5,324.69) (18.64)

สรุปผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ตัวช้ีวัด 3.1.8 ร้อยละของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดลงเทียบกับปีทีผ่านมา

     - 

     ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำ จ ำนวน 5,324.69 kgCO2e หรือร้อยละ 18.64 หำกเทียบกับเป้ำหมำย คิดเป็นร้อยละ 100

     - 
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