
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 ก 

ค ำน ำ 
 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีนโยบายให้ทุกส่วนงานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยมีการพิจารณาและเจรจาความเหมาะสมของค่าน  าหนัก ค่า
เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี วัดกับคณะกรรมการเจรจาและประเมินผลตัวชี วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
คณะผู้บริหารของส่วนงาน 

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มุ่งมั่นการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี วัดแต่
ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพในด้านการท านุบ ารุง ศาสนา การ
ส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการแก่ชุมชนและชุมชน และการบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและแนวทาง เศรษฐกิจพอเ พียง  ตลอดจนการสนับสนุนส่ ง เสริมการ พัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลส าเร็จตามค ารับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานที่ได้ก าหนดไว้ ทั งนี  ได้จัดท า
เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือรายงานตัวชี วัดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี วัดค ารับรองตามท่ีปรากฏในรายงานฉบับนี  
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            ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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สารบัญ 
 
ค ำน ำ   ก 
สำรบัญ   ข 
สรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดท้ำทำย 1 
สรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดที่ต้องรำยงำนข้อมูล 2 
ตัวชี้วัด 1.12 ร้อยละของกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 3 
ตัวชี้วัด 1.15 ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรคัดแยกขยะภำยในส่วนงำน 4 
ตัวชี้วัด 2.17 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ Healty University 5 
ตัวชี้วัด 3.5 จ ำนวนผู้ได้รับกำรบ่มเพำะ (Incubatees) 6 
ตัวชี้วัด 3.8 จ ำนวนงบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก (นอกเหนือจำกกำรวิจัยและพัฒนำ) 7 
ตัวชี้วัด 3.11 กำรเปิดหลักสูตรระยะสั้น 8 
ตัวชี้วัด 3.11.1 จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น 8 
ตัวชี้วัด 3.11.2 จ ำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้น 9 
ตัวชี้วัด 3.11.3 จ ำนวนผู้รับบริกำรเข้ำอบรมหลักสูตรระยะสั้น 10 
ตัวชี้วัด 3.13 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์ 11 
ตัวชี้วัด 7.8 รำยได้ที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรแปลงสินทรัพย์ 12 
ตัวชี้วัด 7.9 จ ำนวนรำยได้จำกกำรบริจำค เงินบริจำคอ่ืนๆ (นอกจำกนักศึกษำเก่ำ) 13 
ตัวชี้วัด 8.1 ผลประเมินตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx200) 14 
ตัวชี้วัด 8.4 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรต่อมหำวิทยำลัย 15 
ตัวชี้วัด 8.8 ระดับกำรรับรู้ภำพลักษณ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ของนักศึกษำและบุคลำกรภำยใน 
 ส่วนงำน 16 
ตัวชี้วัด 8.9 ระดับกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญของบุคลำกรและนักศึกษำภำยในส่วนงำน 17 
ตัวชี้วัด 8.10 กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA 18 
ภาคผนวก 
ภำคผนวก ก.  ค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปี 2561 - 2564   



2560 2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ล้านนาสร้างสรรค์

3.5 จ ำนวนผู้ได้รับกำรบ่มเพำะ (Incubatees) 1 - คน 10 20 30 40 50 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์ อัตโนมัติ

3.11 การเปิดหลักสูตรระยะส้ัน

3.11.1 จ ำนวนหลักสูตรระยะส้ัน 1 3 หลักสูตร - 10 12 15 17 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

3.11.2 จ ำนวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ัน 1 3 คร้ัง - 10 12 15 17 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

3.11.3 จ ำนวนผู้รับบริกำรเข้ำอบรมหลักสูตรระยะส้ัน 1 93 คน - 3,000 3,200 3,500 3,700 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ฐำปนีย์

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

8.1 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200)

1 - คะแนน - - 200 200 300 งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์

5รวม

ตัวช้ีวัดท้าทาย

สรุปผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ

KPI Owners Data Ownersตัวช้ีวัด
จ านวน
ตัวช้ีวัด

ผลงาน

ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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จ านวน
ตัวช้ีวัด

หน่วยนับ ผลงานด าเนินงาน
ปีงบ 2561

KPI Owners Data Owners หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

1.12 ร้อยละของกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปี
ท่ีผ่ำนมำ

1 บำท 3.68% งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์

1.15 ร้อยละของควำมส ำเร็จของกำรคัดแยกขยะภำยในส่วนงำน 1 ร้อยละ 100.00% งำนบริหำรฯ กิตติพันธ์ ค้ำงรำยงำน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

2.17 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ Healty University 1 โครงกำร/
กิจกรรม

2 งำนบริหำรฯ ชนำภำ ค้ำงรำยงำน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ล้านนาสร้างสรรค์

3.8 จ ำนวนงบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก  
(นอกเหนือจำกกำรวิจัยและพัฒนำ)

1 บำท         133,132.00 งำนบริหำรฯ ชนำภำ ค้ำงรำยงำน

3.13 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อม
ด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์

1 โครงกำร/
กิจกรรม

17 ฝ่ำยส่งเสริมฯ ชุติมำ ค้ำงรำยงำน

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : แสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน

7.1 จ ำนวนรำยได้รวมหลังหักค่ำใช้จ่ำย 1 บำท -    1,087,653.41 งำนบริหำรฯ ชนำภำ อัตโนมัติ

7.3 ร้อยละของรายได้จากการวิจัยต่อรายได้รวม

7.3.2 รำยได้รวม 1 บำท      6,155,509.10 งำนบริหำรฯ ชนำภำ อัตโนมัติ

7.4 ร้อยละของรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำรต่อรำยได้รวม 1 ร้อยละ                  3.98 งำนบริหำรฯ ชนำภำ อัตโนมัติ

7.5 สัดส่วนเงินสะสมต่องบประจ ำรำยปี (งบบุคลำกรและงบด ำเนินงำน) 1 ปี                  0.07 งำนบริหำรฯ ชนำภำ อัตโนมัติ

7.5.1 งบบุคลำกรและงบด ำเนินงำน 1 บำท      5,543,722.51 อัตโนมัติ

7.5.2 เงินสะสมของส่วนงำน 1 บำท         370,474.75 อัตโนมัติ

7.8 รำยได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรแปลงสินทรัพย์ 1 บำท         375,735.60 งำนบริหำรฯ ชนำภำ ค้ำงรำยงำน

7.9 จ ำนวนรำยได้จำกกำรบริจำค เงินบริจำคอ่ืนๆ (นอกจำก
นักศึกษำเก่ำ)

1 บำท         162,179.00 งำนบริหำรฯ ชนำภำ ค้ำงรำยงำน

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

8.2 ร้อยละของกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์ต่อ
งบประมำณท้ังหมดของส่วนงำน

1 ร้อยละ          2,056,497 งำนบริกำรฯ สันต์ทัศน์ อัตโนมัติ

8.3 สัมฤทธิผลของกำรปฏิรูประบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 1 ระดับคะแนน N/A งำนบริกำรฯ รพีพรรณ อัตโนมัติ

8.4 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย

8.4.1 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อองค์กรท่ีอยู่ในระดับสูง 1 ร้อยละ 87.00 งำนบริหำรฯ วนิดำ - รพีพรรณ

8.4.2 ร้อยละควำมสุขของบุคลำกรท่ีมีต่อองค์กรท่ีอยู่ในระดับสูง 1 ร้อยละ 86.25 งำนบริหำรฯ วนิดำ - ชนำภำ

8.7 ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ในส่วนงำน (KM) 1 ระดับ N/A งำนบริหำรฯ ปัทมำ อัตโนมัติ

8.8 ระดับกำรรับรู้ภำพลักษณ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ของนักศึกษำ
และบุคลำกรภำยในส่วนงำน

1 ระดับ 5 งำนบริกำรฯ วำสนำ

8.9 ระดับกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีส ำคัญของบุคลำกรและนักศึกษำ
ภำยในส่วนงำน

1 ระดับ 4 งำนบริหำรฯ วำสนำ

8.10 กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
(ITA)

1 ระดับคะแนน 100.00 งำนบริหำรฯ ปัทมำ ค้ำงรำยงำน
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ตัวช้ีวัด

สรุปผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวช้ีวัดท่ีต้องรายงานข้อมูล

รวม
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.12 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

เป้าหมาย : Report Only

KPI Owners : งำนบริหำรท่ัวไป

Data Owners : กิตติพันธ์ ไชยยำต๊ิบ

เดือน ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 เพ่ิมข้ึน/ลดลง (%)
ตุลำคม                    13,013.00                    13,150.00 1.05%

พฤศจิกำยน                    17,551.00                    12,699.00 -27.65%

ธันวำคม                    11,578.00                    10,565.00 -8.75%

มกรำคม                      9,035.00                    12,637.00 39.87%

กุมภำพันธ์                      9,824.00                    12,696.00 29.23%

มีนำคม                    15,326.00                    15,900.00 3.75%

เมษำยน                    13,013.00                    16,116.00 23.85%

พฤษภำคม                    13,873.00                    15,409.00 11.07%

มิถุนำยน                    13,430.00                    13,656.00 1.68%

กรกฎำคม                    12,576.00                    12,726.00 1.19%

สิงหำคม                    14,028.00                    14,035.00 0.05%

กันยำยน                    15,739.00                    15,243.00 -3.15%

ค่าเฉล่ียท้ังปี                 158,986.00                 164,832.00 3.68%

ข้อมูลท่ีต้องการรายงาน :

     1. ข้อมูลค่ำไฟฟ้ำของส่วนงำนในช่วงเวลำเดียวกัน ณ ปีปัจจุบัน (บำท)

     2. ข้อมูลค่ำไฟฟ้ำของส่วนงำนในช่วงเวลำเดียวกันในปีท่ีผ่ำนมำ (บำท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
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ตัวช้ีวัดท่ี 1.15  ร้อยละความส าเร็จของการคัดแยกขยะภายในส่วนงาน 

เป้าหมาย : Report Only

KPI Owners : งำนบริหำรท่ัวไป

Data Owners : กิตติพันธ์ ไชยยำต๊ิบ

บทบรรยาย ผลการด าเนินงาน ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย รวม
1. ข้อมูลปริมาณขยะท่ีคัดแยกตามประเภทของขยะ
ได้อย่างถูกต้อง (กิโลกรัม)

    -     -    -    -     -    -     -      75      87      78      86  107       433

   - ขยะอินทรีย์      25      30      20      26    22        123

   - ขยะรีไซเคิล      10      12        8        5    15         50

   - ขยะท่ัวไป      40      45      50      55    70        260

   - ขยะอันตรำย

2. ข้อมูลปริมาณขยะท้ังหมด (กิโลกรัม)     -     -     -     -     -     -      -      75      87      78      86  107       433

   - ขยะอินทรีย์      25      30      20      26    22        123

   - ขยะรีไซเคิล      10      12        8        5    15         50

   - ขยะท่ัวไป      40      45      50      55    70        260

   - ขยะอันตรำย
คิดเป็นร้อยละ 100%

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     1. ข้อมูลปริมำณขยะท่ีคัดแยกตำมประเภทของขยะได้อย่ำงถูกต้อง (กิโลกรัม) 

     2. ข้อมูลปริมำณขยะท่ังหมด (กิโลกรัม)
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.17 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ Healty University

เป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งำนบริหำรท่ัวไป
Data Owners : ชนำภำ ค ำวงค์

ล าดับ บทบรรยาย ผลการด าเนินงาน
ผลการด าเนินงาน

(โครงการ/กิจกรรม)
1 โครงกำร Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข

   - กิจกรรม Happy Body : ขยับร่ำงกำยสักนิด พิชิตโรคภัย 1
   - กิจกรรม Happy Body : ตรวจสุขภำพประจ ำปี 2561 1

2

     จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับ Healthy University

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน

5



ค่าเป้าหมาย : 20 คน

KPI Owner : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Data Owner : ฐำปนีย์ เครือระยำ

ล าดับ ช่ือธุรกิจบ่มเพาะท่ีเก่ียวเน่ืองกับด้านล้านนาของมหาวิทยาลัย จ านวน (คน)
1 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักฯ ต้ังค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัดท่ี 3.5 จ ำนวนผู้ได้รับกำรบ่มเพำะ (Incubatees) 

ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับกำรบ่มเพำะท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำรวิจัยเท่ำน้ัน ซ่ึงส ำนักฯ เป็นส่วนงำนท่ีไม่มีพันธกิจ
ด้ำนกำรวิจัย และไม่มีกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัย ดังน้ัน จึงไม่มีผลกำรด ำเนินงำนในตัวช้ีวัดดังกล่ำว

-                               

-                               

     1. ข้อมูลช่ือธุรกิจบ่มเพำะท่ีเก่ียวเน่ืองกับด้ำนล้ำนนำของมหำวิทยำลัย

     2. ข้อมูลจ ำนวนบุคคลท่ีได้รับกำรบ่มเพำะจำกนวัตกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับด้ำนล้ำนนำของมหำวิทยำลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : ล้านนาสร้างสรรค์

     

ตัวช้ีวัด 3.5 จ านวนผู้ได้รับการบ่มเพาะ (Incubatees)

รวม

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
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ตัวช้ีวัดท่ี 3.8  จ านวนงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนา)

เป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งำนบริหำรท่ัวไป
Data Owners : ชนำภำ ค ำวงค์

ล าดับ แหล่งงบประมาณภายนอก บาท
3.8.1 ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ                            -   

3.8.2 ทุนสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรม                  35,944.00
เงินสนับสนุนกำรจัดพิมพ์ปฎิทินศิลปวัฒนธรรม จำก บมจ.บุญรอดบิวเบอร่ี                   35,944.00

3.8.3 ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ                  73,188.00
โครงกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมศึกษำ(หลักสูตรระยะส้ัน 3 ชม.) ส ำหรับนักศึกษและ
คณำจำรย์จำก Chukyo University ประเทศญ่ีปุ่น

                    6,000.00

โครงกำรกำรจัดหลักสูตรด้ำนศิลปะล้ำนนำและวัฒนธรรมภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ แก่นักศึกษำและ
คณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยกวำงสีอำร์ต สำธำรณรัฐประชำชนชีน (หลักสูตรระยะส้ัน 6 ช่ัวโมง)

                    9,988.00

โครงกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมศึกษำ (หลักสูตรระยะส้ัน 30 ช่ัวโมง) ส ำหรับนักศึกษำ
และคณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยเกียวโตเซกะ ประจ ำปี 2561

                  57,200.00

3.8.4 ทุนสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ                  24,000.00
โครงกำรท ำบุญวันข้ึนปีใหม่ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                     3,000.00
กิจกรรม Happy Soul : พำชมพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561                     1,000.00
กิจกรรมพิธีท ำบุญวันคล้ำยวันสถำปนำส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                     5,000.00
กิจกรรมโครงกำรจัดสร้ำงศำลเจ้ำท่ีส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม                   15,000.00

               133,132.00

ข้อมูลท่ีต้องการรายงาน :
     1. ระบุงบประมำณท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำแนกรำยประเภท

รวม
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เป้าหมาย : 10 หลักสูตร

KPI Owners : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม

Data Owners : ฐำปนีย์ เครือระยำ

ล าดับ รายละเอียดหลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 โครงกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมศึกษำ (หลักสูตร 30 ช่ัวโมง) 

ส ำหรับนักศึกษำและคณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยเกียวโตเซกะ ประจ ำปี 2561
26 ก.พ. - 9 มี.ค. 61 1 1

2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรงำนปูนป้ันล้ำนนำ 9 - 24 มิ.ย. 61 1 1

3 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ผู้ประกอบพิธีทำงพุทธศำสนำแบบล้ำนนำ 30 ส.ค. 61 1 1

3 3

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน 

     1. ระบุจ ำนวนหลักสูตรอบรมระยะส้ันด้ำนล้ำนนำ

ตัวช้ีวัด 3.11 การเปิดหลักสูตรระยะส้ัน

ตัวช้ีวัด 3.11.1  จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน

รวม
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เป้าหมาย : 10 คร้ัง

KPI Owners : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม

Data Owners : ฐำปนีย์ เครือระยำ

ล าดับ รายละเอียดหลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 โครงกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมศึกษำ (หลักสูตร 30 ช่ัวโมง) 

ส ำหรับนักศึกษำและคณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยเกียวโตเซกะ ประจ ำปี 2561
26 ก.พ. - 9 มี.ค. 61 1 1

2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรงำนปูนป้ันล้ำนนำ 9 - 24 มิ.ย. 61 1 1

3 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ผู้ประกอบพิธีทำงพุทธศำสนำแบบล้ำนนำ 30 ส.ค. 61 1 1

3 3

ข้อมุลท่ีต้องรายงาน :

     1. จ ำนวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ันตำมหัวข้อตัวช้ีวัดย่อยท่ี 3.11.1

ตัวช้ีวัด 3.11.2  จ านวนคร้ังท่ีจัดหลักสูตรระยะส้ัน

รวม
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เป้าหมาย : 3,000 คน

KPI Owners : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม

Data Owners : ฐำปนีย์ เครือระยำ

ล าดับ รายละเอียดหลักสูตร ระยะเวลาด าเนินงาน แผน ผล
1 โครงกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมศึกษำ (หลักสูตร 30 ช่ัวโมง) 

ส ำหรับนักศึกษำและคณำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยเกียวโตเซกะ ประจ ำปี 2561
26 ก.พ. - 9 มี.ค. 61 10 10

2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรงำนปูนป้ันล้ำนนำ 9 - 24 มิ.ย. 61 25 29

3 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ผู้ประกอบพิธีทำงพุทธศำสนำแบบล้ำนนำ 30 ส.ค. 61 50 54

85 93

ข้อมุลท่ีต้องรายงาน :

     1. จ ำนวนผู้รับบริกำรเข้ำอบรมหลักสูตรระยะส้ันแต่ละหลักสูตร

ตัวช้ีวัด 3.11.3  จ านวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะส้ัน

รวม
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เป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม
Data Owners : ฐำปนีย์ เครือระยำ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง
1 โครงกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำแหล่งกำรศึกษำและเผยแพร่องค์ควำมรู้ศิลปวัฒนธรรม
2 โครงกำรลำนสรวง ข่วงศิลป์
3 โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจ ำปี 2560
4 โครงกำรส่งเสริมประเพณีสงกรำนต์ ประจ ำปี 2561

ตัวช้ีวัดท่ี 3.13 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมด้านล้านนาสร้างสรรค์

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     1. ระบุกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรเพ่ือสร้ำงส่งเสริมบรรยำกำศล้ำนนำสร้ำงสรรค์
     2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
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ตัวช้ีวัดท่ี 7.8 รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการแปลงสินทรัพย์ 

เป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งำนบริหำรท่ัวไป
Data Owners : ชนำภำ ค ำวงค์

ล าดับ แหล่งรายได้ จ านวน (บาท)
1 จ านวนเงินรายได้ท่ีได้รับจากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย                375,735.60

1.1 รำยได้ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ                  103,206.60
1.2 รำยได้ค่ำเช่ำสถำนท่ี                  272,529.00
2 จ านวนเงินรายได้ท่ีได้รับจากการบริหารสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย                            -   

                             -   
                             -   

3 จ านวนเงินรายได้ท่ีได้รับจากจากแหล่งทรัพย์สินทางปัญญา                            -   
                             -   
                             -   

375,735.60               

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     1. ข้อมูลรำยได้ท่ีได้รับจำกกำรบริหำรจัดกำรลังหำริมทรัพย์ หรือรำยได้จำกกำรบริหำรกองทุน และพัฒนำส่วนงำน (ข้อมูลจำกกองคลัง)
     2. ข้อมูลรำยได้ท่ีใด้รับจำกกำรบริหำรจัดกำรอลังหำริมทรัพย์ (ข้อมูลจำกกองคลัง)
     3. ข้อมูลรำยได้ท่ีใด้รับจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ (ข้อมูลจำกศูนย์บริหำรงำนวิจัย)

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 : แสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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ตัวช้ีวัดท่ี 7.9  จ านวนเงินรายได้จากการบริจาค

เป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งำนบริหำรท่ัวไป
Data Owners : ชนำภำ ค ำวงค์

ล าดับ แหล่งรายได้ จ านวน
1 จ ำนวนเงินบริจำคจำกนักศึกษำเก่ำท่ีส่วนงำนได้รับโดยตรงจำกผู้บริจำค                   -   
2 จ ำนวนเงินบริจำคอ่ืนๆ (นอกเหนือจำกท่ีส่วนงำนได้รับโดยตรง)       162,179.00

162,179.00     

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

รวม

     เงินบริจำค หมำยถึง เงินซ่ึงมีผู้มอบให้มหำวิทยำลัย โดยมีวัตถุประสงค์หรือไม่มีวัตถุประสงค์ก็ตำม เพ่ือให้ใช้จ่ำยในกิจกรรมของมหำวิทยำลัยน้ัน 
หรือเป็นเงินท่ีเกิดจำกทรัพย์สินซ่ึงมีผู้มอบให้เพ่ือหำดอกผล ใช้จ่ำยในกิจกำรของมหำวิทยำลัย โดยนับรำยได้จำกกำรบริจำคจำกนักศึกษำเก่ำ (รวมท้ัง
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เป้าหมาย : Report only

KPI Owners : งำนบริกำรและประกันคุณภำพ
Data Owners : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200) ผลประเมิน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักฯ ได้รับกำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพตำมแนวทำง CMU-EdPEx โดยไม่มี
กำรให้ระดับคะแนน หรือ Band

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

     ข้อมูลกำรสมัครเช้ำร่วมโครงกำร EdPEx 2๐๐ และผลกำรประเมิน EdPEx จำก สกอ.

ตัวช้ีวัด 8.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx200)

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ
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เป้าหมาย : Report Only
KPI Owners : งำนบริหำรท่ัวไป
Data Owners : วนิดำ เช้ือค ำฟู

ตัวช้ีวัดท่ี 8.4.1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรท่ีอยู่ในระดับสูง

เกณฑ์ ระดับ ผลงาน
1. คะแนนเฉล่ียผลกำรส ำรวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมสุขของบุคลำกร อยู่ระหว่ำง 0 - 20 น้อยมำก -

2.คะแนนเฉล่ียผลกำรส ำรวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมสุขของบุคลำกร อยู่ระหว่ำง 20 - 40 น้อย -

3.คะแนนเฉล่ียผลกำรส ำรวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมสุขของบุคลำกร อยู่ระหว่ำง 40 - 60 ปำนกลำง -

4.คะแนนเฉล่ียผลกำรส ำรวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมสุขของบุคลำกร อยู่ระหว่ำง 60 - 80 ดี -

4.คะแนนเฉล่ียผลกำรส ำรวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมสุขของบุคลำกร อยู่ระหว่ำง 80 - 100 ดีมำก 87.00

ตัวช้ีวัดท่ี 8.4.2 ร้อยละความสุขของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กรท่ีอยู่ในระดับสูง

เกณฑ์ ระดับ ผลงาน
1. คะแนนเฉล่ียผลกำรส ำรวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผูกพัน อยู่ระหว่ำง ๐- 1 น้อยมำก -

2.คะแนนเฉล่ียผลกำรส ำรวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผูกพัน อยู่ระหว่ำง 1- 2 น้อย -

3.คะแนนเฉล่ียผลกำรส ำรวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผูกพัน อยู่ระหว่ำง 2- 3 ปำนกลำง -

4.คะแนนเฉล่ียผลกำรส ำรวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผูกพัน อยู่ระหว่ำง 3- 4 ดี -

4.คะแนนเฉล่ียผลกำรส ำรวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมผูกพัน อยู่ระหว่ำง 4- 5 ดีมำก 86.25

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     1. ผลคะแนนควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่องำนท่ีตนเองรับผิดชอบ 
     2. ผลคะแนนควำมผูกพันของบุคลำกรท่ีมีต่อองค์กร

ตัวช้ีวัด 8.4  ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย
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ตัวช้ีวัดท่ี 8.8 ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาและบุคลากรภายในส่วนงาน 

ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owner : งำนบริกำรและประกันคุณภำพ
Data Owner : วำสนำ มำวงค์

ระดับ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน
1 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนข้ันตอนท่ี 1- 2 

2 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนข้ันตอนท่ี 3- 4 

3 กลุ่มเป้ำหมำยหลัก (นักวิชำกำร บุคลำกรสำยวิชำกำร และพนักงำนปฏิบัติงำน) รับรู้ภำพลักษณ์ของส่วนงำน
อย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 80



4 กลุ่มเป้ำหมำยภำยนอก (นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนท่ัวโป) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ภำพลักษณ์
ของส่วนงำนอย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 60



5 หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องด ำเนินงำนตำมแผนกำรส่ือสำรภำพลักษณ์ได้บรรลุผล ร้อยละ 80 (ตำมจ ำนวนโครงกำร
ตำมแผนงำนท่ังหมด)



     4. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ
     5. ผลกำรประเมินกำรรับรู้ภำพลักษณ์ส่วนงำนของกลุ่มเป้ำหมำยหลัก (นักศึกษำ บุคลำกร) จำกกำรประเมิน โดยใช้แบบประเมินจำกท่ี
มหำวิทยำลัยก ำหนด
     6. ผลกำรประเมินกำรรับรู้ภำพลักษณ์ส่วนงำนของกลุ่มเบัำหมำยภำยนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนท่ัวไป) โดย
ใช้แบบประเมินจำกท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :

     1. รำยละเอียดเก่ียวกับกำรมอบหมำยให้มีผู้ปฏิบัติงำนด้ำนประชำสัมพันธ์เชิงรุกระดับส่วน งำนและผลกำรด ำเนินงำน
     2. ผลกำรประเมินกำรรับรู้ภำรกิจของส่วนงำนท่ีสอดคล้องกับภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
     3. แผนกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนด้ำนกำรส่ือสำรภำพลักษณ์ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยหลักและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส่วนงำนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์เชิงรุกของมหำวิทยำลัยท่ีเก่ียวข้อง
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ตัวช้ีวัดท่ี 8.9 ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญของบุคลากรภายในส่วนงาน 

ค่าเป้าหมาย : Report Only
KPI Owner : งำนบริกำรและประกันคุณภำพ
Data Owner : วำสนำ มำวงค์

ระดับ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน
1 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนข้ันตอนท่ี 1-2 

2 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนข้ันตอนท่ี 3- 4 

3 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนข้ันตอนท่ี 5 และควำมพึงพอใจในช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำรของ
บุคลำกรและนักศึกษำภำยในส่วนงำน และระดับกำรรับรู้ข่ำวสำรของส่วนงำนของบุคลำกรและนักศึกษำ



4 ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนข้ันตอนท่ี 5 และควำมพึงพอใจในช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำรของ
บุคลำกรและนักศึกษำภำยในส่วนงำน และระดับกำรรับรู้ข่ำวสำรของส่วนงำนของบุคลำกรและนักศึกษำใน
เร่ืองส ำคัญอยู่ในระดับดีมำก มำกกว่ำร้อยละ 80



     2. แผนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์และช่องทำงกำรส่ือสำรของส่วน
     3. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ
     4. ควำมพึงพอใจใจช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำรของบุคลำกรและนักศึกษำภำยในส่วนงำน 
     5. ระดับกำรรับรู้ข่ำวสำรของส่วนงำนของบุคลำกร และนักศึกษำในเร่ืองส ำคัญ

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน :
     1. รำยละเอียดเก่ียวกับกำรมอบหมำยผู้ปฏิบัติงำนด้ำนส่ือสำรองค์กรของส่วนงำน และมีกำรเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยส่ือสำรองค์กรของมหำวิทยำลัย
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ตัวช้ีวัดท่ี 8.10 การด าเนินการท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

เป้าหมาย : Report Only

KPI Owners : ส ำนักงำนส ำนัก

Data Owners : ปัทมำ จักษุรัตน์

ดัชนี คะแนน แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนน
1. ความโปร่งใส (Transparency Index) 
  
     ประเมินเก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรให้
และเปิดเผยข้อมูลต่ำงๆ รวมถึงข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส่วนงำนท่ี
ด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำไม่ปิดบัง หรือ
บิดเบือนข้อมูล โดยเฉพำะกระบวนกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำม
เส่ียงในกำรทุจริตมำกกว่ำกำรด ำเนินงำน
ด้ำนอ่ืนๆ รวมไปถึงกำรเปิดโอกำสให้
บุคคลภำยนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสืยเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำน
ต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและ
สำมำรถร้องเรียนได้

20      1.1 ส่วนงำนด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 
มีกำรเปิดเผยข้อมูลแต่ละโครงกำรให้สำธำรณะ
รับทรำบตำม 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
          1) มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแต่
ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมท่ี
กฎหมำยของแต่ละหน่วยงำนก ำหนด
          2) มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในกำร
พิจำรณำคัดเลือก/ตัดสินผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงแต่ละ
โครงกำร 
          3) มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณรำคำ
กลำงแต่ละโครงกำร    
          (4) มีกำรประกำศเผยแพร่รำยช่ือผู้มีคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นในกำรซ้ือหรือจ้ำงแต่ละโครงกำร
          5) มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
แต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง และ
เหตุผลท่ีใช้ในกำรตัดสินผลกำรจดซ้ือจัดจ้ำง
     1.2 มีกำรจัดกำรข้อร้องเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(จ ำนวนเร่ืองท่ีได้รับกำรร้องเรียน และได้ด ำเนินกำร
อย่ำงมีระบบ)

     ส ำนักฯ ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดซ้ือจัด
จ้ำง มีกำรเปิดเผย ข้อมูลแต่ละโครงกำรให้
สำธำรณะรับทรำบตำม 5 ข้ันตอน ดังน้ี
     1) มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซ้ือจัด
จ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำตำมท่ีกฎหมำยของแต่ละ
หน่วยงำนก ำหนด
     2) มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ใน
กำรพิจำรณำคัดเลือก/ ตัดสินผลกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร
     3) มีกำรประกำศเผยแพร่วิธีกำรค ำนวณ
รำคำกลำงแต่ละโครงกำร
     4) มีกำรประกำศเผยแพร่รำยช่ือผู้มี
คุณสมบัติเบ้ืองต้นในกำรซ้ือหรือจ้ำงแต่ละ
โครงกำร
     5) มีกำรประกำศเผยแพร่ผลกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงแต่ละโครงกำร พร้อมระบุวิธีกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง และเหตุผลท่ีใช้ในกำรตัดสิน 
ผลกำรจัดซ้ือ จัดจ้ำง                   
     6) ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักฯ ไม่ได้
รับข้อร้องเรียนใด ๆ จำกผู้ใช้บริกำร  และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

20

2. ความพร้อมรับผิด (Accountability 
Index)
      ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติ
ของ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีของส่วนงำนท่ี
แสดงถึงกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีตำมพันธกิจ
 และยึดหลักกำรกระจำยผลประโยชน์ท่ี
ถูกต้อง ชอบธรรม และเสมอภำค มีเจตจ ำนง
ท่ีแน่วแน่ในกำรบริหำรหน่วยงำน ด้วยควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต พร้อมรับผิดเม่ือเกิดควำม
ผิดพลำด เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือม่ันแก่
สำธำรณชนว่ำกำรขับเคล่ือนหน่วยงำน จะ
เป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและธรรมำกิบำล

10 กำรแสดงเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรส่วนงำนต่อ บุคลำกรของส่วนงำน กำร
ประกำศเจตนำรมณ์ของผู้บริหำรต่อบุคลำกรส่วนงำน

     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ แสดงเจตจ ำนงสุจริต
ในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรส่วนงำนต่อ
บุคลำกรของส่วนงำน กำรประกำศ
เจตนำรมณ์ของผู้บริหำรต่อบุคลำกรส่วนงำน

10

3. ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (Corription - Free Index) 
     ประเมินเก่ียวกับผลกำรปฏิบัติงำนของ
เจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเข้ำ
ข่ำยกำรทุจริตต่อหน้ำท่ี หรือผลกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของผู้บริหำรท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเข้ำข่ำย
กำรทุจริตในเชิงนโยบำย กำรเรียกรับ
ผลประโยชน์จำกผู้อ่ืน

20      3.1 มีนโยบำย/โครงกำร/กิจกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับ
กำรส่งเสริมให้ส่วนงำนมีควำมปลอดทุจริตในกำร
ปฏิบัติงำน เช่น กำรรณรงค์ หรือกำรฝึกอบรมบุคลำกร
เพ่ือบัองกันกำรทุจริตต่อหน้ำท่ี
     3.2 กำรประเมินส่วนงำนจำกกำรสอบถำมผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

     1) ส ำนักฯ มีนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ส่งเสริมให้ส่วนงำนมีควำมปลอดทุจริตในกำร
ปฏิบัติงำน โดยกำรแจ้งให้บุคลำกรส ำนัก
ทรำบและปฏิบัติตำมประกำศของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เร่ือง นโยบำย
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำร
ของ มช.
     2) กำรประเมินส่วนงำนจำกกำร
สอบถำมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

20
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ดัชนี คะแนน แนวทางการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน คะแนน
4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร 
(Integrity Culture Index) 
     ประเมินเก่ียวกับพฤติกรรมและทัศนคติ
ในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงปฏิบัติประจ ำหรือ
วัฒนธรรมของหน่วยงำน ท่ีไม่ยอมรับ
พฤติกรรม กำรทุจริตต่ำงๆ ในหน่วยงำน 
จนกระท่ังไม่ทนต่อกำรทุจริต และก่อโห้เกิด
กำรลงโทษทำงสังคม (Social Sanction) 
รวมไปถึงกระบวนกำรของหน่วยงำนท่ี
จะต้องปลูกฝังและสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมทำง
ควำมคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนกำรของ
หน่วยงำนท่ีมีกำรก ำหนดแผนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน

20      4.1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงำน โดยมี
นโยบำย/โครงกำร/ กิจกรรม ท่ีเก่ียวข้องกับกำรสร้ำง
ควำมสุจริต
     4.2 ส่วนงำนมีนโยบำย หรือกำรปรับปรุงข้ันตอน 
หรือแนวทำง กำรปฏิบัติงำน เพ่ือบัองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน รวมถึงบัองกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตใน
หน่วยงำน

     1) ส ำนักฯ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักได้มี
นโยบำยชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำม
ซ่ือสัตย์ สุจริต มีกำรแจ้งในกำรประชุม
บุคลำกรส ำนักฯ
     2) ส ำนักฯ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ได้ส่ัง
กำรให้เลขำนุกำรส ำนักฯ ช่วยตรวจสอบ
กระบวนกำรกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงินและ
พัสดุของส ำนัก และให้มีกำรรำยงำนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณทุกเดือน

20

5. คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work
 Integrity Index) ประเมินเก่ียวกับ
กระบวนกำร ของหน่วยงำนและพฤติกรรม
ของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนท่ีแสดงถึงกำรให้
ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำน ท่ีจะต้อง
ก ำหนดให้มีคู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนท่ีขัดเจนและมีกำรปฏิบัติงำนตำม
คู่มือหรือมำตรฐำนน้ันอย่ำงเคร่งครัดอยู่เสมอ
 รวมถึงจะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน 
ซ่ึงถึอเป็นลักษณะคุณธรรมท่ีหน่วยงำน
จะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงำน

20 ส่วนงำนมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจนในกำร
ท ำงำน รวมถึงควำมเป็นธรรมในกำรบริหำรงำน กำร
ให้บริกำรแก่นักศึกษำและผู้มำรับบริกำร เช่น กำรมีผัง
ข้ันตอนกำรให้บริกำร, กำรให้บริกำร ตำมล ำดับ
ก่อนหลัง

     ส ำนักฯ มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนท่ี
ชัดเจนในกำรท ำงำน รวมถึงควำมเป็นธรรม
ในกำรบริหำรงำน กำรให้บริกำรแก่นักศึกษำ
 และผู้มำรับบริกำร เช่น กำรมีผังข้ันตอนกำร
ให้บริกำร, กำรให้บริกำรตำมล ำดับก่อนหลัง

20

6. การส่ือสาร 10 ส่วนงำนมีวิธีส่ือสำรนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรด้ำนองค์กรคุณธรรมและควำมโปร่งโส เป็น
ท่ีตระหนักรู้ท่ัวท้ังองค์กร เช่น กำรประชำสัมพันธ์ให้
รับรู้ท่ัวท้ังส่วนงำน

     ส ำนักฯ มีวิธีส่ือสำรนโยบำยท่ีเก่ียวข้อง
กับกำรด ำเนินกำรด้ำนองค์กรคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส เป็นท่ีตระหนักรู้ท่ัวท้ังองค์กร 
เช่น กำรประชำสัมพันธ์ให้รับรู้ท่ัวท้ังส่วนงำน

10

รวม 100 100

ข้อมูลท่ีต้องรายงาน  :

     1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและหลักฐำนในแต่ละดัชนี
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