
ตัวชี้วัด 7 จ ำนวนรำงวัลด้ำนศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ในเว็บไซด์ส ำนักหอสมุด 
ประเภทของตัวชี้วัด ส ำนักหอสมุด  
ค ำอธิบำยตัวชี้วัด 
(หน่วยนับ : คะแนน) 

พิจำรณำจำกจ ำนวนรำงวัลด้ำนศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยและส่วนงำน เผยแพร่ในเว็บไซต์
ส ำนักหอสมุด www.library.mju.ac.th 

กำรก ำหนดเป้ำหมำย ก ำหนดเป้ำหมำยจำกข้อมลูพื้นฐำนเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี หรือเป้ำหมำยที่ท้ำทำยตำมควำมเหมำะสม 
เกณฑ์ประเมิน ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ท่ีระดบั 3 (Most Likely) เพิ่มลดตำมควำมเหมำะสม 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 
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ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

 
 

วิธีกำรค ำนวณ 
 

จ ำนวนรำงวัลด้ำนศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยและส่วนงำนเพิ่มขึ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์

ส ำนักหอสมุด www.library.mju.ac.th  

ระดับ 1  รำงวัลดำ้นศิลปวัฒนธรรมไดร้ับกำรเผยแพร่ตำมช่องทำงที่ก ำหนด จ ำนวน 1 รำงวัล 

ระดับ 2  รำงวัลดำ้นศิลปวัฒนธรรมเรียนรู้ได้รับกำรเผยแพร่ตำมช่องทำงที่ก ำหนด จ ำนวน 2 รำงวัล 

ระดับ 3  รำงวัลดำ้นศิลปวัฒนธรรมฐำนเรียนรู้ได้รับกำรเผยแพรต่ำมช่องทำงที่ก ำหนด จ ำนวน 3 รำงวัล  

ระดับ 4  รำงวัลดำ้นศิลปวัฒนธรรมฐำนเรียนรู้ได้รับกำรเผยแพรต่ำมช่องทำงที่ก ำหนด จ ำนวน 4 รำงวัล       

ระดับ 5  รำงวัลดำ้นศิลปวัฒนธรรมฐำนเรียนรู้ได้รับกำรเผยแพรต่ำมช่องทำงที่ก ำหนด จ ำนวน 5 รำงวัล 

ข้อมูลอ้ำงอิง กำรเผยแพร่รำงวลัในเว็บไซต์ส ำนกัหอสมุด 
กำรรำยงำนผล ส่วนงำนรำยงำนผลผ่ำนระบบ KPI Monitoring 

 
ผลกำรด ำเนินงำน ณ 30 มิถุนำยน 2565 
จ ำนวนรำงวัลด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตำมตัวชี้วัดจ ำนวน 15 รำงวัล 
1. รำงวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม รำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ และถ้วยพระรำชทำนสมเด็จ
พระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถ งำนประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ ำปี 2553 

http://archives.mju.ac.th/halloffame/?p=3284
http://archives.mju.ac.th/halloffame/?p=3284


2. รำงวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช งำนประเพณี
เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ ำปี 2555 
3. รำงวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช งำนประเพณี
เดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ ำปี 2556 
4. รำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง ในงำนเทศกำลโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 25 
5. รำงวัลชนะเลิศ ในกำรประกวดกระทงใหญ่ ในเทศกำลยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ ำปี 2563 
6. รองชนะเลิศ อันดับที ่  2 ในกำรแข่งขันประกวดดนตรีและกำรแสดงพื ้นบ้ำน “รวมศิลป์ แผ่นดิน
สยำม”  ภำคเหนือ 
7. รำงวัลชมเชยประเภทสวยงำม กำรประกวดขบวนไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่  39 
8. รำงวัลชนะเลิศ ในเข้ำร่วมประเพณีโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ ำปี 2556 
9. ชนะเลิศกำรประกวดนักร้องพร้อมหำงเครื่องระดับอุดมศึกษำ ตำมโครงกำรลูกทุ่งดำวรุ่งมหำวิทยำลัย
นเรศวร 
10. รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในเข้ำร่วมประเพณีโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ ำปี 2555 
11. ชนะเลิศกำรประกวดรถกระทงใหญ่ 2554 ครองถ้วยพระรำชทำนพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

12. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำกกำรประกวดโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 20 
13. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย 
14. รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย ครั้งที ่12 
15. รางวลัชมเชย กิจกรรมการประกวดสือ่สรา้งสรรค ์(คลปิวีดิโอ) หวัขอ้ "รากไทย” ช่ือผลงาน Old – New 
16. รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประจ ำปี 2561 ถ้วยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี https://archives.mju.ac.th/halloffame/?p=4113 
17. รำงวัลชมเชย กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 

https://archives.mju.ac.th/halloffame/?p=3581 

18. รำงวัลชมเชย กิจกรรมกำรประกวดสื่อสร้ำงสรรค์ 

https://archives.mju.ac.th/halloffame/?p=3607 

19. ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย 2554 

https://archives.mju.ac.th/halloffame/?p=3566 

20. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The Arts Landmark in Thailand ประจ ำปี 2564 
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 https://archives.mju.ac.th/halloffame/?p=4178 

21.รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 The Arts Landmark in Thailand ประจ ำปี 2564   

https://archives.mju.ac.th/halloffame/?p=4188 

22. รำงวัลชมเชย เงินรำงวัลThe Arts Landmark in Thailand ประจ ำปี 2564 

https://archives.mju.ac.th/halloffame/?p=4191 
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