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รายงานข้อมูลการดำเนินการของส่วนงานเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
1. สิ่งท่ีส่วนงานได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 (กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน) 

ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 
 

กระบวนการ การดำเนินการที่ได้ปรับเปลี่ยน 
หน่วยงาน 
(บุคลากร) 

Core processes   
   CP-1 การให้บริการโดยผ่าน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ที่สรา้ง
ภาพลักษณด์้านการอนรุักษ์เรือน
โบราณล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรูท้ี่
มีชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ล้านนา เพื่อสร้างการรับรู้ของสังคม 
(Visibility) 

   1. ปิดให้บริการพิพิธภัณฑฯ์ ระหว่างวันท่ี 16 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2563  
   2. เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ ตัง้แต่วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยมี
มาตรการดังนี้  
       2.1  ผู้รับบริการต้องสวมหนา้กากอนามัยก่อนเข้าพิพิธภณัฑ์ทกุครั้ง 
       2.2  บันทึกช่ือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ในสมุดลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่าน 
QR-Code แพลทฟอร์ม “ไทยชนะ” บริเวณจุดคัดกรอง 
       2.3  ตรวจวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จุดคดักรอง หรือล้างมือท่ี
จุดล้างมือหน้าห้องน้ำ 
            - หากมีอุณหภูมริ่างกายต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไดร้ับการติด
สติ๊กเกอร์ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์  
            - หากมีอุณหภูมริ่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียนข้ึนไป ไม่อนุญาตให้
เข้าชมพิพิธภัณฑ ์
      2.4  ซื้อบัตรเข้าชมที่จุดบริการข้อมูล ตามจุดที่กำหนดไว้ โดยเจ้าหน้าที่จุดขาย
บัตรจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือเฟสชิล 
      2.5  เจ้าหน้าท่ี ณ จุดขายบัตรแจ้งข้อปฏิบัติ ดังนี ้
            - ให้ผู้รับบริการยืนรอซือ้บัตรห่างกันประมาณ 2 เมตร ตามตำแหน่งที่
กำหนด 
            - ในกรณีมาเป็นหมู่คณะ ให้ผู้ติดตามใหร้อบริเวณซุ้มด้านหน้าทางเข้า
พิพิธภัณฑ ์
            - สแกน QR-Code เพื่อรับข้อมูลพิพิธภณัฑ์ และวีดิทัศน์แนะนำ
พิพิธภัณฑ์ (ติดไว้หน้าประตูจดุบรกิารข้อมูล) 
            - ผู้รับบริการขึ้นชมเรือนครั้งละไม่เกิน 5 คน 
            - ให้เดินตามแนวจุดที่กำหนด 
      2.6  พิพิธภัณฑ์จะดำเนินการทำความสะอาดบรเิวณจดุคัดกรอง จุดจำหน่าย
บัตร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพิ่มรอบการทำความสะอาด โดยเฉพาะโตะ๊ อุปกรณ์ แผง
พลาสติกใส ห้องน้ำ มือจับประตู และราวบันไดเป็นประจำทุกวัน        
   3. การดำเนินกิจกรรมด้านงานทำนุบำรุงศาสนาและศลิปวัฒนธรรม 
      3.1 งดการจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 
      3.2 กิจกรรมที่ดำเนินงานหลงัช่วงคลายมาตรการ คือพิธีหล่อและสมโภชเทียน
พรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม และพิธีทำบุญตักบาตรในวัน
อาสาฬหบูชา พร้อมถวายเทยีนพรรษา ณ วัดฝายหิน ในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2563 
โดยมมีาตรการ ดังนี ้
            - ผู้เข้าร่วมงานต้องตรวจวัดไข้ และสวมหน้ากากอนามัย 
            - จัดที่นั่งโดยเว้นระยะหา่งประมาณ 1 เมตร 
            - มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการผู้เข้าร่วมพิธี 

ฝ่ายส่งเสรมิฯ 
(ฐาปนีย,์ 
ชุติมา) 
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กระบวนการ การดำเนินการที่ได้ปรับเปลี่ยน 
หน่วยงาน 
(บุคลากร) 

   CP 2  การบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน การจัด 
อบรมและปฏิบตัิการ (Workshop)  
ระยะสั้น 

   1. มีการเผยแพร่ข้อมลูศลิปวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึน้ ได้แก่ เว็บไซต์  
เฟสบุ๊คเพ็จและยูทูป 
   2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ จากการฝึกอบรมใน
ช้ันเรียน เป็นแบบออนไลน์ผ่านวดีทิัศน์จำนวน 2 หลักสูตร คือ  
            - หลักสูตรอาหารล้านนา (ตำ ยำ ส้า)  ประจำเดือนมีนาคม 2563 
             - หลักสูตรจักสานใบตาล  ประจำเดือนเมษายน 2563 
   3. ฝึกอบรมเป็นแบบออนไลน์ผา่นโปรแกรม Zoom จำนวน 2 หลักสูตร คือ 
            - หลักสูตรระยะสั้นทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ วันท่ี 28-30 
 พฤษภาคม 2563 
             - หลักสูตรอักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น 1 เริม่ทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี  
25 มิถุนายน 2563 
  4. หลังช่วงคลายมาตรการมีการฝึกอบรมหลักสตูรระยะสั้นการสานแหย่ง ในวันที่  
26-28 มิถุนายน 2563 โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมต้องตรวจวัดไข้ก่อนเข้ารับการ
อบรม นั่งรักษาระยะห่างกัน 1-2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดช่วงที่มีการ
อบรม 

ฝ่ายส่งเสรมิฯ 
(ฐาปนีย์) 

Support Process   
 SP-1 กระบวนการนำองค์กร 
  

   1. การเข้าร ่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เดือนมีนาคม-
มิถุนายน) รวมทั้งการประชุมวาระพิเศษ เพื่อรับนโยบายและสาระการเตรียมการ
ปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยสู่หัวหน้าส่วนงานเพื่อนำไปดำเนินการเพื่อรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจากโคโรนาไวรัส (Covid-19) ของแต่ละส่วน
งาน 
   2. การประชุมคณะกรรมการบริหารของสำนักฯ (เดือนมีนาคม-มิถุนายน) เพื่อ
ถ่ายทอดการเตรียมการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด19 
ของส่วนงานสำนักฯและพิพิธภัณฑ์ฯเพื่อให้ผู้นำองค์กรระดับสูงที่ระบุใน โครงร่าง
องค์กร Edpex ได้จัดเตรียมแผนการดำเนินการเพื่อจัดทำมาตรการและแผนการ
ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน ในส่วนของงานบริการCore Process ของส่วนงาน และ
การจัดทำแผนรองรับในส่วนSupport Process ของสำนักงานบริหารทั่วไป ให้เกิด
การบูรณาการเชื่อมโยงทันการ ทั้งการดำเนินการให้เป็นไปตามกฏระเบียบ และ
ประกาศคำสั่งของภาครัฐ และมหาวิทยาลัยมาดำเนินการและจัดทำประกาศของ
ส่วนงานต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน เพื่อทราบการสื่อสารที่ชัดเจน 
   3. การต ัดส ินใจที ่สำค ัญ ในการยกเลิกก ิจกรรมและโครงการหลักส ูตร
ศิลปวัฒนธรรมระยะสั้นนานาชาติ (ญี่ปุ่น) 
   4. การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ(16 มิถุนายน2563)เพื่อ
รายงานการดำเนินการและการรายงานความก้าวหน้าในการปรับเปลี ่ยนการ
ดำเนินงานของโครงการต่างๆของส่วนงาน โดยเฉพาะ โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
ทั้งที่ปรับเปลี่ยนฉุกเฉินและปรับเปลี่ยน เพื่อให้รองรับสถานการณ์โควิด 
   5. ปรับแผนการดำเนินการโครงการต่างๆที ่สามารถดำเนินการได้ในช่วง 
สถานการณ์โควิด19 ให้สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบออนไลน์และการ จัด
กระบวนการบางโครงการที่มีการดำเนินการได้ อาทิ โครงการอนุรักษ์ เรือนโบราณ
กองทุนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และโครงการบริการด้านการอบรมหลักสูตร
ออนไลน์ผ่านระบบZoom และผ่านคลิปวิดิทัศน์ 

ผู้นำระดับสูง 

SP-2 กระบวนการกำกับดูแลองคก์ร     1. จัดทำประกาศและมาตรการต่างๆให้ถูกต้องตามกฏระเบียบของทางภาครัฐ
และมหาวิทยาลัย ในด้านการปฏิบัติการของส่วนงานให้ถูกต้อง 

ผู้นำระดับสูง 
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กระบวนการ การดำเนินการที่ได้ปรับเปลี่ยน 
หน่วยงาน 
(บุคลากร) 

   2. การวางแผนการจัดการ แผนตารางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการบันทึก
ตารางการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติการของงานบริหารบุคคลของ
มหาวิทยาลัย ในเรื่องการปฏิบัติงาน(Work from Home) 
   3. การแสดงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ชุมชนและสังคม
ทั้งในด้านการให้การสนับสนุนตามกำลัง ทั ้งเรื ่องของสภาพมลภาวะค่าอากาศ 
PM2.5 สภาวะสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนความต้องการด้านสาธารณสุขและการ
บริจาคสิ่งของขาดแคลน ตามกำลังทุนทรัพย์ของส่วนตนและส่วนรวม เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้และช่วยเหลือสังคม 

   SP-3 กระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ (หมวด 2) 

   1. มีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ในไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคจากไวรสั Covid-
19 เพื่อค้นหาอุปสรรค (Threat) ที่ส่งผลกระทบต่อส่วนงานท้ังทางตรงและทางอ้อม 
   2. มีการปรับปรุงกลยุทธ์ของส่วนงาน เพื่อรองรับสถานการณ์ Covid-19 ที่
เกิดขึ้น 

ผู้นำระดับสูง 

   SP-4 กระบวนการบริหารงาน
บุคคล (หมวด 5)  

   1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (แบบออนไลน์) สำหรับ
บุคลากรสำนักฯ ประจำปี 2563 จากเดิมกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมแบบในช้ัน
เรียน ปรับเปลีย่นเป็นการอบรมแบบออนไลน์ผา่น Zoom meeting ระหว่างวันท่ี 
22 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2563 และเริ่มอบรมในช้ันเรียนปกติ ตั้งแต่วันท่ี 5 
มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา หลังจากสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคลีค่ลายแล้ว 
   2. กำหนดนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work from home) ในระหว่าง
วันท่ี 24 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 โดยมีเครื่องมือติดต่อประสานงาน ได้แก ่
            - การประชุมออนไลนผ์า่นโปรแกรม Zoom  
            - กลุ่มไลนผ์ู้บริหาร และกลุ่มไลน์บุคลากร 
            - โทรศัพท ์
            - อีเมล์ 
            - e-Document 

งานบริหารฯ 
(วนิดา- 
ชนาภา- 

รพีพรรณ) 

   SP-7 กระบวนการลดต้นทุน 
(หมวด 6) 

   1. มีการรณรงค์ใหล้ดการใช้กระดาษในสำนักงาน โดยขอความรว่มมือจาก
บุคลากรใหด้ำเนินการ ดังนี้ 
            - การส่งไฟล์ข้อมลู/เอกสารผ่านไลน์ และอีเมล ์
            - การนำเสนอข้อมูลผ่านจอโปรเจคเตอร์ในห้องประชุม แทนการแจก
เอกสารประกอบการประชุม 

ทุกหน่วยงาน 
(บุคลากร) 

   SP-8 กระบวนการบริหารพสัด ุ
(หมวด 6) 

   1. การปฏิบัติตามระเบียบพัสดุเพื่อรองรับสถานการณ์ Covid-19 
   2. การเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า (ยกเว้นค่าเช่า) ขอข้อมูลจากวนิดา...... 

งานบริหารฯ 
(วนิดา) 

   SP-9 กระบวนการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ (หมวด 4) 

   มีกระบวนการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนนิงานของสำนัก
ฯ ในช่วง COVID-19 ได้แก่  
   1. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักฯ และพิพิธภณัฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 
   2. จัดทำคลิปวิดีโออบรมหลักสตูรต่าง ๆ ออนไลน ์
   3. จัดทำคลิปวิดีโอองค์ความรูด้า้นศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่บน เวบ็ไซตส์ำนักฯ  
เว็บไซต์พิพิธภณัฑฯ์ เพจเฟซบุ๊คสพ์ิพิธภัณฑ์ฯ และ ช่องยูทูป 
   4. จัดทำ QR Code สำหรับการเข้าเยีย่มชมพิพิธภณัฑ์ฯ แทนแผน่พับเดิม 
   5. พัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าให้สามารถตดิต่อสื่อสารทางออนไลน์ไดง่้ายขึ้น 

งานบริหารฯ 
(นนทกานต์) 

 

   SP-10 กระบวนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม/สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน (หมวด 6) 

มีการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี ้
   1. กำหนดจุดคัดกรองที่ป้อมยามงานรักษาความปลอดภัย 
   2. ตรวจวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ ผู้มาติดต่องาน 

งานบริหารฯ 
(กิตติพันธ์) 
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กระบวนการ การดำเนินการที่ได้ปรับเปลี่ยน 
หน่วยงาน 
(บุคลากร) 

   3. ผู้มาติดต่อ ลงทะเบียน ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
   4. มีเจลล้างมือให้บริการ 
   5. วางที่กดเจลล้างมือให้บริการก่อนเข้าอาคาร (ประตูทางเข้าช้ัน 1 ) 
   6. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือก่อนเข้าอาคาร 
   7. จัดเตรียมอุปกรณส์ื่อสารสำหรับบุคคลภายนอกเพื่อติดต่อเจ้าหน้าท่ีให้ลงไปพบ
ช้ัน 1 
   8. จัดที่นั่งสำหรับผู้มาติดต่องาน (เว้นระยะห่าง 2 เมตร) 
   9. ติดตั้งกล่องบรรจุกระดาษทิชชู่แผ่นสำหรับเช็ดมือในห้องน้ำภายในอาคาร 
   10. ติดตั้งแผงพลาสติกใส ท่ีโต๊ะทำงานในจุดบริการข้อมูล 
   11. ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆา่เชื้อ โต๊ะทำงาน ห้องน้ำ มือจับประตู ราวบันได 

   SP-11 กระบวนการ
ประชาสมัพันธ์ (หมวด 6) 

   1. ขอข้อมูลการจัดทำข่าวแจกสื่อมวลชน (Press Release) แบบออนไลน์  
   2. การใช้ QR Code สำหรบัสื่อมวลชน เพื่อง่ายต่อการดาวน์โหลดข่าว
ประชาสมัพันธ์ 
   3. การจัดทำวิดีโอข่าว พร้อมใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
   4. การใช้สื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/โครงการ/กิจกรรมของสำนักฯ 
ไปยังสาธารณชน 
   5. การกระจ่ายข่าวสารและข้อมูลของส่วนงานไปยังเครือข่ายผ่านช่องทางไลน์ 
อาทิ กลุ่มไลนส์ื่อมวลชน กลุ่มไลนเ์ครือข่ายประชาสมัพันธ์ และกลุ่มไลน์เครือข่าย 
Museum Thailand Family เป็นต้น 

งานบริการฯ 
(วาสนา) 

   SP-12 กระบวนการลูกค้าสมัพนัธ์ 
(หมวด 3) 

   1. การใช้ไลน์แอด และสื่อออนไลน์อ่ืนๆ ในการสื่อสารทางตรงกับลูกค้า 
   2. การสร้างแพล็ตฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ให้กับลูกค้า 
   3. การให้บริการตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการ ผ่านสื่อออนไลน์ 

งานบริการฯ 
(วาสนา) 

   SP-15 กระบวนการเตรียมความ
พร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (หมวด 6) 

   การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ในกรณีที่พบเจ้าหน้าที่มีไข้ มี
อาการเข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 มีดังนี้ 
   1. แจ้งหัวหน้าส่วนงานทราบ 
   2. ประสานกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อนำส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 
   3. จัดเตรียมประกาศปดิสำนักฯ ช่ัวคราว (หากตรวจพบเชื้อ COVID-19 ก็จะ
ดำเนินการปดิประกาศฯ)  
   4. เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีสำนักฯ ทุกคน และครอบครวัของเจ้าหน้าท่ี
สำนักฯ ในการกักตัว 14 วัน (หากตรวจพบเช้ือ COVID-19 ก็จะให้เจ้าหน้าท่ีและ
ครอบครัวกักตัว 14 วัน)  
   5. หากผลการตรวจเจ้าหน้าท่ีพบเชื้อ COVID-19 จะทำความสะอาด และพ่นยา
ฆ่าเช้ือในอาคารสำนักงานสำนักฯ   
   6. หากผลตรวจไม่พบเช้ือ COVID-19 จะแจ้งประกาศไม่พบผู้ติดเช้ือ COVID-19 
ในทุกช่องทางการสื่อสาร 

งานบริหารฯ 
(ปัทมา) 

   SP-16 กระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน (หมวด 
6) 

   มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากไวรสั COVID-19 ดังนี ้
   1. ให้บุคลากรสำนักฯ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำงานระหว่างสำนักงานและ
บ้าน (Work from home) เพื่อป้องกัน/ลด ความเสี่ยงในการระบาดของไวรัส 
COVID-19 โดยการลดความแออัดในสำนักงาน และการเว้นระยะหา่งทางสังคม 
(Social distancing) 
   2. กำหนดให้มีการวัดอุณหภูมิของบุคลากรและผูม้าตดิต่อสำนักงาน หากมีไข้หรือ
มีอุณหภมูิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่รับอนุญาตให้เข้ามาในอาคาร 

งานบริหารฯ 
(ปัทมา) 
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กระบวนการ การดำเนินการที่ได้ปรับเปลี่ยน 
หน่วยงาน 
(บุคลากร) 

   3. กำหนดให้บุคลากรและผูม้าติดต่อสำนักงาน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อน
เข้ามาในสำนักงาน 
   4. กำหนดให้บุคลากรและผูม้าติดต่อสำนักงาน สวมใสห่น้ากากอนามัย ตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ในอาคาร 

   SP-18 กระบวนการรับผดิชอบต่อ
สังคม (CSR) (หมวด 6) 

   1. มีการบริจาคหน้ากากให้แก่บคุลากรทางแพทย์โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.
เชียงใหม่  
   2. มีการบริจาคหน้ากากและเจลให้แก่อารามภิกษุณสีุทธจิตต ์
   3. มีการบริจาคชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลสวนดอก จำนวน 120 ชุด 

งานบริหารฯ 
(วนิดา) 
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2. แผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ไปสู่ New normal 
 2.1  สรุปการทบทวนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการจัดทำแผน 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
จุดแข็ง (Strength)  โอกาส (Opportunity)  
   S-1 มีพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณลา้นนา สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม 
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านวิถีชีวิตสร้างบรรยากาศล้านนา
สร้างสรรค์ในรั้ว มช. มีพื้นท่ีที่มีอากาศปลอดโปร่ง ถ่ายเท (ยกเว้นใน
สถานการณ์มลภาวะอากาศ ค่าPM2.5) 
   S-2 ผู้บริหารและบคุลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และผลงานวิชาการที่หลากหลาย สามารถนำไป
เผยแพร่และพัฒนาต่อยอดได ้
   S-3 มีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน องค์กรและชุมชน
ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 
   S-4 มีการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน/สังคม ทีส่ามารถบริหารจดัการและขอความร่วมมอื
ในการงดกิจกรรมได้ทันการในสภาวการณ์??? 

   O-1 สามารถจัดทำแผนยุทธศาสตรส์อดรับกับแผนพัฒนา
การศึกษา มช. ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2562 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิง
รุก : ล้านนาสร้างสรรค์ (Creative Lanna) เพื่อสร้างรากฐานและ
พัฒนาองค์ความรู้ สร้างจติวิญญาณประจำถิ่น เพื่อต่อยอดการสร้าง
นวัตกรรม 
   O-2 สามารถขยายขอบข่ายงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
   O-3 สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับปรุง
และพัฒนาต่อยอดการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้ขยายขอบเขตใน
วงกว้างมากยิ่งขึ้น 
   O-4 เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว และอยู่ใน Tentative list ของ
เมืองมรดกโลกด้าน City of Crafts 
   O-5 สามารถเสนอช่ือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อรบัรางวลั
จากสมาคมสถาปนิกล้านนา และรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยาม  
   O-6 สามารถเสนอช่ือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเข้ารับ
รางวัล Museum Thailand Award 2020 

จุดอ่อน (Weakness)  อุปสรรค (Threat)  
   W-1 เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มรีายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
   W-2 บุคลากรสำนักฯ ส่วนมากยังขาดการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศระดับสูง 
   W-3 งบประมาณเพื่อการบำรุงรักษาเรือนโบราณล้านนา มีจำกัด 
   W-4 บุคลากรในฝ่ายส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ี
ดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักฯ มีจำนวนน้อยเทียบกับภารกิจ
ของสำนักฯ 

   T-1 การตัดงบประมาณแผ่นดิน หมวดงบดำเนินงาน ของ
ภาครัฐบาล ทำให้สำนักฯ ซึ่งเป็นส่วนงานที่มีรายได้น้อย ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเหมือนเดิม/
เกือบเท่าเดิม 
   T-2 มีส่วนงานคู่แข่งในการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการด้าน
การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น ทำ
ให้โอกาสได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือวงเงินท่ีได้รับจดัสรร
งบประมาณลดน้อยลง 
   T-3 ปัจจุบันการพัฒนาและการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำให้คนสนใจการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 
การเรยีนรู้ในห้องเรียนหรือสถานที่จริง 
   T-4 สภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนมีรายได้ทีล่ดลง มีปัญหาการว่างงาน ขาดรายได้ และปัญหา
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเกดิขึ้นมาหลายดา้น 
   T-5 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นอุปสรรค
ต่อการให้บริการของสำนักฯ ได้แก่  
            - จำนวนผู้รับบริการจากพิพิธภัณฑ์ลดน้อยลง ทั้งการเข้า
เยี่ยมชม การศึกษาดูงาน และการเช่าสถานท่ี  
            - การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ตามปกติในห้องประชุมไม่
สามารถทำได้ และจำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ 
            - การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานตามปกติไม่
สามารถทำได้ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส COVID-19  
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
            - รายได้จากการให้บริการของส่วนงานลดลง เช่น ค่าเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ ค่าจำหนา่ยสินค้า ค่าเช่าพื้นที่ และค่าลงทะเบยีนประชุม/
อบรม/สัมมนาทางวิชาการ 
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2.2  แผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ Core process และ Support process ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการดำเนินงานไปสู่ New normal 
ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 

สอดคล้องกับค่านิยมหลักและ
แนวคิด 11 ประการของเกณฑ์ 

EdPEx ในข้อใดบ้าง 

หน่วยงาน 
(บุคลากร) 

กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

Core Process                    
1. แผนการจัดอบรมหลักสตูรระยะสั้นด้าน
ภูมิปัญญาลา้นนา วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
(แบบออนไลน์) 

/ / / / / / / / / / / / / / /    - จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
   - จำนวนครั้งท่ีจัดหลักสตูรระยะสั้น
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
   - จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรม
หลักสตูรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม 
  - ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชนต์่อได ้
   - ร้อยละการของการนำความรูจ้าก
การบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้
ประโยชน/์สืบสาน เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนของชุมชน/สังคม  

15 
หลักสตูร 

15 
ครั้ง 
310 
คน 

80% 
 

80% 
 

   - ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้น
ผู้เรยีน 
   - การให้ความสำคัญกับคน 
   - การมุ่งเน้นความสำเร็จ 
   - การส่งมอบคุณค่า และ
ผลลัพธ์ 

ฝ่ายฯ 
(ฐาปนีย์) 

2. แผนการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม (แบบเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social distancing) 

/ / / / / / / / / / / / / / /    - จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ทำนุบำรุงศาสนา ศลิปะ และวัฒนธรรม 

17 
โครงการ/
กิจกรรม 

   - ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้น
ผู้เรยีน 
   - การให้ความสำคัญกับคน 
   - การมุ่งเน้นความสำเร็จ 
   - การส่งมอบคุณค่า และ
ผลลัพธ์ 

ฝ่ายฯ 
(สุขธรรม) 

3. แผนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม ผ่านการประชุม/สัมมนา (แบบ
ออนไลน์) 

/ / / / / / / / / / / / / / /    - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดำเนินการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมด้าน
ล้านนาสร้างสรรค ์

17 
โครงการ/
กิจกรรม 

   - ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้น
ผู้เรยีน 
   - การส่งมอบคุณค่า และ
ผลลัพธ์ 

ฝ่ายฯ 
(ฐาปนยี์) 

4. แผนพัฒนาการเยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์เรือน
โบราณล้านนา แบบเสมือนจริงแบบ 360 
องศา (Virtual Museum)  

   / / / / / / / / / / / /    - จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพือ่
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรเ์ชิงรุกที่ 3 ล้านนา
สร้างสรรค์  
   - จำนวนผลงานด้านล้านนาสรา้งสรรค์  

1 
โครงการ/
กิจกรรม 
1 ผลงาน 

   - การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
   - การส่งมอบคุณค่า และ
ผลลัพธ์ 

งานบริหารฯ 
(นนทกานต์) 
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แผนการดำเนินงานไปสู่ New normal 
ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 

สอดคล้องกับค่านิยมหลักและ
แนวคิด 11 ประการของเกณฑ์ 

EdPEx ในข้อใดบ้าง 

หน่วยงาน 
(บุคลากร) 

กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

   - ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
บรรลตุามวตัถุประสงค์ของโครงการ  
   - ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด  
   - ร ้อยละการรับรู ้ (Visibility) เร ื ่อง
ล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เสมือน 

80% 
 

80% 
 

85% 

5. แผนการเผยแพร่ข้อมลูศิลปวัฒนธรรม 
โดยนำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาสร้างการ
เรียนรูผ้่านช่องทางออนไลน์ “Lanna 
Traditional House Museum from 
Home” 

/ / / / / / / / / / / / / / /    - การมีส่วนร่วมในการจัดทำ 
สารบบด้านล้านนา (CMU Lanna 
Directory) 

10 
ประเด็น/

หัวข้อ 

   - การมุ่งเน้นความสำเร็จ 
   - การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
   - การส่งมอบคุณค่า และ
ผลลัพธ์ 

ฝ่ายฯ 
(ฐาปนีย์) 

6. แผนการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา (การซ่อมแซม การ
บำรุงรักษา การทำความสะอาด และการ
ปรับปรุงนิทรรศการบนเรือนโบราณ ฯลฯ) 
เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดพิพิธภณัฑ์
อย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง 

/ / / / / / / / / / / / / / /    - จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการ
ปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา 

TBA    - การมุ่งเน้นความสำเร็จ 
   - การส่งมอบคุณค่า และ
ผลลัพธ์ 

ฝ่ายฯ 
(ชุติมา) 

 

Support Process                    
1. แผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะใหม่ๆ 
      - ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
      - ทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
      - ทักษะการใช้ภาษาล้านนา 
      - ทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม 

                  - ร้อยละความพึงพอใจและความสุข
ของบุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy 
CPAC : องค์กรแห่งความสุข 
   - ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด 
   - ร้อยละความรู/้ประโยชน์ที่บุคลากร
ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากร 

80% 
 
 

80% 
 

80% 
 
 
 

   - การให้ความสำคัญกับคน 
   - การมุ่งเน้นความสำเร็จ 
   - การส่งมอบคุณค่า และ
ผลลัพธ์ 

งานบริหารฯ 
(วนิดา) 
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แผนการดำเนินงานไปสู่ New normal 
ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 

สอดคล้องกับค่านิยมหลักและ
แนวคิด 11 ประการของเกณฑ์ 

EdPEx ในข้อใดบ้าง 

หน่วยงาน 
(บุคลากร) 

กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

   - จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
บุคลากร 
 
   - จำนวนเงินทุนสนับสนุนการพฒันา
บุคลากร 
   - ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) 
   - ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ
พัฒนาหรือเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 
โครงการ/
กิจกรรม 
46,000 
บาท 
80% 

 
80% 

 
 

3. แผนพัฒนาการตลาด 
      - การพัฒนาตลาดและช่องทาง
ออนไลน ์

/ / / / / / / / / / / / / / /    - จำนวนผู้เข้ารับบริการเที่ยวชม
พิพิธภัณฑ ์
   - จำนวนครั้งการขอใช้บริการเช่าพื้นที ่
   - อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดตามบน
ช่องทางเฟสบุ้คเพ็จและยูทูป    

TBA 
 

TBA 
TBA 

  

4. แผนการหารายได้ของสำนักฯ 
      - การให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
      - การให้บริการเช่าพ้ืนท่ี 
      - การหารายได้จากการบริการ
วิชาการ 
      - การหารายได้จากการจำหนา่ย
สินค้าบนช่องทางออนไลน ์
 

/ / / / / / / / / / / / / / /    - จำนวนเงินรายได้ และเงินสนบัสนุน
การดำเนินงานของส่วนงาน ที่เพ่ิมขึ้น 
(เทียบกับปีท่ีผ่านมา) 
   - จำนวนเงินรายได้จากการเก็บค่าใช้
พื้นที่พิพิธภัณฑ ์
   - จำนวนเงินรายได้จากการจัดเก็บค่า
เข้าชมพิพิธภัณฑเ์รือนโบราณล้านนา 
   - อัตราที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่เกดิขึ้น
จากพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
   - จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสนิทรัพย์ 
เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และ
รายได้อื่นๆ 

TBA 
 
 

TBA 
 

TBA 
 

TBA 
 

TBA 
 
 
 

   - การมุ่งเน้นความสำเร็จ 
   - การส่งมอบคุณค่า และ
ผลลัพธ์ 

ฝ่ายฯ 
(ปรียาลักษณ์) 
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แผนการดำเนินงานไปสู่ New normal 
ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 

สอดคล้องกับค่านิยมหลักและ
แนวคิด 11 ประการของเกณฑ์ 

EdPEx ในข้อใดบ้าง 

หน่วยงาน 
(บุคลากร) 

กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

   - จำนวนเงินรายได้จากการจำหน่าย
สินค้าทางออนไลน ์

TBA 
 

5. แผนพัฒนาด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน 
     

/ / / / / / / / / / / / / / /    - ร้อยละความพึงพอใจต่อบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

80%    - การให้ความสำคัญกับคน งานบริหารฯ 
(กิตติพันธ์) 

6. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการทำงาน ได้แก ่
          (1) ระบบรายงานตัวช้ีวัดแผน
ยุทธศาสตร์สำนักฯ 
          (2) ระบบจองการเข้าใช้พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา 
          (3) ระบบประเมินผูร้ับบรกิาร (ให้
คะแนนความรู้ทีไ่ดร้ับจากเว็บไซต)์ 
      - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สำคัญ 
      - การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
      - การปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน
สำนักฯ 

/ / / / / / / / / / / / / / /    - จำนวนระบบสารสนเทศท่ีได้รบัการ
พัฒนา 
   - ร้อยละความสำเรจ็ในการบำรงุรักษา
ระบบเทคโนโลยี  
   - จำนวนการปรับปรุงระบบเครอืข่าย 
    

3 ระบบ 
 

80% 
 

3 ครั้ง 

   - การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
   - การมุ่งความสำเร็จ 
   - การส่งมอบคุณค่า และ
ผลลัพธ์ 

งานบริหารฯ 
(นนทกานต์) 

   7. แผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
      - วิเคราะห์และทบทวนความเสี่ยง 

   /      /         - ระดับความสำเร็จของการบรหิาร
ความเสีย่งของส่วนงาน 

ระดับ 5    - การมุ่งความสำเร็จ 
   - จริยธรรมและความโปร่งใส 
   - การส่งมอบคุณค่า และ
ผลลัพธ์  

งานบริหารฯ 
(ปัทมา) 

8. แผนประชาสมัพันธ์และการสื่อสาร
องค์กร  
      - การปรับรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์
และการสื่อสารแบบออนไลน ์

/ / / / / / / / / / / / / / /    - ร้อยละประสิทธิผลของสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภณัฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. 
 

85% 
 
 
 
 

   - มุมมองเชิงระบบ 
   - การมุ่งเน้นความสำเร็จ 
   - การส่งมอบคุณค่า และ
ผลลัพธ์ 

งานบริการฯ 
(วาสนา) 
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แผนการดำเนินงานไปสู่ New normal 
ปีงบ 2563 ปีงบ 2564 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ค่า

เป้าหมาย 

สอดคล้องกับค่านิยมหลักและ
แนวคิด 11 ประการของเกณฑ์ 

EdPEx ในข้อใดบ้าง 

หน่วยงาน 
(บุคลากร) 

กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

   - ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการที่มี
ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมลา้นนาช้ันนำในระดบัชาต ิ
   - จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภณัฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. 
   - ร้อยละของประสิทธิผลของ
กระบวนการประชาสมัพันธ์ 

85% 
 
 
 

6,000 
คน 

80% 

หมายเหตุ:  ค่านิยมหลักและแนวคิด 11 ประการของเกณฑ์ EdPEx มีดังนี ้
 1. มุมมองเชิงระบบ  
 2. การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน ์  
 3. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน  
 4. การให้ความสำคัญกับคน  
 5. การเรียนรู้ระดับสถาบัน และความคล่องตัว  
 6. การมุ่งเน้นความสำเร็จ  
 7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม  
 8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง  
 9. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 10. จริยธรรมและความโปร่งใส  
 11. การส่งมอบคุณค่า และผลลัพธ์ 


