รายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์แนวทางคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจาปี 2564
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก

คำนำ
การประกั น คุ ณ ภาพขององค์ ก รตามแนวทางเกณฑ์ ค ุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื ่ อ การดำเนิ น การที ่ เ ป็ น เลิ ศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) สร้างพลังให้แก่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม และเป้าหมายขององค์กร ทำให้การเรียนรู้ของผู้รับบริการดีขึ้น ปรับปรุงผลการดำเนินงาน และเพิ่มสมรรถนะ
ในการแข่งขัน ทำให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี กระบวนการการตัดสินใจ
บุคลากรปฏิบัติการ และผลลัพธ์ เกณฑ์ EdPEx ทำให้สามารถประเมินได้อย่างรอบด้านว่าองค์กรอยู่ในตำแหน่งใดและ
ต้องการมุ่งไปที่ใด อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทุกขั้นตอนของระบบการบริหารงาน พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
และผลลัพธ์ โดยคำนึงถึงภาพโดยรวมขององค์กรเป็นหลัก เกณฑ์ EdPEx มีชุดคำถามสำคัญ 7 ด้าน ได้แก่ การนำ
องค์กร กลยุทธ์ ลูกค้า การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ บุคลากร ระบบปฏิบัติการ และผลลัพธ์ คำถามจะ
ผูกโยงกันเป็นกรอบการบริหาร ผลการดำเนินการที่มีการบูรณาการเป็นหนึ่งเดียว ช่วยให้จัดการเรื่องทรัพยากร ใน
องค์กรให้ส อดคล้ อ งกัน ค้น หาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง พัฒ นาการสื่ อสาร การเพิ่ม ประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลในการทำงาน รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และรุดหน้าสู่ความเป็นเลิศโดยการส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์กร
ปรับปรุงคุณภาพการดำเนินการและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร มีการปรับปรุงพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ภายใน
องค์กร โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรมีการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน
รายงานการประเมิ น ตนเอง ตามเกณฑ์ แ นวทางคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื ่ อ การดำเนิ น การที ่ เ ป็ น เลิ ศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564 เล่มนี้ นำเสนอข้อมูลโครงร่าง
องค์กร และข้อกำหนดในหมวดที่ 1 – 6 และผลลัพธ์ในหมวดที่ 7 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้ของผู้รับบริการ ด้าน
การมุ่งเน้นผู้รับบริการ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการนำองค์กรและธรรมาภิบาล และด้านการเงิน งบประมาณและ
ตลาด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในนามของคณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน
และบุคลากรทุกคนที่ มีส ่ว นร่ว มในการดำเนิ นงานการประกั นคุ ณภาพภายในส่ว นงาน เพื่อ มุ่ง พัฒ นาองค์ ก รให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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สารบัญ
คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญภำพ
คำอธิบำยศัพท์/ตัวย่อ
โครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP)
OP-1 ลักษณะองค์กร
OP-2 สภำวกำรณ์ขององค์กำร
1. หมวด 1 การนาองค์กร
1.1 กำรนำองค์กำรโดยผู้นำระดับสูง
1.2 กำรกำกับดูแล และกำรรับผิดชอบต่อสังคม
2. หมวด 2 กลยุทธ์
2.1 กำรจัดทำกลยุทธ์
2.2 กำรนำกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ
3. หมวด 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้ำ
3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ
4. หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงผลกำรดำเนินกำรขององค์กร
4.2 กำรจัดกำรควำมรู้ สำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร
5.2 ควำมผูกพันของบุคลำกร
6. หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนกำรทำงำน
6.2 ประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร
7. หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและด้ำนกระบวนกำร
7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นลูกค้ำ
7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้นบุคลำกร
7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรนำองค์กร และกำรกำกับดูแล
7.5 ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ กำรเงิน และกำรตลำด
ภาคผนวก
ภำคผนวก ก. ข้อมูลจุดแข็งและโอกำสในกำรพัฒนำ (OFIs) ประจำปี 2562
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ชื่อตาราง
หลักสูตรและบริการ
ปัจจัยหลักที่ทาให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อภารกิจ
ข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวจริยธรรมที่สาคัญ
บริการที่ส่งมอบ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวัง
คู่เทียบ ประเด็นเปรียบเทียบ ข้อมูลเปรียบเทียบ และลาดับในการแข่งขัน
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและการดาเนินการของพันธกิจหลัก
ตัวอย่างการปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูง และการส่งเสริมการนาค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ
การสื่อสารกับบุคลากร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระบบการกากับดูแลองค์กร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นาระดับสูง
ความเสี่ยง และระบบจัดการความเสี่ยงและความกังวลต่อสังคม
การกากับดูแลการประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม
ระบบธรรมาภิบาล และการกากับดูแลการบริหารตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
ขั้นตอน ปัจจัยนาเข้า ผลผลิต และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ปัจจัยและสารสนเทศที่ใช้วิเคราะห์กาหนดกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (Key Changes)
แผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
ช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้า และการนาไปใช้ประโยชน์
ตัวอย่างบริการใหม่ที่เกิดจากการใช้เสียงของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
ช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการในปัจจุบันและอนาคต
การดาเนินการด้านการประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ/ความผูกพันของผู้รับบริการ
และลูกค้ากลุ่มอื่น
บริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและกลุ่มลูกค้าอื่น
ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่นที่จาแนกตามกลุ่ม
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
ระบบการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามผล
ระบบการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงาน
ตัวอย่างการนาระบบการวิเคราะห์ทบทวนผลการดาเนินงานมาใช้ในพันธกิจ
ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในพันธกิจ
ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลและปรับปรุงผลการดาเนินการ
การจัดการองค์ความรู้ของสานักฯ
กระบวนการทาให้เกิดความพร้อมใช้ และการจัดการคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศ
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทาให้อุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศที่ใช้มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย
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ชื่อตาราง
สินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ
กระบวนการเตรียมความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน
แผนพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
แสดงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบุคลากร
กระบวนการปลูกฝังและธารงรักษาวัฒนธรรมองค์กรของสานักฯ
การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจ
ขั้นตอนการจัดทาเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
ตัวอย่างการออกแบบบริการ และกระบวนการทางาน
บริการ กระบวนการทางาน และตัวชี้วัดที่สาคัญ
ตัวอย่างการนากระบวนการสู่การปฏิบัติ และติดตามควบคุมผล
ตัวอย่างการปรับปรุงบริการ และกระบวนการทางานที่สาคัญ
ตัวอย่างผลการดาเนินการจากกระบวนการจัดการนวัตกรรม
ตัวอย่างการควบคุมต้นทุนด้านทรัพยากรและพลังงาน
กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสานักฯ : ISHARE model
ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยงของสานักฯ
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์
กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด และตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย และการเตรียมความ
พร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
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ชื่อแผนภาพ

กระบวนการหลัก (Core Processes)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
คุณวุฒิของบุคลากร
อายุงานของบุคลากร
โครงสร้างองค์กรและธรรมาภิบาล
แนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินงานของสานักฯ
ระบบการนาองค์กรของสานักฯ (LEAD Model)
พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม
การดาเนินการด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
บริการ และกระบวนการทางานที่สาคัญ
ขั้นตอนในการกาหนดแผนด้านบุคลากร
กระบวนการปรับแผนปฏิบัติการในสถานการณ์บังคับ
กระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ
จานวนการติดตามสื่อออนไลน์ของผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ช่องทางการให้บริการ
กระบวนการออกแบบบริการ
ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
เกณฑ์คัดเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องและบูรณาการตัวชี้วัด
กระบวนการเลือกคู่เทียบ และการพัฒนาให้มีประสิทธิผล
ระบบบริหารงานบุคลากร (CPAC-CMU HRM System)
กระบวนการบริหารกรอบอัตรากาลัง
CPAC-CMU Learning and Development sub-system
กระบวนการพัฒนา
ขั้นตอนการจัดทาเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
การออกแบบบริการ และกระบวนการทางาน
ระบบบริหารความเสี่ยง
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/อบรมหลักสูตร ที่นาความรู้ไปใช้ประโยชน์/ต่อยอด
ในด้านต่างๆ
7.1.ก-2
ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับจากการรับบริการ
7.1.ก-3
ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Post-test)
7.1.ก-4
ร้อยละของประโยชน์ที่ได้รับจากฐานข้อมูลองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมบนเว็บไซต์สานักฯ
7.1.ข(1)-1 จานวนของกระบวนงานที่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
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7.1.ข(1)-2 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด
7.1.ข(1)-3 ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดการความรู้ (KM) ของส่วนงาน
7.1.ข(1)-4 ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อกิจกรรมและความรู้ในพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. (Visibility)
7.1.ข(2)-1 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน
7.1.ข(2)-2 ร้อยละความสาเร็จของแผนฉุกเฉินและความปลอดภัยของสานักงาน (อัคคีภัย, โควิด, รปภ.
วงจรปิด, PM2.5, ภัยธรรมชาติ, ถังดับเพลิง, การดูแลเรือน, เวรรักษาการณ์, ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ) (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบ 2564)
7.1.ค-1
ร้อยละการส่งมอบงานตรงตาม TOR ที่กาหนด
7.1.ค-2
จานวนเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการระหว่างผู้ส่งมอบ (Suppliers) กับสานัก
ฯ
7.2.ก(1)-1 ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าต่อการเข้ารับบริการวิชาการ
7.2.ก(1)-2 ร้อยละความพึงพอใจของลูกค้าต่อการเข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ
7.2.ก(1)-3 จานวนเรื่องที่ผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการรับบริการ
7.2.ก(1)-4 จานวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริการที่ส่งผลกระทบสูง
7.2.ก(2)-1 ร้อยละของกลุ่มศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ฯ ที่มาใช้บริการซ้า
7.2.ก(2)-2 ร้อยละของหน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมในด้านต่างๆ ซ้า
7.3.ก(1)-1 อัตราส่วนของบุคลากรสายปฏิบัติการจาแนกตามคุณวุฒิการศึกษา
7.3.ก(1)-2 อัตราที่มีบุคคลครองตาแหน่งต่อจานวนอัตราทั้งหมดของส่วนงาน
7.3.ก(2)-1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางาน
7.3.ก(3)-1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
7.3.ก(3)-2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินการทางานในระดับ "ดีมาก" (Classic)
7.3.ก(3)-3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการองค์กรแห่งความสุข : Happy
CPAC
7.3.ก(4)-1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาต่อจานวนบุคลากรทั้งหมด
7.3.ก(4)-2 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่บุคลากรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
7.3.ก(4)-3 จานวนเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
7.4.ก(1)-1 ร้อยละการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และโครงการ/กิจกรรมของบุคลากรสานักฯ
7.4.ก(1)-2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA)
7.4.ก(2)-1 จานวนข้อทักท้วง/ข้อเสนอแนะจาก สนง.ตรวจสอบภายใน มช. ที่ส่งผลกระทบสูง
7.4.ก(2)-2 จานวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการที่ส่งผลกระทบสูง
7.4.ก(3)-1 ร้อยละของบุคลากรที่กระทาผิดวินัย/กฎหมายรุนแรง หรือสร้างความเดือดร้อนต่อสังคม
7.4.ก(3)-2 จานวนเรื่องที่บุคลากรร้องเรียนผ่านกองกฎหมาย
7.4.ก(3)-3 การรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย/อาชีวอนามัย
7.4.ก(4)-1 จานวนเรื่องร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
7.4.ก(5)-1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สานักฯ ให้การสนับสนุนแก่ชุมชน
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7.4.ก(5)-2 จานวนเครือข่ายชุมชนที่สานักฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
7.4.ก(5)-3 ร้อยละประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการบริการของสานักฯ หรือสามารถนาไปพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนได้
7.4.ข-1
ร้อยละความสาเร็จของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สานักฯ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์
7.4.ข-2
ร้อยละความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปี
7.5.ก(1)-1 จานวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้แหล่ง
อื่นๆ
7.5.ก(1)-2 จานวนเงินรายได้จากการเก็บค่าใช้สถานที่ อาคาร และพิพิธภัณฑ์ฯ
7.5.ก(2)-1 จานวนผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาแบบออนไลน์และ onsite
7.5.ก(2)-2 รางวัล/มาตรฐานที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาได้รับ
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คำอธิบำยศัพท์/ตัวย่อ
คำศัพท์/ตัวย่อ
CC
Cops
CP
CPAC
KM
MIS
PDCA
PESTEL
R2R
SA
SC
SMART
SO
SPP
SWOTs
TOR
VOC
คกก.
พิพิธภัณฑ์ฯ
มช.
สานักฯ

คำอธิบำยศัพท์
Core Competency
Community of Practice
Core Process
Center for the Promotion of Arts and Culture
Knowledge Management
Management Information System
Plan-Do-Check-Act
Political, Economic, Social, Technology, Environment, Laws
Routine to Research
Strategic Advantage
Strategic Challenge
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely
Strategic Opportunity
Strategic Planning Process
Strength, Weakness, Opportunity, Threat
Term of Reference
Voice of Customer
คณะกรรมการ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

OP 1

โครงร่างองค์กร
P.1 ลักษณะองค์กร
P.1.ก สภาพแวดล้อมขององค์กร
P.1.ก(1) หลักสูตร และบริการ
สำนักฯ มีกระบวนกำรบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของส่วนงำน เพื่อบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2562 - 2565) ดังแผนภำพ OP.1-1

แผนภาพ OP.1-1 กระบวนการหลัก (Core Processes)

ตาราง OP.1-1 หลักสูตรและบริการ
กระบวนการหลัก
ผู้รับบริการ
CP-1 กำรให้ บ ริ ก ำรโดยผ่ ำ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ - นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ และ
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. แหล่งเรียนรู้วิถี บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมล้ ำ นนำ เพื่ อ สั งคมที่ - หน่วยงำน/องค์กร/สถำบันกำรศึกษำ
สร้ำงสรรค์และยั่งยืน
- นักท่องเที่ยว
CP-2 กำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรตำมควำม - นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ และ
ต้องกำรของชุมชน กำรจัดอบรมหลักสูตร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ระยะสั้นเชิงปฏิบัติกำร (Workshop)
- หน่วยงำน/องค์กร/สถำบันกำรศึกษำ
- ชุมชน/สังคม
- นักท่องเที่ยว

หลักสูตรและบริการ
- บริกำรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
(นิทรรศกำร/ศึกษำดูงำน)
- บริกำรกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม (อำทิ แอ่วเฮือน
เยือนผญำ/AFCP/Workshop)
- รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้ผ่ำน
สื่อออนไลน์/วำรสำร/สิ่งพิมพ์/
- กำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

OP-2
P.1.ก(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

แผนภาพ OP.1-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร

สำนักฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของส่วนงำน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน โดยมี
พันธกิจหลัก 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ทำนุบำรุงและส่งเสริมศำสนำ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ 2) บริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม และ 3) บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังแผนภำพ OP.1-2 โดยขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์และพันธกิจด้วย ค่านิยม “CPAC” คือ คิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) ปฏิบัติงำนด้วยควำมคิดเชิงบวก
ในมุมมองแห่งควำมสรรค์ สุนทรียะแห่งศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งของท้องถิ่นและชำติ รักในงานอย่างลึกซึ้ง (Passion) มี
ควำมสุขและรักในงำนที่ตนเองทำอย่ำงลึกซึ้ง รับผิดชอบ ตอบสนองในกำรบริกำรผู้อื่นและผู้ร่วมงำน ดารงตนอย่างเป็น
แบบฉบับ (Classic) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงำม ให้เป็นต้นแบบที่ดีของกำรดำรงตน โดยเฉพำะ
ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม และอยู่อย่างชื่นชอบ (Affection) ปฏิบัติงำนในองค์กรของตนเองด้วยควำมยินดี ชื่นชอบ
สมำนสำมัคคี ปกป้องและรักองค์กร
สมรรถนะหลัก ขององค์กร คือ CC-1 บุคลำกรในองค์กร CC-2 พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ และ CC-3
เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
สำนักฯ ได้ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12
(พ.ศ.2560-2565) โดยกำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำย กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว และดำเนินกำร
คู่ ข นำนกั บ ค ำรั บ รองกำรปฏิบั ติ ง ำนของส่ ว นงำน บุ ค ลำกรสำมำรถจั ดท ำแผนงำน/โครงกำร เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นกำร

OP-3
ดำเนินงำนให้ไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม และได้จัดสรรทรัพยำกรใน
กำรดำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ
P.1.ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
สำนักฯ มีบุคลำกรรวม 18 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังแผนภำพ OP.1-3 บุคลำกรมีคุณวุฒิตรงกับคุณสมบัติ
ตำมตำแหน่งงำน ดังแผนภำพ OP.1-4 และ OP.1-5

แผนภาพ OP.1-3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

แผนภาพ OP.1-4 คุณวุฒิของบุคลากร

OP-4

แผนภาพ OP.1-5 อายุงานบุคลากร

สำนักฯ ได้สำรวจปัจจัยหลักที่ทำให้ บุคลำกรมุ่งมั่นต่อภำรกิจ และส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร โดยใช้
แบบสอบถำมจำกมหำวิทยำลัย ดังตำรำง OP.1-2 และสำรวจควำมต้องกำรด้ำนสิทธิ ประโยชน์/สวัสดิกำรของบุคลำกร
ดังตำรำง OP1-3
ตาราง OP.1-2 ปัจจัยหลักที่ทาให้บุคลากรมุ่งมั่นต่อภารกิจ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับต้น
- ควำมยั่งยืนขององค์กร - ควำมยั่งยืนขององค์กร - เงินเดือน ค่ำตอบแทน
- กำรร่วมกันพัฒนำ
- กำรร่วมกันพัฒนำ
และสวัสดิกำร
องค์กร
องค์กร
- กำรยกย่องชมเชย
- ควำมก้ำวหน้ำของ
- ควำมก้ำวหน้ำของ
และให้รำงวัล
ผู้ใต้บังคับบัญชำ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ
- ควำมมั่นคงในกำร
ทำงำน
- ควำมผูกพันต่อองค์กร
- กำรทำงำนเป็นทีมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ

พนักงานมหาวิทยาลัย
- เงินเดือน ค่ำตอบแทน
และสวัสดิกำร
- กำรยกย่องชมเชย
และให้รำงวัล
- ควำมมั่นคงในกำร
ทำงำน
- ควำมผูกพันต่อองค์กร
- กำรได้รบั โอกำสใน
กำรพัฒนำศักยภำพ
ของตนเอง
- ควำมก้ำวหน้ำใน
ตำแหน่งงำน

พนักงานส่วนงาน
- เงินเดือน ค่ำตอบแทน
และสวัสดิกำร
- กำรยกย่อง ชมเชย
และให้รำงวัล
- ควำมมั่นคงในกำร
ทำงำน
- ควำมผูกพันต่อองค์กร
- ควำมก้ำวหน้ำใน
ตำแหน่งงำน

ตาราง OP.1-3 ข้อกาหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ผู้บริหาร
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานส่วนงาน
- กำรตรวจสุขภำพประจำปี
- กำรตรวจสุขภำพประจำปี
- กำรตรวจสุขภำพประจำปี
- กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ (ผู้บริหำรใหม่) - กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ (บุคลำกรใหม่)

ผลกำรสำรวจปัจจัยหลักที่ทำให้บุคลำกรมุ่งมั่นต่อภำรกิจ และเกิดควำมผูกพันกับองค์กร จะนำเสนอไปยังผู้นำ
ระดับสูง เพื่อทบทวนนโยบำย และแผนปฏิบัติกำรเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของบุคลำกร โดยดำเนินงำนใน
รูปแบบของโครงกำร Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข

OP-5
สำนักฯ เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำน ด้วยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรทำงำน โดยมีดำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์สำนักงำนสีเขียว (Green Office) กำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (Amazing
Thailand Safety and Health Administration: SHA) และมีมำตรกำรป้องกันโรคโควิด-19
สำนักฯ มีระบบกล้องวงจรปิด เจ้ำหน้ำที่ รปภ. 24 ชั่วโมง ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบกำรตรวจสอบพื้นที่
สำนักฯ ประจำทุกสัปดำห์
P.1.ก(4) สินทรัพย์
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ 1) อำคำรส ำนั ก งำน ประกอบด้ ว ย ห้ องประชุ ม (40 - 60 ที่ นั่ ง ) และโรงพั ส ดุ
ศิลปวัฒนธรรม และ 2) พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ ำนนำ ประกอบด้วย เรือนโบรำณ 10 หลัง ยุ้งข้ำว 4 หลัง ศำลำ
วัฒนธรรมเอนกประสงค์ และจุดบริกำรข้อมูลและจุดบริกำรเครื่องดื่ม
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้แก่ เว็บไซต์ส่วนงำนและพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เว็บไซต์ล้ำนนำคดี
มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ เครื อข่ ำยอิ น เทอร์ เน็ ต (LAN and Wi-fi) ระบบ CMU-MIS สื่ อ อนไลน์ (Facebook Page:
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ)
P.1.ก(5) กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
สำนักฯ ดำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล โดยปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำนสำคัญ
ดังตำรำงที่ OP.1-4
ตาราง OP.1-4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวจริยธรรมที่สาคัญ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวจริยธรรม
พระรำชบัญญัตมิ หำวิทยำลัยเชียงใหม่
พระรำชบัญญัติประกันสังคม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อและจัดจ้ำง
ระเบียบทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ระเบียบทำงกำรเงินของสำนักงบประมำณ
ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรงบประมำณ
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล
พระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
ระเบียบมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรจัดกำรงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
ประกำศสำนักฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติกำรเข้ำเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
ประกำศสำนักฯ เรื่อง กำหนดประเภทรำยรับ รำยกำร และเงื่อนไขกำรรับเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย (อัตรำค่ำห้อง
ประชุม ศำลำวัฒนธรรม และค่ำบริกำรอื่นๆ ของสำนักฯ)
ประกำศสำนักฯ เรื่อง กำหนดประเภทรำยรับ รำยกำร และเงื่อนไขกำรรับเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย (อัตรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ และคำบำรุงกำรใช้พื้นที่ของสำนักฯ)
นโยบำยกำรจัดกำรสำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

OP-6
P.1.ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร
P.1.ข(1) โครงสร้างองค์กร
สำนักฯ มีระบบกำรจัดกำร กำรควบคุม และกำกับกำรดำเนินงำนที่สำคัญ แบ่งเป็นวงจรกำกับ ดูแลจำกวงจร
สูงสุดกำกับดูแลและส่วนที่กำกับดูแลภำยในส่วนงำน ดังแผนภำพ OP1-6

แผนภาพ OP.1-6 โครงสร้างองค์กรและธรรมาภิบาล

P.1ข(2) ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำนักฯ แบ่งกลุ่มผู้รับบริกำร ลูกค้ำกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมกระบวนกำรหลัก ดังตำรำง OP1-5
ตาราง OP.1-5 บริการที่ส่งมอบ ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความคาดหวัง
กระบวนการหลัก
CP-1 บริกำรพิพิธภัณฑ์ฯ แหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อสังคมที่
สร้ำงสรรค์และยั่งยืน

ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถำบันกำรศึกษำ/องค์กร/หน่วยงำน/
ชุมชน
เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม
นักท่องเที่ยว

ความต้องการ/ความคาดหวัง
ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
ควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวด้ำนวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
พักผ่อน

OP-7
กระบวนการหลัก

CP-2 บริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำร
ของสังคม กำรจัดอบรมระยะสั้น

ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้สนับสนุน/บริจำค
สถำบันกำรศึกษำ/องค์กร/หน่วยงำน/
ชุมชน
เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม

ความต้องการ/ความคาดหวัง
สนับสนุน อนุรักษ์และสืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม
สร้ำงประโยชน์และตอบแทนสังคม
ข้อมูลควำมรู้ที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
สร้ำงเครือข่ำยเพื่อสำนประโยชน์ที่ดีซึ่งกัน
และกัน

P.1.ข(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ส ำนั กฯ มีกระบวนกำรคัดเลื อกผู้ ส่ งมอบ/คู่ควำมร่วมมือ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนิน งำนขององค์กร และมี
กระบวนกำรประเมินผู้ส่งมอบ มีช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย สำมำรถถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และพันธกิจไปยังผู้ส่งมอบ
และคู่ควำมร่วมมื อ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่ว มมือใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมใน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 2) กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำร และ 3) กิจกรรมของสำนักงำนสำนัก ดังตำรำง 6.2-2
P.2 สภาวการณ์ขององค์การ
P.2.ก สภาพด้านการแข่งขัน
P.2.ก(1) ลาดับในการแข่งขัน และ P.2.ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน
สำนักฯ ได้วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ โดยเลือกคู่
เทียบ ประเด็นเปรียบเทียบ ข้อมูลเปรียบเทียบ และยังไม่มีกำรจัดลำดับในกำรแข่งขัน ดังตำรำง OP.2-1
ตาราง OP2-1 คู่เทียบ ประเด็นเปรียบเทียบ ข้อมูลเปรียบเทียบ และลาดับในการแข่งขัน
คู่เทียบ
ศูนย์สถำปัตยกรรมล้ำนนำ คุ้มเจ้ำบุรีรัตน์
(เจ้ำน้อยมหำอินทร์ ณ เชียงใหม่)
พิพิธภัณฑ์หมอเจ้ำฟ้ำ
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
อุทยำนดำรำศำสตร์สริ ินธร

ประเด็นเปรียบเทียบ
กำรอนุรักษ์เรือนโบรำณ

ข้อมูลเปรียบเทียบ
รำงวัลที่ได้รับด้ำนกำรอนุรักษ์อำคำร
กระบวนกำรอนุรักษ์อำคำร
กำรอนุรักษ์เรือนโบรำณ
รำงวัลที่ได้รับด้ำนกำรอนุรักษ์อำคำร
กระบวนกำรอนุรักษ์อำคำร
กำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรเผยแพร่ควำมรู้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเรียนรู้
กระบวนกำรเรียนรู้
กระบวนกำรเรียนรู้

P.2.ก(3) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
สำนักฯ ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ดังตำรำง OP.2-2
ตาราง OP.2-2 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและการดาเนินการของพันธกิจหลัก
การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบ (Key change)
KC-1 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19
KC-2 ปัญหำฝุ่นควันที่เกินค่ำมำตรฐำน (PM 2.5)
KC-3 กำรตัดงบประมำณของภำครัฐ

แผนงาน/มาตรการรองรับ
มำตรกำรป้องกันกำรระบำดของโรคโควิด-19
มำตรกำรป้องกันปัญหำสุขภำพจำกฝุ่นที่เกินค่ำมำตรฐำน
ขอรับทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก
แสวงหำรำยได้จำกกำรให้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

OP-8
การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบ (Key change)
KC-4 กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทำงด้ำนเทคโนโลยี

แผนงาน/มาตรการรองรับ
แผนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในสำนักฯ
แผนพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
KC-5 อัตรำกำรเกิดใหม่ของประชำกรลดลง และกำรก้ำวเข้ำสูส่ ังคม ปรับบริกำรให้มีควำมเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย/กิจกรรม
ผู้สูงอำยุ

P.2.ข บริบทเชิงกลยุทธ์
สำนักฯ มีกระบวนกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งบริบทเชิงกลยุทธ์ ดังข้อ 2.1.ก(3) และแผนภำพ 2.1-1 และได้วิเครำะห์
ผลกำรดำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกำรดำเนินงำน ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร ลูกค้ำกลุ่มอื่น และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) โดย
ใช้ข้อมูลดังกล่ำวเป็นปัจจัยนำเข้ำในกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้ำหมำย ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับ เป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
P.2.ค ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
สำนักฯ มีแนวทำงปรับปรุงผลกำรดำเนินงำน โดยกำหนดมำตรฐำน เครื่องมือในกำรปรับปรุง เพื่อมุ่งสู่ควำม
เป็นเลิศ ดังแผนภำพ OP.2-1

แผนภาพ OP.2-1 แนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินการของสานักฯ
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หมวด 1 การนาองค์กร
1.1 การนาองค์การโดยผู้นาระดับสูง
1.1.ก วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ
1.1.ก (1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม
ผู้นำระดับสูง (ผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร เลขำนุกำรสำนัก หัวหน้ำฝ่ำย และหัวหน้ำงำน) ได้กำหนด
วิสัยทัศน์และค่านิยมที่ชัดเจน โดยร่วมกันทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ให้
สอดรับกับแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และใช้สมรรถนะขององค์กร
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อกำร
ดำเนินงำน ข้อมูลและสำรสนเทศทีส่ ำคัญมำใช้เป็นปัจจัยนำเข้ำในกำรทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ ดังตำรำง 2.1-2
ปีงบ 2564 ได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์เป็น พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน ดังแผนภำพ OP-2
ผู้นำระดับสูงถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และแผนยุทธศำสตร์ไปยังบุคลำกรทุกระดับผ่ำนระบบกำรนำองค์กร
“LEAD Model” ดังแผนภำพ 1.1-1 เริ่มจำก L Lead นำข้อมูลควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สมรรถนะหลักขององค์กร มำใช้เป็นปัจจัยนำเข้ำในกำรกำหนดยุทธศำสตร์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผู้นำระดับสูงเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติตัวที่สะท้อนค่ำนิยมองค์กร ดังตำรำง 1.1-1 E Execute แปลงแผนยุทธศำสตร์
เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ำร และ
ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรให้
บุคลำกรนำไปสู่ กำรปฏิบัติ
ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม และ
กำหนดให้มีกำรรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนตำมระยะที่
ก ำหนด ผู้ น ำระดั บ สู ง เปิ ด
โอกำสให้ บุ ค ลำกรแสดง
ควำมคิ ด เห็ น มี กำรสื่ อสำร
วิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ และ
ค่ ำ นิ ย มผ่ ำ นช่ อ งทำงกำร
สื่ อ สำรแบบสองทำง ซึ่ ง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ควำม
มุ่งมั่นต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์
A Assessment มี ก ำ ร
ปรับปรุงกำรดำเนินงำนอย่ำง
แผนภาพ 1.1-1 ระบบการนาองค์กรของสานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ต่ อ เ นื่ อ ง โ ด ย วิ เ ค ร ำ ะ ห์
เปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำนกับเป้ำหมำย ผู้ที่รับผิดชอบจะนำเสนอผลกำรดำเนินงำนในทีป่ ระชุม คกก.บริหำรสำนักฯ
และที่ประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ประจำทุกเดือน ดังตำรำง 4.1-2 และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนกำร และใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรที่สำคัญ และ D Develop วิเครำะห์
กระบวนกำรทีจ่ ำเป็นต้องพัฒนำ เพื่อกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และนำไปสู่ควำมยั่งยืนขององค์กร
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ตาราง 1.1-1 ตัวอย่างการปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูง และการนาค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ
ค่านิยม
คิดอย่างสร้างสรรค์
(Creativity)

การปฏิบัติตนของผู้นาระดับสูง และวิธีการส่งเสริมการนาค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ
- ผู้นำระดับสูงจัดประชุมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศำสตร์ เพื่อ
จัดทำแผนปฏิบัติกำร ซึ่งต้องดำเนินกำรให้บรรลุผลร่วมกันหลำยครั้งจนเกิดควำมเข้ำใจร่วมกัน
- ผู้นำระดับสูงถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศำสตร์สู่บุคลำกรตำมโครงสร้ำงองค์กร ผ่ำน
กำรประชุมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อให้มีกำรสื่อสำรแบบสองทำง และวำงแผน
ปฏิบัติกำรร่วมกัน
รักในงานอย่างลึกซึ้ง
- ผู้นำระดับสูงใช้ระบบและกลไกกำกับดูแลองค์กร โดยกำหนดทิศทำงเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนของ
(Passion)
ส ำนั ก ฯ ทั้ ง ในระยะสั้ น -ระยะยำว และกำรหำแนวทำงสร้ ำ งบรรยำกำศของกำรบริ ก ำรให้
ผู้รับบริกำรแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมผูกพันกับองค์กร เพื่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย
รวมทั้งมีโครงกำร/กิจกรรม ที่คำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน และถ่ำยทอดสู่บุคลำกรไปนำไป
ปฏิบัติ
ดารงตนอย่างเป็นแบบฉบับ - ผู้นำระดับสูงบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล และแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
(Classic)
- ผู้นำระดับสูงสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ดี และส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัตติ ำมกฎหมำยและ
มีจริยธรรม
- ผู้ น ำระดั บ สู งปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยและจริ ย ธรรม โดยแสดงควำมมุ่ งมั่ น ผ่ ำ นพฤติ ก รรมที่ เ ป็ น
แบบอย่ำงที่ดี โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีกำรกระจำยอำนำจกำรตัดสินใจ ไม่รวบอำนำจในกำร
บริหำรงำน ทำให้เกิดควำมคล่องตัว เกิดกำรเรียนรู้ในระดับบุคคลและองค์กร
อยู่อย่างชื่นชอบ
- ผู้นำระดับสูงมีระบบกำรนำองค์กร และสร้ำงควำมยั่งยืนผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ในกำร
(Affection)
กำกับดูแล ผลักดันวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม แผนยุทธศำสตร์ และมีระบบกลไกกำรบริหำรงำนองค์กร
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ยึดหลักปฏิบัติตำมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร

1.1.ก(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม

แผนภาพ 1.1-2 พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม

ผู้นำระดับสูงแสดงถึงควำมมุ่งมั่นต่อ การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม ดังแผนภำพ
1.1-2 เริ่มจำก 1 กำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและจริยธรรม ดังตำรำง OP1-4 และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่
สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยผ่ำนค่ำนิยม Classic : ดารงตนอย่างเป็นแบบฉบับ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม ให้เป็นต้นแบบที่ดีของการดารงตน โดยเฉพาะในเรื่องศิลปวัฒนธรรม และยกย่องบุคลำกรที่เป็น
แบบอย่ำงที่ดีในด้ำนกำรทำงำน คุณธรรมและจริยธรรม โดยมอบรำงวัลบุคลำกรดีเด่นประจำปี 2 กำหนดผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกำรตำมนโยบำย จัดฝึกอบรม/ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร เช่น กำรอบรมระเบียบทำงกำรเงิน เป็นต้น 3 ติดตำมกำร
ดำเนินกำรของบุคลำกร หำกพบพฤติกรรมที่ผิดปกติจะมีกระบวนกำรพิจำรณำข้อเท็จจริงผ่ำนคณะกรรมกำร เช่น กำร
ให้บริกำรที่ไม่ได้มำตรฐำน ข้อร้องเรียน คณะกรรมกำรประกอบด้วย ผู้บริหำรและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้
สำนักงำนตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนประจำทุกปี
4 นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมมำปรับปรุงกระบวนกำร เช่น กำรให้บริกำรในพิพิธภัณฑ์ฯ
กำรจัดประชุม/อบรม/สัมมนำ กำรจัดซื้อและจัดจ้ำง กำรเงินและบัญชี และกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
เป็นต้น
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1.1.ก(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความสาเร็จ
ผู้นำระดับสูงสร้ำงองค์กรที่ประสบควำมสำเร็จและยั่งยืนผ่ำนระบบการนาองค์กร “LEAD” ดังแผนภำพ 1.1-1
เพื่อให้บุคลำกรรับทรำบถึงบทบำท หน้ำที่ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีกำรสร้ำงบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมในกำร
ทำงำนทีด่ ี มีกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์ EdPEx เพื่อให้กำรดำเนินงำนประสบผลสำเร็จ ดัง
แผนภำพ OP2-1 ผู้นำระดับสูงจัดทาแผนยุทธศาสตร์อย่างมีระบบ โดยเน้นยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทเชิงกลยุทธ์
พร้อมกำหนดตัวชี้วัดทีส่ ำมำรถวัดผลควำมสำเร็จ ในขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ และแปลงเป็น
แผนปฏิบั ติกำร มอบหมำยให้ บุ คลำกรน ำไปสู่ กำรปฏิบัติผ่ ำนโครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรทั้งหมดถูก ทบทวน
ปรับปรุงทั้งในระดับยุทธศำสตร์และระดับกระบวนกำร กรณีที่เร่งด่วนจะพิจำรณำในที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ และ
เพื่อให้มีความคล่องตัว ผู้อำนวยกำรสำนักฯ จะมอบอำนำจกำรตัดสินใจให้ผู้บริหำรตำมขอบเขตอำนำจ หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ เพื่อความสาเร็จในระยะยาว ผู้นำระดับสูงจัดให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ดังตำรำง 4.2-1 และให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ดังข้อ 5.2.ข(3) และสนับสนุนบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำ ดังหมวด
5.2 พร้อมประกำศยกย่องชมเชยบุคลำกรที่ มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น ช่วยสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนให้ประสบ
ควำมสำเร็จมำกยิ่งขึ้น การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง ผู้นำระดับสูงได้เตรียมผู้บริหำรในอนำคต โดยกำรสนับสนุนให้
บุคลำกรเข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหำร ปีงบ 2564 หัวหน้ำฝ่ำยและหัวหน้ำงำนได้เข้ำร่วมฝึกอบรมผู้บริหำรระดับ
ต้น จำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1: ธันวำคม 2563, ครั้งที่ 2: มกรำคม 2564 ครั้งที่ 3: กุมภำพันธ์ 2564 และครั้งที่ 4:
มีนำคม 2564) และให้ควำมสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมในการทางาน เพื่อมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่น สร้ำงระบบสนับสนุน กำรเรียนรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม ออนไลน์ เช่น YouTube, Facebook, Facebook live, กำร
ลงทะเบียนผ่ำน QR Code/Google form และสร้างความผูกพันของผู้รับบริการ ผ่ำนกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำ ดังหมวด 3.2
1.1.ข. การสื่อสาร และผลการดาเนินการขององค์การ
1.1.ข(1) การสื่อสาร
ผู้นำระดับสูงสื่อสำรกับบุคลำกร ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม ดัง
ตำรำง 1.1-2 ส่งเสริมกำรสื่อสำรแบบสองทำง กำหนดระยะเวลำสื่อสำรที่ชัดเจน และนำผลกำรสื่อสำรหรือข้อเสนอแนะ
มำปรับปรุงกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง ผู้นำระดับสูงใช้สื่อออนไลน์ในกำรเผยแพร่แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร นโยบำย
และข้อมูลที่สำคัญ
ผู้นำระดับสูงสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรผ่ำนกำรพบปะพูดคุย อย่ำงใกล้ชิดและเป็นกันเอง เปิดโอกำสให้
บุ ค ลำกรได้ แ สดงควำมคิ ด เห็ น อย่ ำ งสม่ ำเสมอ ข้ อ มู ล จำกสื่ อ สำรจะถู ก น ำมำปรั บ ปรุ ง กระบวนกำร เช่ น กำร
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก กำรพัฒนำสื่อประชำสัมพันธ์ กำรเพิ่ม ช่องทำงประชำสัมพันธ์ รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำต่ำ งๆ
นอกจำกนี้ ผู้นำระดับสูงใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรสำหรับกำรตัดสินใจที่สำคัญและจำเป็นต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร
เช่น กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบฐำนข้อมูล เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ทั่วทั้งองค์กร สนับสนุนบุคลำกรให้ ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้นำระดับสูงมีกำรยกย่องชมเชยบุคลำกรที่มี
ผลงำนดีเด่นผ่ำนโครงกำรมอบรำงวัลบุคลำกรดีเด่น ประจำปี 2564 โดยผู้อำนวยกำรสำนักฯ เป็นผู้มอบรำงวัลด้วย
ตนเอง
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ตาราง 1.1-2 การสื่อสารกับบุคลากร และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เรื่องที่สื่อสาร
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่ำนิยม
- แผนยุทธศำสตร์
- แผนปฏิบัติกำร
- นโยบำย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ
- กำรตัดสินใจทีส่ ำคัญ
- ข้อมูลทั่วไป

- บริกำรของสำนักฯ

กลุ่มทีส่ ื่อสาร

วิธีสื่อสาร

ความถี่

- คกก.อำนวยกำรฯ
- คกก.บริหำรฯ
- บุคลำกรสำนักฯ
- ผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุม่
อื่น/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

ประชุม
ประชุม
ประชุม
สื่อออนไลน์ (facebook,
website, email, YouTube,
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document), คลิปวิดีโอ
ผู้บริหำร
สื่อออฟไลน์ (ป้ำย, โปสเตอร์,
วำรสำรร่มพยอม, โทรศัพท์
ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
สานักฯ
สื่อออนไลน์ (facebook,
website, email, YouTube,
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document), คลิปวิดีโอ
ผู้บริหำร
สื่อออฟไลน์ (ป้ำย, โปสเตอร์,
วำรสำรร่มพยอม)

2-3 ครั้ง/ปี
ทุกเดือน
ทุกเดือน
ตำมโอกำส

- บุคลำกรสำนักฯ
- สถำบันกำรศึกษำ
- หน่วยงำน/องค์กร
- นักท่องเที่ยว
- ประชำชนทั่วไป

ตำมโอกำส

การสื่อสาร
ทางเดียว สองทาง
/
/
/
/

/

ตำมโอกำส

/

ตำมโอกำส

/

ตำมโอกำส

/

1.1.ข(2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ
ผู้นำระดับสูงมุ่งเน้นกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ โดยถ่ำยทอดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติกำรไปยัง
บุคลำกรทุกระดับ เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม และจัดทำแผนปฏิบัติงำนส่วนบุคคล (TOR) มีกำร
ทบทวนผลกำรดำเนินงำน ดังตำรำง 4.1-2 และ 4.1-3 กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน หำกผลกำรดำเนินงำนไม่บรรลุ
เป้ำหมำย จะทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรโดยใช้เครื่องมือ คุณภำพ (PDCA, Kaizen, Gap Analysis ฯลฯ) และทำ
ให้ผลลัพธ์ดีขึ้น
ผู้ น ำระดั บ สู ง ก ำหนดเรื่ อ งที่ จ ำเป็ น จะต้ อ งท ำ โดยพิ จ ำรณำจำกปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่อ กำรด ำเนิน งำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร ได้แก่ บริบทเชิงกลยุทธ์ (ควำมท้ำทำย/ควำมได้เปรียบ/โอกำสเชิงกลยุทธ์) ครอบคลุม
ทุกพันธกิจ ได้แก่ 1) การทานุบารุงและส่งเสริมศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมล้านนา อำทิ โครงกำรส่งเสริม
วันสำคัญทำงศำสนำ โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง โครงกำรทำบุญตักบำตรเทโวโรหณะ โครงกำรหล่อเทียน
และสมโภชเทียนพรรษำ โครงกำรทำบุญปีใหม่ และโครงกำรจัดกิจกรรมงำนพระมหำสมณสมโภช สมเด็จพระมหำสมณ
เจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ฯลฯ เป็นต้น 2) การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนเพื่อสร้างประโยชน์
แก่ส่วนรวม อำทิ โครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai (AFCP) ระยะที่ 2
โครงกำรอบรมระยะสั้น วัฒนธรรมอำหำรล้ำนนำสู่สำกล โครงกำรสอนอักษรธรรมล้ำนนำขั้นพื้นฐำนผ่ำนสื่อออนไลน์
โครงกำรกิจกรรมบูรณำกำรจัดสื่อกำรสอนภำษำไทยและต่ำงประเทศแบบ e-Learning ผ่ำนสื่อละครหุ่นกระบอกและ
วัฒนธรรมล้ำนนำ โครงกำรจัดพิมพ์วำรสำรร่มพยอม ปีที่ 23 ฉบับที่ 1-2 โครงกำรจัดทำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. “เรือนโบรำณลุ่มแม่น้ำปิง ” โครงกำรอบรมกำรจัดดอกไม้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบำ
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บำนชื่น รื่ น รมย์ ชมเรื อนล้ ำนนำ" และ 3) การบริ หารจัดการที่มุ่งเน้น หลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรั ชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรั กษ์สิ่งแวดล้อม อำทิ โครงกำร Happy CPAC: องค์กรแห่ งควำมสุ ข
โครงกำรสำนักงำนสีเขียว (Green Office) โครงกำรมอบรำงวัลบุคลำกรดีเด่น โครงกำรพัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำดูงำน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โครงกำรฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยและแผ่นดินไหว และโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เป็นต้น
ผู้ น ำระดั บ สู ง มุ่ ง เน้ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อ กำรบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ และผลส ำเร็ จ ตำมเป้ ำ หมำย โดยผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ควำมเข้ ม แข็ ง ด้ ำ นกำรด ำเนิ น งำนทำง
ศิลปวัฒนธรรม บุคลำกรที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ เพื่อกำกับ
ติดตำม และให้ข้อเสนอแนะที่ประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน ปีงบ 2564-2565 สำนักฯ กำหนดค่ำคำดหวังใน
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดตำมที่ระบุไว้ในข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (TOR) ของบุคลำกร ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนกำร
ดำเนิ น งำน ผู้ น ำระดับ สู ง ได้น ำเรื่ อง การสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แก่ ผู้ รับบริ กำรและผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยนำเสี ย งของ
ผู้รับบริกำร คือ ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และข้อร้องเรียน มำใช้เป็นปัจจัยนำเข้ำ
ในกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์สำนักฯ และจัดสรรงบประมำณดำเนินงำนอย่ำงเหมำะสม
ผู้นำระดับสูงสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ปีงบ 2564 มีกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำม
เกณฑ์สำนักงำนสีเขียว (Green Office) กำรจัดซื้อและจัดจ้ำง และกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรของงำนบริหำรทั่วไป โดยใช้เครื่องมือคุณภำพ ซึ่งทำให้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ และทำ
ให้ผลกำรดำเนินงำนดียิ่งขึ้น
ผู้นำระดับสูงมีวิธีดำเนินงำนที่ทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์ฯ โดย
กำหนดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร มีกำรกำกับติดตำมผลกำรดำเนินงำนเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเป็นทันท่วงที ผ่ำนที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ ที่ประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ฯ ประจำทุกเดือน ที่
ประชุมจะร่ ว มกัน วิเครำะห์ ผ ลกำรดำเนิ น งำน จัดล ำดับควำมส ำคัญ ของปัญหำ และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
กระบวนกำรบริกำรและกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญให้มปี ระสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
1.2 การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2.ก การกากับดูแลองค์การ
1.2.ก(1) การกากับดูแล
ผู้นำระดับสูงยึดหลัก องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดยถ่ำยทอดค่ำนิยมด้ำนคุณธรรมสู่บุคลำกร
เพื่อนำไปปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน ทั้งในระดับผู้บริหำร ระดับบุคลำกร ระดับกระบวนกำร และระดับผลกำรดำเนินงำน
โดยแบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังแผนภำพ 1.2-1 ได้แก่ ควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิด ควำมปลอดจำกกำรทุจริต วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมกำรทำงำน ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ และกำกับให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตำม ทำให้
มั่นใจได้ว่ำสำนักฯ ดำเนินงำนตำมพันธกิจได้อย่ำงมีธรรมำภิบำล

แผนภาพ 1.2-1 การดาเนินการด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
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ผู้นำระดับสูงดำเนินงำนภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัย มีกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น รำยงำนตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ตัวชี้วัดคำรับรองกำรปฏิบัติงำนของสำนักฯ ทุก
ไตรมำส และมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรทุกเดือน โดยนำเสนอที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ
และ คกก.อำนวยกำรสำนักฯ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนงำน เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ ยัง
ได้รับกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนจำกสำนักงำนตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ประจำทุกปี ผลกำรตรวจสอบ
จะนำเสนอผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลมำปรับปรุงกระบวนกำรทุกปี ซึง่ เป็นกลไกในกำรกำกับดูแลองค์กรอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ
ตาราง 1.2-1 ระบบการกากับดูแลองค์กร
ภาระรับผิดชอบ
ระบบการกากับดูแล
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร - ผู้อำนวยกำรสำนักฯ รำยงำนผลคำรับรองกำร
ปฏิบัติงำนของสำนักฯ นำเสนอมหำวิทยำลัยทุก
ไตรมำส
- ผู้อำนวยกำรสำนักฯ รำยงำนผลกำรบริหำรส่วน
งำน เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ทุก 1 ปี 6
เดือน
- ผู้นำระดับสูงบริหำรงำนโดยยึดหลักผลลัพธ์
(Outcome based management)
- สำนักฯ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำร
- สำนักฯ บริหำรงำนตำมหลักเสมอภำค ไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง
แผนยุทธศำสตร์สำนักฯ
- ถ่ำยทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ และ
แผนปฏิบัติกำร และมอบหมำยบุคลำกรเพื่อ
นำไปปฏิบตั ิ
- กำกับดูแล และติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ทุกไตรมำส
- ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ เมื่อมี
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ด้ำนกำรเงิน
- ระบบประมำณกำรรำยได้
- ระบบประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี
- ระบบกำรจัดสรรงบประมำณ
- ระบบรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
- ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน
ด้ำนควำมโปร่งใสในกำร
- ระบบกำรตรวจสอบภำยในจำกสำนักงำน
ดำเนินงำน
ตรวจสอบภำยใน มช.
- ระบบกำรควบคุมภำยในสำนักฯ
- ระบบกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรทุจริต
- กำรปฏิบัติตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540

การประเมินผล
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำส่วน
งำน รอบ 1 ปี 6 เดือน (27 ก.พ. 63 - 26 ส.ค.
64) โดยสภำมหำวิทยำลัย

- ผลลัพธ์ 7.4.ข-1 ร้อยละควำมสำเร็จของตัวชี้วัด
แผนยุทธศำสตร์สำนักฯ เพื่อกำรบรรลุวสิ ัยทัศน์
- ผลลัพธ์ 7.4.ข-2 (ร้อยละควำมสำเร็จของ
แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ประจำปี)

- ผลลัพธ์ 7.5.ก(1)-1 จำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำก
สินทรัพย์ เงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก
และรำยได้แหล่งอื่นๆ
- ผลลัพธ์ 7.5.ก(1)-2 จำนวนเงินรำยได้จำกกำร
เก็บค่ำใช้สถำนที่ อำคำร และพิพิธภัณฑ์ฯ
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(3)-1 ร้อยละของผู้บริหำรและ
บุคลำกรที่กระทำผิดวินัย ผิดกฎหมำยรุนแรง
หรือสร้ำงควำมเดือดร้อนต่อชุมชน/สังคม

7
ภาระรับผิดชอบ
ระบบการกากับดูแล
กำรตรวจสอบภำยในที่เป็น - กำรตรวจประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน
อิสระและมีประสิทธิผล
สำนักฯ
กำรปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กำรวำงแผนสืบทอด
ตำแหน่งผู้นำระดับสูง

การประเมินผล
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(2)-1 จำนวนข้อทักท้วง/
ข้อเสนอแนะจำก สนง.ตรวจสอบภำยใน มช. ที่
ส่งผลกระทบสูง
- ระบบรับฟังเสียงของลูกค้ำ (VOC)
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(2)-2 จำนวนเรื่องร้องเรียนจำก
- ระบบจัดกำรข้อร้องเรียน
ผู้รับบริกำรที่ส่งผลกระทบสูง
- มีคณะทำงำนทำหน้ำทีก่ ำกับติดตำมให้มีกำร
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(3)-2 จำนวนเรื่องที่บุคลำกร
ดำเนินกำรตำมมำตรฐำน เพื่อป้องกันผลกระทบ ร้องเรียนผ่ำนกองกฎหมำย
ต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(4)-1 จำนวนเรื่องร้องเรียนด้ำน
ธรรมำภิบำลของผู้บริหำร
- เตรียมบุคลำกรที่มีศักยภำพด้ำนบริหำรให้เข้ำสู่ - จ ำนวนบุ ค ลำกรที่ ไ ด้ ด ำรงต ำแหน่ ง บริ ห ำร
ตำแหน่งหัวหน้ำงำน
(เลขำนุกำรสำนัก และหัวหน้ำงำนบริกำรและ
ประกันคุณภำพ)

1.2.ก(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำนักฯ มีกระบวนกำรประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นาระดับสูง ดังตำรำง 1.2-2 และ แผนภำพ 2.2-1 โดย
ผู้อำนวยกำรสำนักฯ ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยสภำมหำวิทยำลัย พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำ
รับรองฯ ผลปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ดังตำรำง 1.2-2 และผลประเมินด้ำนธรรมำภิบำลโดยบุคลำกร ผู้ถูก
ประเมินจะได้รับแจ้งผลประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน หรือพัฒนำศักยภำพตำมกระบวนกำร
ดังข้อ 5.2.ข(2) และใช้ปรับปรุงระบบกำรนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพ ดังแผนภำพ 1.1-1 นอกจำกนี้ มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่ำนกำรประชุมจัดทำแผนยุทธศำสตร์ กำรสัมมนำผู้บริหำรมหำวิทยำลัย สำหรับระบบกำรประเมินผู้บริหำรจะถูก
ปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ตาราง 1.2-2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นาระดับสูง
ผู้บริหาร

วิธีการประเมิน และผลประเมินผูบ้ ริหาร

ผู้อำนวยกำรสำนักฯ

- ประเมินโดยสภำมหำวิทยำลัย โดยพิจำรณำ
จำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำ
ส่วนงำน รอบ 1 ปี 6 เดือน (27 ก.พ. 63 26 ส.ค. 64)

รองผู้อำนวยกำรสำนักฯ

- ประเมินโดยผู้อำนวยกำรสำนักฯ พิจำรณำ
จำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำร
และผลประเมิน 360 องศำ

เลขำนุกำรสำนักฯ

- ประเมินผลกำรบริหำร (ระดับกลำง) โดย
คกก.ประเมินฯ ปีละ 1 ครั้ง
- ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน โดย คกก.
ประเมิน ปีละ 1 ครั้ง โดยพิจำรณำจำก
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (JA) ข้อมูลกำรมำ
ปฏิบัติงำน และผลประเมิน 360 องศำ

การนาผลประเมินไปทบทวนปรับปรุง
ระบบการนาองค์กร
- นำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจำกสภำ
มหำวิทยำลัย มำทบทวนปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตร์สำนักฯ และแผนงำน/โครงกำรที่
เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงระบบกำรนำองค์กรตำมเกณฑ์ EdPEx
- มอบหมำยอำนำจในบริหำรและกำรตัดสินใจใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนปรับปรุงระบบกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- มอบหมำยอำนำจในบริหำรและกำรตัดสินใจใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ทบทวนปรับปรุงกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน
ตำมข้อเสนอแนะของ คกก.ประเมินฯ
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ผู้บริหาร
หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำงำน

วิธีการประเมิน และผลประเมินผูบ้ ริหาร
- ประเมินผลกำรบริหำร (ระดับต้น) โดย
คกก.ประเมินฯ 2 ครั้ง/ปี (รอบที่ 1: ตุลำคม
-มีนำคม และรอบที่ 2: เมษำยน-กันยำยน)
- ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน โดย คกก.
ประเมิน ปีละ 1 ครั้ง โดยพิจำรณำจำก
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (JA) ข้อมูลกำรมำ
ปฏิบัติงำน และผลประเมิน 360 องศำ

การนาผลประเมินไปทบทวนปรับปรุง
ระบบการนาองค์กร
- ทบทวนปรับปรุงกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน
ตำมข้อเสนอแนะของ คกก.ประเมินฯ

1.2.ข การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม
1.2.ข(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ผู้นำระดับสูงคำดกำรณ์ถึงควำมกังวลของสังคมที่มีต่อกำรดำเนินงำนของส่วนงำน ผ่ำน คกก.บริหำรควำมเสี่ยง
และควบคุมภำยใน ซึ่งครอบคลุมทุกพันธกิจ กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมี 5 ขั้นตอน คือ 1 พิจำรณำควำมเสี่ยงจำก
กำรดำเนินงำนของสำนักฯ 2 จัดลำดับควำมสำคัญ ผลกระทบ และควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง โดยประเมินจำกโอกำส
ที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบต่อผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุ่มอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงในระดับ
ต่ำงๆ โดยจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม 4 ควบคุม ติดตำม และดำเนินกำรแก้ไขควำมเสี่ยงและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น 5 วิเครำะห์ ปรับปรุง และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อ คกก.บริหำรควำมเสี่ยง ทุกไตรมำส เพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้มำวำงแผนเชิงป้องกัน (Preventive Plan) ผู้นำระดับสูง สื่อสำรแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปยังบุคลำกร
เพื่อให้บุคลำกรปฏิบัติตำมหน้ำที่/ควำมรับผิดชอบ และมีกำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้แก่บุคลำกรได้รับทรำบ
ดังตำรำง 1.2-3 ผู้ น ำระดับ สู ง ใช้ร ะบบกำรบริหำรควำมเสี่ ยงมำดำเนิน งำนร่วมกับ กระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง มี กำร
คำดกำรณ์ควำมเสี่ยงที่เป็นข้อกังวลของผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุ่มอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คกก.บริหำรควำมเสี่ยง ร่วม
ประชุมเพื่อวิเครำะห์ ประเด็นควำมเสี่ยง และนำผลกำรวิเครำะห์มำจัดลำดับควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบด้ำนลบกับ
ชุมชน (ผลลัพธ์ 7.1.ข(2)-1, 7.1.ข(2)-2)
ตาราง 1.2-3 ความเสี่ยงและระบบจัดการความเสี่ยงและความกังวลต่อสังคม
ด้าน

ประเด็นความเสี่ยง

ระดับ
มาตรการควบคุม/จัดการความเสี่ยง/
ความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 1) กำรเกิดอัคคีภัยในอำคำรและพิพิธภัณฑ์
ปำนกลำง 1) หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ปลั๊ก ถัง
ดับเพลิง ให้พร้อมใช้
2) มีกำรฝึกซ้อมกำรป้องกันอัคคีภยั
2) ภัยจำกต้นไม้หักโค่น ทำควำมเสียหำยต่อ
ปำนกลำง 1) แผนกำรบำรุงรักษำต้นไม้ประจำปี
ทรัพย์สิน อำคำร/บุคคล
2) กำรจัดสรรงบประมำณและดำเนินงำน
ตำมแผน
3) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนที่ ปำนกลำง 1) จัด KM ให้กับผู้ปฏิบัติงำนเกีย่ วกับกำรเงิน
กำหนด
พัสดุ และงบประมำณ
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1.2.ข(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
ผู้นำระดับสูงทำให้มั่นใจได้ว่ำปฏิสัมพันธ์ภำยในส่วนงำนเป็นไปอย่ำงมีจริยธรรม โดยมีกระบวนกำร 1 ส่งเสริม
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกร 2 กำกับติดตำมพฤติกรรมด้ำนจริยธรรม โดย
มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนกำรตรวจสอบ และตัวชี้วัดด้ำนพฤติกรรมที่มีจริ ยธรรม ดังตำรำง 1.2-4 3 มีกำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำรข้อร้องเรียน และกำรแก้ไขในกรณีที่เกิดข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรม เพื่อดำเนินกำรสืบ
ค้นหำข้อเท็จจริง และ 4 วิเครำะห์ ปรับปรุง และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
ตาราง 1.2-4 การกากับดูแลการประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม
ระเบียบที่กากับดูแล
1) ระเบียบกำรเงิน และผลประโยชน์
2) ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมบุคลำกร

กระบวนการกากับตรวจสอบ
- มีระบบแจ้งข้อร้องเรียน (VOC)
- มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์
สำนักฯ
- มีกำรรวบรวมข้อร้องเรียน เพื่อนำเสนอ
ผู้บริหำรพิจำรณำ/สั่งกำร

ตัวชี้วัด
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(4)-1 จำนวนเรื่อง
ร้องเรียนด้ำนธรรมำภิบำลของผู้บริหำร

ผู้นำระดับสูงกำหนดค่ำนิยม Classic ดารงตนอย่างเป็นแบบฉบับ คำนึงถึงควำมรับผิดชอบและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของสำนักฯ ปลูกฝังให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรม มีกำรประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ส่งเสริมจริยธรรมโดยสื่อสำรกับบุคลำกร ผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุ่มอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีระบบธรรมำภิบำล กำรกำกับ
ดูแลกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ โดยควบคุมกำกับกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ ดังนี้
1. กิจกรรมด้านศาสนาที่ส่งเสริมจริยธรรม กำหนดให้บุคลำกรประพฤติปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีควำมซื่อสัตย์ เสียสละ เคำรพผู้อื่น และส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้มีจริยธรรมตำมควำมคำดหวัง
ของสังคม
2. กิจกรรมการบริการวิชาการชุมชน ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก คกก.บริหำรฯ และสร้ำงประโยชน์แก่
ชุมชน มีกำรปฏิบัติตำมหลักจริยธรรม ได้แก่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตำมค่ำนิยมขององค์กร และ
ยกย่องชมเชยบุคลำกรที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดี
ระบบกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล ได้เผยแพร่จำกผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำนบนเว็บไซต์ แต่ยังคงไว้ซึ่ง
ควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก ดังตำรำง 1.2-5
ตาราง 1.2-5 ระบบธรรมาภิบาล และการกากับดูแลการบริหารตามพันธกิจและยุทธศาสตร์
การกากับ
กำรบริหำรสำนักฯ

วิธีการที่ใช้กากับดูแล และทบทวนผล
ตามระบบธรรมาภิบาล
- กำรกำกับดูแลองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำลผ่ำนที่
ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ
- ดำเนินงำนตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบำยมหำวิทยำลัย
- กำกับนโยบำยสู่กำรปฏิบตั ิผ่ำนแผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติกำร

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ทุกเดือน

- คกก.บริหำรสำนักฯ
- คกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์
สำนักฯ
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วิธีการที่ใช้กากับดูแล และทบทวนผล
ตามระบบธรรมาภิบาล
- บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ
ทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยขององค์กร
กำกับดูแลตำมพันธกิจ - บริหำร กำกับ สนับสนุน ประเมินผล และ
และแผนยุทธศำสตร์
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติกำร
กำกับดูแลกำรบริหำร - พรบ.มช. พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินผ่ำนทีป่ ระชุม คกก.
บริหำรสำนักฯ
- รับกำรตรวจสอบภำยในจำกสำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
กำรประกันคุณภำพ
- เกณฑ์ EdPEx
กำรบริหำรควำมเสี่ยง - เกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน
กำกับดูแลด้ำนควำม - เปิดรับฟังข้อร้องเรียนจำกบุคลำกรสำนักฯ
โปร่งใสในกำร
- กำกับ ติดตำม สอบถำม แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ปฏิบัติงำน
ในที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ
การกากับ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ทุกไตรมำส

- คกก.อำนวยกำรสำนักฯ

รำยเดือน
ทุกไตรมำส

- ผู้นำระดับสูง
- ผู้นำระดับสูง

ทุกปี

- สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มช.

ทุกเดือน
ทุกไตรมำส
ทุกวัน
ทุกเดือน

- คกก.ประกันคุณภำพสำนักฯ
- คกก.บริหำรควำมเสีย่ งสำนักฯ
- คกก.บริหำรสำนักฯ

1.2.ค ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่สาคัญ
1.2.ค(1) ความผาสุกของสังคม
ผู้ น ำระดับ สู ง สร้ ำงควำมผำสุ ก ของสั ง คมผ่ ำ นกำรพัฒ นำคนสู่ สั ง คมแห่ ง กำรเรีย นรู้ ตลอดชีวิ ต (Life Long
Learning) ดำเนินงำนและสร้ำงผลงำนที่มีประโยชน์ต่อสังคม สำนักฯ สร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุน
ชุมชนที่สำคัญอย่ำงต่อเนื่อง โดยเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมผ่ำนกระบวนกำรประชำสัมพันธ์ สื่อออนไลน์/
ออฟไลน์ ดังผลลัพธ์ 7.1.ข(1)-4 สำนักฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน อำทิ สถำบันวิจัย
สังคม คณะสังคมศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ สถำบันภำษำ มช. และสถำนเอกอัครรำชทูต
สหรัฐอเมริกำประจำประเทศไทย โดยดำเนินงำนผ่ำนโครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture
in Chiang Mai (AFCP) ระยะที่ 2 และคำนึงถึง ควำมผำสุ ก ของสั ง คม โดยดำเนินงำนด้ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มตำมเกณฑ์
สำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม มีกำรบริจำคน้ำดื่มให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 มช. และประชำสัมพันธ์เพื่อรณรงค์กำรใช้ถุงผ้ำ/ย่ำม/ตะกร้ำในพิธีทำบุญตักบำตรในกิจกรรมทำงศำสนำ
ของมหำวิทยำลัย
1.2.ค(2) การสนับสนุนชุมชน
สำนักฯ กำหนดชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ 1) ชุมชนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ 2) ชุมชนเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม
ได้แก่ เทศบำลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด, ชุมชนบ้ำนปำกคลอง อำเภอสำรภี, ศูนย์กำรเรียนรู้บ้ำนน้ำต้นสล่ำแดง
อำเภอแม่วำง, ชุมชนบ้ำนกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่ำตอง และศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไท ไตลื้อบ้ำนใบบุญ อำเภอดอย
สะเก็ด ปีงบ 2564 สำนักฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ที่สอดรับ
กับทิศทำงกำรดำเนินงำนหลักในกำรมุ่งสู่เป้ำหมำยของกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน (SDG 11: Sustainable
Cities and Communities) อำทิเช่น โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้ำนนำ, โครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน,
โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง, โครงกำรมอบภูมิแผ่นดินปิ่นล้ำนนำ มช., กำรสอนปักริบบิ้นให้แก่ชุมชนบ้ำนลวง
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เหนือ อำเภอดอยสะเก็ด เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรร่วมมือและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน/เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้
ชุมชนสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้ำงคุณค่ำ/มูลค่ำเพิ่มเชิงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ พัฒนำทักษะหรือ
ต่อยอดวิชำชีพ และสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน สำนักฯ มีบทบำทด้ำนกำรพัฒนำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม สร้ำงรำกฐำนกำร
ดำเนิ น กำรที่ถูกต้ องตำมหลั ก ประเพณี และวัฒ นธรรมอันดีงำมที่ สื บทอดกันมำ ปลุ กจิตส ำนึกของกำรเป็นคนดี มี
คุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม เน้นกำรพัฒนำชุมชนให้มีศักยภำพในกำรแข่งขัน สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
ภำยใต้กำรปรึกษำแนะนำจำกบุคลำกรของสำนักฯ และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังผลลัพธ์ 7.4.ก(5)-1, 7.4.ก(5)-2 และ
7.4.ก(5)-3
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หมวด 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทากลยุทธ์
2.1.ก กระบวนการจัดทากลยุทธ์
2.1.ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
สำนักฯ มีกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ โดยผู้นำระดับสูงและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจัดทำ 1) แผน
ยุทธศาสตร์สานักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562–2565) พิจำรณำตำมควำมเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงกำร กำร
จั ด สรรทรั พ ยำกร และควำมเร่ ง ด่ ว นต่ อ กำรตอบสนองควำมเปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในกำรก ำหนดแผน
ยุทธศำสตร์อย่ำงกว้ำงๆ และแปลงแผนกลยุทธ์เป็น 2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ โดยมีเป้ำหมำยคือกำร
บรรลุวิสัยทัศน์ ซึง่ ขั้นตอนของกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ ดังแผนภำพ 2.1-1 และ ตำรำง 2.1-1

แผนภาพ 2.1-1 กระบวนการวางกลยุทธ์

สำนักฯ วำงแผนกลยุทธ์อย่ำงมีระบบ และได้ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง กำรจัดทำแผนกลยุทธ์มี 6 ขั้นตอน คือ 1 วิเครำะห์องค์กรและสถำนกำรณ์ ปัจจุบันและ
อนำคต โดยใช้ปัจจัยนำเข้ำสำคัญ ได้แก่ สภำพแวดล้อมทำงกำรแข่งขัน ดังข้อ OP.2ก ผลกำรดำเนินงำนในอดีต และ
ข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญ ดังตำรำง 2.1-2 โดยใช้เครื่องมือวิเครำะห์ ดังข้อ 2.1ก(3) และกำรระดมสมองระหว่ำง
ผู้บริหำรและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 2 รวบรวมและวิเครำะห์ ปัจจัยภำยนอกที่อำจเป็นโอกำสและภัยคุกคำม ผ่ำนกำร
ประชุมและสรุปร่วมกัน 3 วิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มที่อำจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของ
ส ำนั ก ฯ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ PESTEL Analysis (Political, Economic, Social, Technology, Environment และ
Laws) กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนำคต อำศัยเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ควำมไม่แน่นอน
ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต เพื่อวำงแผนรองรับอย่ำงเหมำะสมและทันกำรณ์ 4 ทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่ำนิยม 5 จำแนกปัจจัยภำยในและภำยนอกโดยทำ SWOT Analysis และหำโอกำสเชิงกลยุทธ์ ดังตำรำง OP2-1 ผ่ำนกำร
ประชุมและหำข้อสรุป 6 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร

13
ที่สำคัญ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย โครงกำรริเริ่มที่สำคัญ (Key Initiatives) พิจำรณำควำมสอดคล้องกับโอกำสเชิงกลยุทธ์
และกำหนดระบบงำนที่สำคัญ สำนักฯ จะคำนึงถึงกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ให้ควำมสำคัญกับแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และกำรจัดสรรงบประมำณที่ยืดหยุ่น ดังข้อ
2.1.ก(3) เพื่อให้สำมำรถดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรได้ทันทีและคล่องตัว
ปีงบ 2564 สำนักฯ ได้ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ โดยปรับปรุงวิสัยทัศน์เป็น พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน และมีปรับปรุง
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำกลำงแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒ นธรรมล้ ำนนำ เพื่อสั งคมที่ส ร้ ำงสรรค์และยั่งยืน ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 (ตามพัน ธกิจ) : บริกำรวิช ำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม นอกจำกนี้ ได้ทบทวนตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ โดย
ปรับปรุงค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละของประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ตัวชี้วัด 2.1.1 จานวนหลักสูตรระยะสั้น ด้านศิล ปวัฒ นธรรม และเพิ่มตัวชี้วัด 1.1.2 จานวนผู้เข้าชมและใช้บริ ก าร
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาแบบออนไลน์ ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 มูลค่าหรือคุณค่าเพิ่ม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จานวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้นตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่
ตัวชี้วัด 3.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด 3.1.5 ร้อยละความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ตัวชี้วัด 3.1.8 ร้อยละที่ลดลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกเลิกตัวชี้วัด 2.1.2 จานวน
ครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด 2.1.5 ร้อยละการของการนาความรู้จากการบริการวิชาการของ
สานักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม และตัวชี้วัดที่ 3.1.6 ร้อยละความสาเร็จของ
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมปรับ ปรุ งหรือพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่ งแวดล้ อมภายในส่วนงาน และมีกำรทบทวน
ปรับปรุงโครงกำรริเริ่ม สำคัญ เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด และสอดคล้องกับคำรับรองกำรปฏิบัติ งำนของ
สำนักฯ สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนำคต อันจะนำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป
ตาราง 2.1-1 ขั้นตอน ปัจจัยนาเข้า ผลผลิต และผูเ้ กี่ยวข้องในการจัดทาแผนกลยุทธ์
ขั้นตอน
1. การวิเคราะห์องค์กร
ขั้นตอน 1 2 3

2. การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน 4 5 6

3. การนาไปสู่การปฏิบัติ
ขั้นตอน 7 8 9

ปัจจัยนาเข้า
- ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
- ข้อมูลสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
- แนวโน้มในอนำคต
- ข้อมูลสำรสนเทศทีส่ ำคัญ
- ข้อมูลคู่เทียบ
- ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุ่มอื่น/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สมรรถนะหลักขององค์กร
- สมรรถนะหลักขององค์กร
- โอกำสเชิงกลยุทธ์
- ปัจจัยภำยในและปัจจัย
ภำยนอก (SWOT)

- แผนยุทธศำสตร์
- โครงกำรริเริ่มสำคัญ

ผลผลิต
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสาคัญ
- ควำมได้เปรียบ/ควำมท้ำ
ผู้นำระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง
ทำย/โอกำสเชิงกลยุทธ์
- จุดบอดและควำมเสี่ยงของ
องค์กร
- สมรรถนะหลักที่ทบทวนแล้ว

- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ค่ำนิยม
- ยุทธศำสตร์
- เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์
- ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย
- โครงกำรริเริ่มสำคัญ
- แผนปฏิบัติกำร

ผู้นำระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง

ผู้นำระดับสูง
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ขั้นตอน

4. การวัดผลและทบทวน
ขั้นตอน 10 11 12

ปัจจัยนาเข้า
- แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะบรรจุในแผนปฏิบตั ิกำร
- งบประมำณดำเนินงำน
- ข้อตกลงร่วมในกำร
ปฏิบัติงำน (TOR)
- ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
- กระบวนกำรตำมพันธกิจ

ผลผลิต
- ข้อตกลงร่วมในกำร
ปฏิบัติงำน

- ผลกำรปฏิบัติงำนตัวชี้วัด
แผนยุทธศำสตร์
- ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรมทีร่ ะบุไว้ใน
แผนปฏิบัติกำร

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสาคัญ

- ผู้นำระดับสูง
- หัวหน้ำโครงกำร

ตาราง 2.1-2 ปัจจัยและข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ปัจจัยด้านต่างๆ
ข้อมูลที่รวบรวม/ประเด็น/รายละเอียด
ผลกำรดำเนินงำนและข้อมูลป้อนกลับจำก - ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ผลกำรดำเนินงำนด้ำนบุคคล ด้ำนผู้รับบริกำร
กำรตรวจประเมิน
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ด้ำนกำรเงิน
- ข้อมูลจำกกำรตรวจประเมินทุกระดับ
นโยบำยจำกภำครัฐและ มช.
- นโยบำยของรัฐบำลและกระทรวง
- แผนพัฒนำกำรศึกษำ มช. ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
- กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด จริยธรรม มำตรฐำนในกำรทำงำน
สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ
- อัตรำกำรเติบโตด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ
- งบประมำณและเงินรำยได้ของสำนักฯ
สถำนกำรณ์ด้ำนสังคม
- อัตรำกำรเกิดในประเทศ
- สังคมผู้สูงอำยุในประเทศ
สถำนกำรณ์ด้ำนตลำด
- ข้อมูลด้ำนกำรตลำดสำคัญของคูเ่ ทียบ
สถำนกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
- กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้ำนเทคโนโลยี
- ข้อมูลประสิทธิภำพด้ำนเทคโนโลยีของสำนักฯ
บริบทใหม่ของโลก
- บริบทใหม่ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน เช่น กำรระบำดของโรคโควิด-19,
ปัญหำฝุ่น PM 2.5, สังคมผู้สูงอำยุ, Disruptive Technology ฯลฯ
คู่เทียบ
- ผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญของคู่เทียบ
ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุ่ม - เสียงของผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุ่มอื่น/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (VOC) ได้แก่ ควำมพึงพอใจ
อื่น/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ควำมไม่พึงพอใจ ข้อร้องเรียน ควำมต้องกำร และควำมคำดหวัง
ควำมสำมำรถในกำรนำแผนยุทธศำสตร์ไป - ระบบกำรนำองค์กร ดังแผนภำพ 1.1-1 กระบวนกำรนำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำร
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ กำรออกแบบกระบวนกำร กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณ

2.1.ก(2) นวัตกรรม
สำนักฯ มีกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ ดังแผนภำพ 2.1-1 ที่เน้นถึงกำรกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรม
โดยกำรระดมสมองในขั้นตอน 1 - 5 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกด้วย SWOT Analysis โดยผู้นำระดับสูงได้กำหนด
โอกำสเชิ ง กลยุ ท ธ์ คื อ SOp-1 ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 3 (เชิ ง รุ ก ) ล้ ำ นนำสร้ ำ งสรรค์ ตำมแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ทำให้สำมำรถเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณดำเนินงำนโครงกำรริเริ่ม สำคัญ ตำมแผน
ยุทธศำสตร์สำนักฯ อำทิ โครงกำรอบรมระยะสั้นวัฒนธรรมอำหำรล้ำนนำสู่สำกล โครงกำรสอนอักษรธรรมล้ำนนำแบบ
ออนไลน์ โครงกำรจัดพิมพ์วำรสำรร่มพยอม ปีที่ 23 โครงกำรจัดทำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

15
“เรือนโบรำณลุ่มแม่น้ำปิง ” เป็นต้น ซึ่งแต่โครงกำรเป็นควำมเสี่ยงที่น่ำลงทุนของสำนักฯ และมีควำมสอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักขององค์กร (CC1: บุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถที่หลำกหลำย CC2: พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ CC3: เครือข่ำยร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรม) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้บุคลำกรใช้สมรรถนะที่มีอยู่ในกำรขับเคลื่อน
โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ และนำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมต่อไป
2.1.ก(3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์
สำนักฯ มีกระบวนกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญ ได้แก่ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนจำนวนผู้เข้ำชม
พิพิธภัณฑ์ฯ และจำนวนผู้รับบริกำรของสำนักฯ ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเงินและงบประมำณ ข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
เสียงของลูกค้ำ (ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และข้อร้องเรียน) ข้อมูลเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรม ผู้สนับสนุน และบริจำคเงิน รวมทั้งข้อมูลคู่เทียบ ผู้นำระดับสูงได้วิเครำะห์โดยใช้ข้อมูล ดัง
ตำรำง 2.1-2 โดยมีงำนบริกำรและประกันคุณภำพ งำนบริหำรทั่วไป และฝ่ำยส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดทำข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร และใช้เป็นปัจจัยนำเข้ำในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ต่อไป
สำนักฯ ได้นำบริบทเชิงกลยุทธ์ (ควำมท้ำทำย/ควำมได้เปรียบ/โอกำสเชิงกลยุทธ์) และควำมเสี่ยงที่สำคัญ มำเป็น
ปัจจัยนำเข้ำในกำหนดกลยุทธ์ ซึง่ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ SC-1 มีหลำยส่วนงำนที่ดำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และน ำเสนอโครงกำรเพื่อขอรั บ กำรจั ดสรรงบประมำณทำให้ สัดส่ว นในกำรได้รับกำรจัดสรรงบฯมีแนวโน้มลดลง
ผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงงำนเชิงบูรณำกำร ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ SA-1 มีพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำอำยุ
กว่ำ 100 ปี สินทรัพย์อันทรงคุณค่ำมรดกทำงวัฒนธรรมล้ำนนำ ในบริเวณพื้นที่ประมำณ 9 ไร่ SA-2 ควำมมีชื่อเสียง
และภำพลักษณ์ที่ดีของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โอกาสเชิงกลยุทธ์ คือ SOp-1 ยุทธศำสตร์เชิงรุกที่ 3 : ล้ำนนำสร้ำงสรรค์
ของมหำวิทยำลัย เชีย งใหม่ สำมำรถเสนอคำของบประมำณดำเนินงำนโครงกำรเพื่อขับเคลื่ อนยุทธศำสตร์ ล้ ำนนำ
สร้ำงสรรค์ได้ตรงเป้ำประสงค์ โดยมี ความเสี่ยงที่สาคัญ ที่อำจจะเป็นอุปสรรคต่อควำมสำเร็จในอนำคตขององค์กร
ดังนี้
T-1 ปัจจุบันกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำให้คนสนใจกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์มำกกว่ำกำรเรียนรู้ในห้องเรียนหรือสถำนที่จริง
T-2 กำรตัดงบประมำณแผ่นดิน หมวดงบดำเนินงำน ของภำครัฐบำล ทำให้สำนักฯ ได้รับผลกระทบโดยตรง
เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนเหมือนเดิม/เกือบเท่ำเดิม
T-3 กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และโรคระบำดร้ำยแรงอื่นๆ เป็นอุปสรรคต่อกำรให้บริกำรของสำนักฯ
T-4 โลกปัจจุบันมีภำวะภัยที่เกิดจำกธรรมชำติบ่อยครั้ง เช่น ภัยแล้ง พำยุลมแรง และค่ำฝุ่น PM2.5 ส่งผล
กระทบต่อกำรให้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
T-5 บริษัทไม่รับประกันควำมเสียหำยของเรือนไม้โบรำณจำกวินำศภัย (เช่น อัคคีภัย วำตภัย ฯลฯ) เนื่องจำก
ประเมินค่ำไม่ได้
ในกำรทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ ปีงบ 2564 สำนักฯ ได้วิเครำะห์ช่องว่ำง/จุดบอด (Gap Analysis) ใน
กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ และในด้ำนข้อมูลและสำรสนเทศ ได้แก่ กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณดำเนินงำน
โครงกำรริเริ่มสำคัญ (Key Initiatives) ที่ล่ำช้ำ และไม่เป็นไปตำมระยะดำเนินงำนโครงกำรตำมแผน ส่งผลกระทบต่อ
ผลสำเร็จของโครงกำรตำมระยะเวลำที่กำหนด และควำมคลำดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูล และสำรสนเทศ
อำจส่งผลกระทบต่อกำรคำดกำรณ์ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ได้
สำนักฯ คำนึงถึงควำมสำมำรถของหน่วยงำนและบุคลำกรในกำรที่จะนำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ ผ่ำน
โครงกำร/กิจกรรม จึงมีระบบกำกับ ติดตำม ประเมินผล และประชุมทบทวนปรับปรุงโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ
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ผ่ำนที่ประชุม คกก.ดำเนินงำนโครงกำรเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ที่ประชุม คกก.ดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ และที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ ประจำเดือน
2.1.ก(4) ระบบงาน และสมรรถนะหลัก
ผู้นำระดับสูงได้ออกแบบระบบงำนในขั้นตอนที่ 6 ของกระบวนกำรจัดทำกลยุทธ์ โดยพิจำรณำควำมสอดคล้อง
กับ วิสั ย ทัศน์ สมรรถนะหลั ก เสี ย งของผู้ รั บบริกำรและผู้ มีส่วนได้ส่ วนเสีย บริบทเชิงกลยุทธ์ (ควำมท้ำทำย/ควำม
ได้เปรียบ/โอกำสเชิงกลยุทธ์) และระบบกำรนำองค์กร เพื่อมุ่งสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ โดยส่งเสริมกำรทำงำนร่วมกัน เป็น
ทีม และเชื่อมโยงกำรทำงำนอย่ำงมี ระบบ มีกำรสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ผู้นำระดับสูงได้ทบทวนปรับปรุง
ระบบงำนทุกปี และได้ใช้สมรรถนะหลักในกำรตัดสินใจว่ำจะดำเนิน งำนในแต่ล ะกระบวนกำรเอง หรือส่งมอบให้
พันธมิตร/คู่ควำมร่วมมือ เพื่อดำเนินกำรแทน ซึ่งมีกระบวนกำรคัดเลือก ดังตำรำง 6.2-2 ซึ่งพิจำรณำจำกควำมคุ้มค่ำ
คุ้มทุน คุณภำพ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของกำรดำเนินงำน เช่น กำรปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบรำณ กำรดูแล
รักษำควำมสะอำดในพิพิธภัณฑ์ฯ กำรกำจัดปลวก กำรบริกำรเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น

แผนภาพ 2.1-2 บริการ และกระบวนการทางานที่สาคัญ
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2.1.ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1.ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ 2.1.ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
สำนักฯ กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ดังตำรำง 2.1-3 ดังนี้
ตารางที่ 2.1-3 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (Key Changes)
ยุทธศาสตร์
ย.1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
กลำงแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อ
สังคมที่สร้ำงสรรค์และยั่งยืน

ย.2 (พันธกิจ) : บริกำรวิชำกำร
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน
และสังคม เพื่อสร้ำงประโยชน์
แก่ส่วนรวม

ย.3 (สนับสนุน) : บริหำร
จัดกำรที่มุ่งเน้นหลักธรรมำภิ
บำล ตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำม
ยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
การปรับตัว
1.1 ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือน
- สถำนกำรณ์โควิด-19 ทำให้
- กำรจัดทำ Virtual
โบรำณล้ำนนำกลำงแจ้ง
จำนวนผู้บริกำรพิพิธภัณฑ์
Museum 360 เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต
ลดลง จำกกำรปิดจังหวัด/
สำมำรถเข้ำชม
วัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อสังคม ประเทศ นักท่องเที่ยวไม่
พิพิธภัณฑ์แบบ
ที่สร้ำงสรรค์และยั่งยืน
สำมำรถเดินทำงมำยัง
ออนไลน์ได้
เชียงใหม่ได้
- กำรเผยแพร่ควำมรูด้ ้ำน
ศิลปวัฒนธรรมผ่ำนสือ่
1.2 สร้ำงกำรรับรู้ Visibility ต่อ - สถำนกำรณ์โควิด-19 ทำให้มี
ออนไลน์ (Facebook
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
อุปสรรคต่อกำร
live, กิจกรรม
ล้ำนนำ มช.
ประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำร
Museum from
รับรู้ของผู้รับบริกำร เช่น กำร
home)
ทำกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด,
- กำรร่วมประกวดรำงวัล
กำรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จำก
Museum Thailand
สถำนที่จริง, กำรให้เช่ำพื้นที่
Awards 2021 และ
เป็นต้น
Thailand Tourism
Awards 2021
2.1 บริกำรวิชำกำรด้ำน
- สถำนกำรณ์โควิด-19 ทำให้
- กำรถอดองค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
กำรบริกำรวิชำกำรในรูปแบบ
สถำปัตยกรรมเชิงช่ำง
และสังคม เพื่อสร้ำง
onsite มีข้อจำกัดในด้ำน
แบบออนไลน์
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร และ
- มีกำรจัดฝึกอบรมแบบ
รูปแบบของกำรให้บริกำร
ออนไลน์
วิชำกำร ทำให้มีอุปสรรคต่อ
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
(workshop)
3.1 บริหำรงำนและจัดกำร
- กำรจัดสรรงบประมำณ
- หำช่องทำงกำรจำหน่ำย
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัด
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อน
สินค้ำ/ของที่ระลึกแบบ
ให้มีประสิทธิภำพและ
ยุทธศำสตร์ล่ำช้ำ ทำให้ไม่
ออนไลน์
ประสิทธิผลสูงสุด โดยยึด
สำมำรถดำเนินงำนได้ตำม
หลักธรรมำภิบำลและ
ระยะเวลำที่กำหนด
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ - สถำนกำรณ์โควิด-19 ทำให้
พอเพียง
รำยได้ของส่วนงำนลดลง เช่น
ค่ำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ ค่ำเช่ำสถำนที่
ค่ำจำหน่ำยหนังสือ/ของที่
ระลึก และรำยได้จำกกำร
บริกำรวิชำกำรต่ำงๆ
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2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
2.2.ก การจัดทาแผนปฏิบัติการ และนาไปสู่การปฏิบัติ
2.2.ก(1) แผนปฏิบัติการ
สำนักฯ ได้นำแผนกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมขั้นตอนในกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ ดังแผนภำพ 2.1-1
ขั้นตอนที่ 7 ผู้นำระดับสูงได้ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์สู่บุคลำกร ผ่ำนทีป่ ระชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ คกก.
บริหำรสำนักฯ และสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ e-Document อีเมล์ กลุ่มไลน์ ระบบ intra) สำนักฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำร
ในขั้นตอนที่ 8 ของกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ โดยมีแผนปฏิบัติกำรที่สำคัญ ดังนี้
1. แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
2. แผนพัฒนำพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้ำนวัฒนธรรมล้ำนนำ
3. แผนพัฒนำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้
4. แผนสร้ำงควำมร่วมมือกับเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์และเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม
5. แผนประชำสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เชิงรุก
6. แผนกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้ำนภูมิปัญญำล้ำนนำ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
7. แผนงำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน/สังคม
8. แผนประกันคุณภำพตำมเกณฑ์ CMU-EdPEx
9. แผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
10. แผนจัดกำรควำมรู้ (KM)
11. แผนพัฒนำบุคลำกรและกำรสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข
12. แผนกำรสร้ำงรำยได้ของสำนักฯ
13. แผนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงำนของสำนักฯ
2.2.ก(2) การนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
สำนักฯ ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำร และตัวชี้วัดตำมวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ ในขั้นตอนที่ 9 ของกระบวนกำร
ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ ดังแผนภำพ 2.1-1 และได้ชี้แจงแผนปฏิบัติกำรในที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ และ คกก.
ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ เพื่อจัดทำข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำน (TOR) โดยบุคลำกรจะระบุโครงกำรที่รับผิดชอบ
เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
สำนักฯ ได้สื่อสำรแผนปฏิบัติกำรไปยังเครือข่ำยควำมร่วมมือที่สำคัญผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่กำหนดไว้ และ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนในระยะเวลำที่เหมำะสม โดยใช้เครื่องมือวิเครำะห์และติดตำมอย่ำงมีระบบ ตำมขั้นตอนที่ 10
ของกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ หำกผลกำรดำเนินงำน “ไม่บรรลุเป้ำหมำย” จะวิเครำะห์หำสำเหตุ ทบทวน
ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร จัดสรรทรัพยำกร และติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้แผนปฏิบัตกิ ำรบรรลุผลสำเร็จ
นอกจำกนี้ ในขั้นตอนที่ 11 มีกระบวนกำรติดตำมและทบทวนกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ ดังตำรำง 4.1-3 อย่ำงน้อย
1 ครั้ง/ไตรมำส ดังผลลัพธ์ 7.4.ข-1 และ 7.4.ข-2
ปีงบ 2564 สำนักฯ ได้ทบทวนผลลัพธ์จำกกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ พบว่ำ สัดส่วนแผนปฏิบัติกำรที่สำเร็จมี
แนวโน้มที่ไม่ดี จึงปรับกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ใหม่ โดยทำ Cross Functional Team (ระหว่ำงสำนักงำนสำนัก และ
ฝ่ ำ ยส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวัฒ นธรรม) เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงำนตำมพั น ธกิ จ มี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นกำรท ำแผนปฏิบั ติ ก ำรจำกเดิมที่
ดำเนินงำนแบบแยกส่วน มำเป็นกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน/คณะทำงำน เพื่อ
รับผิดชอบกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร และโครงกำรริเริ่มสำคัญ และจัดสรรทรัพยำกรสนับสนุนที่เหมำะสม มีกำร
เพิ่มกำรสื่อสำรกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้บุคลำกรรับทรำบ เพื่อให้สำมำรถนำแผนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง ผู้นำ
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ระดับสูงสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรในกำรคัดกรองโครงกำร/กิจกรรม เพื่อขอรับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
โดยจัดแบ่งเป็นโครงกำร/กิจกรรมเพื่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ และโครงกำร/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ ทำให้มั่นใจว่ำ
กำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
2.2.ก(3) การจัดสรรทรัพยากร
สำนักฯ จัดสรรทรัพยำกรสนับสนุน กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรให้บรรลุผลสำเร็จในขั้นตอน 6 - 8 ดัง
แผนภำพ 2.1-1 โดยมีกระบวนกำรจัดสรรทรัพยำกร คือ 1 จาแนกงบประมาณ ได้แก่ งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณ
เงิน รำยได้ ส่ วนงำน งบประมำณเงิน รำยได้มหำวิทยำลัย และรำยได้อื่นๆ ที่นอกเหนือจำกงบประมำณประจำปี 2
วิเคราะห์งบประมาณ โดยใช้ปัจจัยนำเข้ำ ได้แก่ โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและงบประมำณ กำรตลำด
รำยรับและค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ ที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ พิจำรณำคำของบประมำณเงินรำยได้
มหำวิทยำลัย โดยให้ควำมสำคัญกับโครงกำร/กิจกรรมตำมเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพือ่ ให้กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพ
และแผนยุทธศำสตร์บรรลุผลสำเร็จ 3 ประเมินติดตาม เพื่อติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ มีกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อ
และจัดจ้ำง เพื่อพิจำรณำถึงควำมจำเป็น และมีกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเสนอที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ
ทุกไตรมำส กรณีรำยรับและค่ำใช้จ่ำยไม่เป็นไปตำมแผน จะมีกระบวนกำรติดตำมและควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้
เป็นไปตำมแผน การป้องกันความเสี่ยงด้านงบประมาณ ที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ จะทบทวนประสิทธิภำพในกำร
จัดสรรทรัพยำกร เมื่อถึงรอบพิจำรณำจัดสรรงบประมำณในปีถัดไป เพื่อนำมำปรับปรุงกระบวนกำรจัดสรรงบประมำณ
ทำให้ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณดีขึ้น
2.2.ก(4) แผนด้านบุคลากร
คกก.บริหำรสำนักฯ จัดทำแผนด้ำนบุคลำกร โดยวิเครำะห์ข้อมูลระดับองค์กร ระดับบุคคล และจัดทำกลยุทธ์
ด้ำนบุคลำกร ดังแผนภำพ 2.2-1

แผนภาพ 2.2-1 ขั้นตอนในการกาหนดแผนด้านบุคลากร

สำนักฯ บริหำรควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำกำลังผ่ำนที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ โดย
วิเครำะห์อัตรำกำลังที่เหมำะสม และจัดสรรอัตรำกำลังปีละ 1 ครั้ง ตำมแผนกำรจัดสรรอัตรำกำลัง ของมหำวิทยำลัย
สำนักฯ มีแผนอัตรำกำลังและแผนพัฒนำบุคลำกร ดังตำรำง 2.2-1

20
ตาราง 2.2-1 แผนอัตรากาลัง และแผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากาลัง
แบ่งตำมโครงสร้ำงองค์กร (สำนักงำนสำนัก และฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) และพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ เช่น กำรเกษียณอำยุงำน
กำรลำออก ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรสำคัญ ปีงบ 2564 ได้ทบทวนและปรับแผนอัตรำกำลังที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์
ได้แก่ 1 ขอกรอบอัตรำทดแทนอัตรำเกษียณของสำนักงำนสำนัก ปีงบ 2565 จำนวน 1 คน คือ เลขำนุกำรสำนัก 2 บรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัติที่เหมำะสม จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งหัวหน้ำงำนบริกำรและ
ประกันคุณภำพ และตำแหน่งเลขำนุกำรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และได้บุคคลมำครองตำแหน่งคือ นำงสำวปัทมำ จักษุรัตน์
(เลขำนุกำรสำนักฯ) และนำยสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ (หัวหน้ำงำนบริกำรและประกันคุณภำพ)
แผนพัฒนาบุคลากร
กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปีงบ 2564 ได้ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ได้แก่ โครงกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) โครงกำร Happy CPAC: องค์กรแห่งควำมสุข โครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ
แพทยศำสตร์ โครงกำรศึกษำดูงำนคู่เทียบด้ำนกำรประกันคุณภำพ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่) โครงกำรศึกษำดูงำนวิถีชีวิต
วัฒนธรรม และเรือนโบรำณ อำเภอบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน และโครงกำรพัฒนำบุคลำกร ประจำปี 2564 ซึ่งมี 4 กิจกรรม ได้แก่ 1)
กิจกรรมกำรพัฒนำองค์กรเพื่อควำมยั่งยืนสำนักฯ (พัฒนำทักษะและกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อควำมยั่งยืน ) 2) กิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษของบุคลำกร 3) กิจกรรมฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรม CANVA และ 4) กำรฝึกอบรม Info Graphic
นอกจำกนี้ สำนักฯ ได้สนับสนุนบุคลำกรให้เข้ำร่วมประชุม /อบรม/สัมมนำ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ และเทคนิคในกำรทำงำน
(Upskill/Reskill) ในเรื่องที่เกี่ยวกับตำแหน่งงำน/หน้ำที่รับผิดชอบ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำบริกำรและ
กระบวนกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่อง

2.2.ก(5) ตัววัดผลการดาเนินงาน
ส ำนั กฯ มีกำรกำหนดตัว ชี้วัดผลกำรดำเนิน งำนที่ส ำคัญ เพื่อใช้ติดตำมผลส ำเร็จ และวัดประสิ ทธิผ ลของ
แผนปฏิบัติกำร โดยวิเครำะห์แผนในกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ ขั้นตอนที่ 9 และเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ดังตำรำง 2.1-4 พิจำรณำผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกตัวชี้วัด ดังแผนภำพ 4.1-1 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำร ได้แก่
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัด CMU-EdPEx เพื่อให้กำรวัดผลในภำพรวมสอดคล้ องกัน สำนักฯ ได้ถ่ำยทอด
ตัวชี้วัดจำกผู้นำระดับสูงสู่บุคลำกรผ่ำนที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ และ คกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ โดย
กำหนดผู้รับผิดชอบทุกตัวชี้วัด
สำนักฯ ติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดทุกไตรมำส และมีกำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนต่อ ที่
ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ ทั้งนี้ สำนักฯ ได้มีแผนกำรพัฒนำระบบรำยงำนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด EdPEx (อยู่
ในระหว่ำงเขียนโปรแกรม) เพื่อให้กำรรำยงำนข้อมูลมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลำ และผู้บริหำรสำมำรถติดตำมผล
กำรดำเนินงำนได้ตลอดเวลำผ่ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ (MIS) หำกตัวชี้วัดใด “ไม่บรรลุเป้ำหมำย”
ผู้นำระดับสูงจะมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบวิเครำะห์ช่องว่ำง/จุดบอด (Gap Analysis) และจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนำ
และสนับสนุนทรัพยำกรที่จำเป็น เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุผลสำเร็จตำมแผนต่อไป
2.2.ก(6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
สำนักฯ ได้กำหนดค่ำคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดสำคัญในขั้นตอน 12 ของกระบวนกำรถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์ ดังแผนภำพ 2.1-1 และแสดงค่ำคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังตำรำง 2.1-4
โดยใช้ข้อมูลประกอบกำรคำดกำรณ์ คือ 1) ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 2) บริบทเชิงกลยุทธ์ (ควำมท้ำทำย/ควำม
ได้ เ ปรี ย บ/โอกำสเชิ ง กลยุ ท ธ์ ) 3) ปั จ จั ย ภำยนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น (Key
Changes) และ 4) เป้ำหมำยวิสัยทัศน์
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ผู้นำระดับสูงได้กำหนดค่ำคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินงำนและคู่เทียบในกระบวนกำรทบทวนผลกำรดำเนินงำนที่
สำคัญ ดังตำรำง 4.1-2 และ 4.1-3 ผู้นำระดับสูงที่รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนและติดตำมแผนปฏิบัติกำร จะนำเสนอ
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด หำกพบว่ำไม่บรรลุเป้ำหมำย จะจัดทำแผนทบทวนปรับปรุงกระบวนกำร โดยใช้เครื่องมือ
ดั ง แผนภำพ OP2-1 และน ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรที่ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ไปถ่ ำ ยทอดและน ำสู่ ก ำรปฏิ บั ติ มี ก ำรติ ด ตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนผ่ำนกระบวนกำรทบทวนผลกำรดำเนินงำนในรอบถัดไป กรณีมีสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น กำรระบำด
ของโควิด-19 จะทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร โดยผู้อำนวยกำรสำนักฯ เป็นผู้ตัดสินใจ และปรึกษำหำรือในทีมผู้นำ
ระดับสูง และเรียกประชุม ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกำรในทันที และนำไปแจ้งในที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ เพื่อ
รับทรำบต่อไป
2.2.ข การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
สำนักฯ มีกระบวนกำรทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรในกรณีที่มีสถำนกำรณ์บังคับ ตำมขั้นตอน 11 ของ
กระบวนกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ ดังแผนภำพ 2.1-1 คือ 1) การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ทั่วไป และไม่
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดาเนินงานของส่วนงาน เช่น กำรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร ควำมล่ำช้ำของกำร
ดำเนินงำน จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยกำรสำนักฯ ในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน กำรทบทวนปรับปรุงแผนให้มี
ควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และแจ้งที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ เพื่อรับทรำบ 2) การเปลี่ยนแปลงจากกรณี
เร่งด่วน/ฉุกเฉิน ที่ส่งผลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงานของส่วนงาน หรือ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย สำนักฯ จะจัด
ประชุมผู้บริหำรเพื่อร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และเร่งหำแนวทำงปรับปรุงกำรดำเนินงำน และ
มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบปรับแผนปฏิบัติกำร และนำมำเสนอต่อที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ โดยสำนักฯ จะให้กำร
สนับสนุนทรัพยำกร (คน งบประมำณ เทคโนโลยี ฯลฯ) ที่เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้ทันที และมีกำร
ประชุมชี้แจงให้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีกำรปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน ดังแผนภำพ 2.2-2

แผนภาพ 2.2-2 กระบวนการปรับแผนปฏิบัติการในสถานการณ์บังคับ
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หมวด 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า
3.1.ก การรับฟังผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอื่น
3.1.ก(1) ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สำนักฯ มีกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า เชิงรุก ได้แก่การสัมภาษณ์และสนทนากับผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ เรือน
โบราณล้านนา และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น และกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าเชิงรับ ได้แก่ ระบบรับฟังเสียง
ของลูกค้า (VOC System) บนเว็บไซต์สำนักฯ แบบสอบถามการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฯ แบบประเมินการอบรมหลักสูต ร
ระยะสั้น Facebook messenger, Line official, อีเมล์ และโทรศัพท์ โดยจัดเก็บข้อมูล กลุ่มลูกค้าตามบริการหลัก
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรับฟังเสียงของผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ฯ แล้วนำ
ข้อคิดเห็นมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้บริการในพิพิธภัณฑ์ฯ ข้อมูลเสียงผู้รับบริการ ได้แก่ ความต้องการ ความ
คาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา และกลุ่มศึกษาดูงาน
รวบรวมเสียงของผู้รับบริการ

ผู้รับบริการ

นำผลที่ได้มาประเมินทบทวน
ปรับปรุง

วิเคราะห์เสียงของ
ผู้รับบริการ

จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการ
ตามแผน

แผนภาพ 3.1-1 กระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ

สำนักฯ มีกระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ โดยกำหนดความรับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำ
ระดับสูง ตามขั้นตอน ดังนี้ 1 รับฟังเสียงของผู้รับบริการผ่านช่องทางการสื่อสาร 2 วิเคราะห์เสียงของผู้รับบริการเพื่อให้
ได้สารสนเทศไปปรับปรุงกระบวนการหรือออกแบบบริการใหม่ 3 จัดทำโครงการ/กิจกรรม หรือออกแบบบริการใหม่
และ 4 นำข้อมูลและสารสนเทศด้านเสียงของผู้รับบริการ มาทบทวนปรับปรุงบริการและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
ดังแผนภาพ 3.1-1
ตาราง 3.1-1 ช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ และการนำไปใช้ประโยชน์
กระบวนการ
CP-1 การให้บริการโดยผ่าน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช. แหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา
เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และ
ยั่งยืน
CP-2 การบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน การ
จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ
- แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ฯ
- สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Line, eMail)
- การพบปะพูดคุย
- การสัมภาษณ์
- ระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System)

ความถี่
ทุกวัน

การนำไปใช้ประโยชน์
- ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการพิพิธภัณฑ์
- ปรับปรุงบริการของ
พิพิธภัณฑ์ เช่น นิทรรศการ
การจัดแสดง

- แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ฯ
- สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Line, eMmail)
- การพบปะพูดคุย
- การสัมภาษณ์

ทุกวัน

- ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการวิชาการ
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กระบวนการ

ช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ
- ระบบรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC System)

ความถี่

การนำไปใช้ประโยชน์
- ปรับปรุงบริการ เช่น หัวข้อ
หลักสูตรระยะสั้น ข้อมูล
วิทยากร

ตาราง 3.1-2 ตัวอย่างบริการใหม่ที่เกิดจากการใช้เสียงของผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอื่น
กระบวนการหลัก
CP-1 การให้บริการโดยผ่าน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อสังคมทีส่ ร้างสรรค์และ
ยั่งยืน

บริการ/การปรับปรุงกระบวนการ/กระบวนการใหม่
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ้านศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรมล้านนา สำหรับ
สถาบันการศึกษาผ่านพิพิธภัณฑ์
- การปรับปรุงนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) และเรือนไทลื้อ (หม่อนตุด)
- การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณและหลองข้าว
- มีการป้องกันและกำจัดปลวก/ยุง
- ระบบชำระค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้วย QR-Code
- บริการจำหน่ายเครื่องดืม่
- การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ในพิพิธภัณฑ์ผา่ น QR-Code
- จัดจ้างบริษัททำความสะอาดพิพธิ ภัณฑ์ (2 ครั้งต่อสัปดาห์)
- มีระบบตรวจพิพิธภัณฑ์ประจำสัปดาห์
- ผ่านมาตรฐาน SHA
- มีการดำเนินการสำนักงานสีเขียว
CP-2 การบริการวิชาการตามความ - มีการวางแผนจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล, โครงการ
ต้องการของชุมชน การจัดอบรม
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา “ผ้า และเทศกาลชาติพันธุ์”, โครงการสอนอักษรธรรม
หลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบตั ิการ
ล้านนาผ่านออนไลน์
(Workshop)
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ้านศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมล้านนา สำหรับ
สถาบันการศึกษาผ่านพิพิธภัณฑ์
- มีการบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลวงเหนือ เทศบาลตำบลลวง
เหนือ ในการสอนปักริบบิ้น และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ชุมชน

3.1.ก(2) ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี
การรับฟังลูกค้าในอนาคต สำนักฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการติดต่อกับ ผู้รับบริการผ่านสื่ อ
ออนไลน์มากขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และขยายขอบเขตการเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
ปีงบ 2564 มีกลุ่มผู้รับบริการใหม่เพิ่มขึ้น ดังแผนภาพ 3.1-2 และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
จำเป็นต้องปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ แต่ยังมีผู้รับบริการกลุ่มใหม่มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
เช่น Facebook Page, Facebook Live, YouTube, Line@ ทั้งนี้ สำนักฯ กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำระบบข้อมูลและ
สารสนเทศของผู้รับบริการของสำนักฯ
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แผนภาพที่ 3.1-2 จำนวนการติดตามสื่อออนไลน์ของผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ตาราง 3.1-3 ช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการในปัจจุบันและอนาคต

ช่องทางรับฟังเสียงของผู้รับบริการ

ระบบรับฟังเสียงผูร้ ับบริการ (VOC System)
สื่อออนไลน์: Facebook, Line, YouTube
สายตรงถาม-ตอบ ปัญหาล้านนา
แบบสอบถาม/ประเมิน ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ และความคาดหวัง
โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์
หนังสือ/บันทึกข้อความ
การพูดคุยสนทนา

ความถี่
CP-1 การให้บริการ
CP-2 การบริการ
โดยผ่านพิพิธภัณฑ์
วิชาการตามความ
เรือนโบราณล้านนา ต้องการของชุมชนฯ
มช.ฯ
ลูกค้า
ลูกค้า
ลูกค้า
ลูกค้า
ปัจจุบนั
ใน
ปัจจุบนั
ใน
อนาคต
อนาคต
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
หลัง
หลัง
กิจกรรม
กิจกรรม
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน
ทุกวัน

ข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการ
และการนำไปใช้ประโยชน์

- ความต้องการ/ความ
คาดหวัง
- ข้อร้องเรียน
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
- ความพึงพอใจ/ความไม่พึง
พอใจ

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงการดำเนินงาน สร้างเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าได้ตรง
ตามความต้องการ โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมามักมีผู้สอบถามปัญหาต่างๆ รวมถึงปรึกษาข้อมูลด้านความเชื่อ
พิธีกรรม และศิลปวัฒนธรรมล้านนา จึงนำข้อมูลนี้มาประชุมใน คกก.บริหารสำนักฯ และ คกก.พัฒนาเว็บไซต์สำนักฯ
ออกแบบจัดทำเป็นกระบวนการให้บริการ ดังแผนภาพ 3.1-3 ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ
1) คลังความรู้ล้านนาคดี เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2) คลังวีดิทัศน์ล้านนา เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
3) กระบวนการรับฟังเสียงลูกค้า ผ่านสายตรงถาม-ตอบ ปัญหาล้านนา ผ่านทางโทรศัพท์ (เบอร์ 053943637) และข้อความ Facebook Page, Facebook Live, Line@ และระบบ VOC บนเว็บไซต์สำนักฯ
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ช่องทางด้านการบริการวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ล้านนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

คลังความรู้ 8 ด้านล้านนาคดี

คลังวีดิทัศน์ล้านนา

สายตรงถาม-ตอบ ปัญหาล้านนา

บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช.

บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช.

บนเว็บไซต์สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช. และ
ช่องทาง Facebook Page
CMU Lanna House
museum พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช.

แผนภาพ 3.1-3 ช่องทางการให้บริการ

ตาราง 3.1-4 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
บริการ
CP-1 การให้บริการโดยผ่าน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช. แหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา
เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และ
ยั่งยืน

การประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอืน่
สำนักฯ ประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์จากแบบประเมิน/
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์/สนทนา และผู้รับบริการสามารถส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่านระบบ
VOC บนเว็ บ ไซต์ , Facbook Page, Facebook Messenger, Line@ ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบจะรวบรวม
วิเคราะห์ สรุป และรายงานข้อมูลเสนอต่อ คกก.ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ และ คกก.บริหารสำนักฯ
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้บ ริการ ด้านความผูกพัน: จะ
รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การเข้ า ใช้ บ ริ ก ารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ซ ้ ำ โดยเฉพาะกลุ ่ ม ศึ ก ษาดู งานและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ และกำลังพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อรวบรวมข้อมูลเสียงของผู้รับบริการ
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป
CP-2 การบริการวิชาการ
สำนักฯ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการ เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิง
ตามความต้องการของชุมชน ปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น และการจัดประชุม/สัมมนาวิชาการ เพื่อให้ทราบความพึงพอใจ/ความ
การจัดอบรมหลักสูตรระยะ ไม่พึงพอใจ/ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับบริการ และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมิน มาวิเคราะห์
สั้นเชิงปฏิบัติการ
สรุป และรายงานเสนอต่อ คกก.บริหารสำนักฯ เพื่อหาแนวทางทบทวนปรับปรุงกระบวนการที่
(Workshop)
เกี่ยวข้อง และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการในการรับบริการวิชาการในครั้งต่อ ๆ ไป ด้าน
ความผูกพัน: วัดจากการเข้ามารับบริการวิชาการซ้ำ

3.1.ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
สำนักฯ ได้วัดและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเปรียบเทียบกับคู่เทียบ ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลการ
เทียบเคียง โดยเฉพาะจุดเด่น ของคู่เทีย บมาวิเคราะห์ ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis) ของสำนักฯ เพื่อทบทวน
ปรับปรุงบริการและกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะการให้บริการผ่านพิพิธภัณฑ์ฯ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
และการปรับปรุงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อสื่อความหมาย และสร้างความน่าสนใจให้แก่พิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์
ณ เชียงใหม่) พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 93.9 (มากที่สุด) ส่วนพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 91.45 (มากที่สุด) ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน
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จากการสอบถามข้อมูลศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาทำให้ทราบว่าผู้ใช้บริการค่อนข้างพึงพอใจต่อการให้บริการเป็นอย่างมาก
โดยกลยุทธ์ที่สำคัญคือผู้ให้บริการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ ด้วยการพานำชม พูดคุย ให้คำแนะนำ และให้ข้อมูล
แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งสำนักฯ จะได้นำข้อเสนอแนะนำดังกล่าวไปปรับปรุงบริการของพิพิธภัณฑ์ฯ ต่อไป
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
3.2.ก บริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้รับบริการและกลุ่มลูกค้าอื่น
3.2.ก(1) บริการ
สำนักฯ ค้นหาความต้องการของผู้รับบริการ โดยสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ เริ่มจาก 1 การสำรวจ
ความต้องการของผู้รับบริการ เป็นข้อมูลนำเข้าในการกำหนดบริการให้ตรงกับความต้องการ ทั้งผู้รับบริการในปัจจุบัน
และอนาคต เช่น จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนา Facebook Page และช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ
รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2 วิเคราะห์ถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ เช่น แบ่งประเภทความต้องการของผู้รับริการที่มีต่อบริการ และการใช้ข้อมูลจากคู่เทียบมา
ประกอบการวิ เคราะห์ จนได้ ข้อมูล ความต้ อ งการของผู ้รั บบริ การ และความเป็น ไปได้ ใ นการปรั บตัว ให้เ ข้ า กั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปรับรูปแบบจาก Onsite เป็น Online 3 คกก.ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ
จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการให้บริการ วิเคราะห์ความต้องการด้านทรัพยากรสนับสนุน ทำให้มั่นใจได้ว่า
จะสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการได้มากที่สุด 4 นำแผนการให้บริการไปสู่
การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ/กิจกรม ที่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต สำนักฯ ได้นำผลการวิเคราะห์มาทบทวนปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการสร้ าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 5 นำผลการจัดโครงการ/กิจกรรม มาวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางปรับปรุงบริการ ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศป้อนกลับอย่างต่อเนื่อง แล้วนำไปปรับปรุง
บริการให้ดียิ่งขึ้น ดังแผนภาพ 3.2-1

แผนภาพ 3.2-1 กระบวนการออกแบบบริการ
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3.2.ก(2) การสนับสนุนผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอื่น
ผลจากการนำข้อมูลและสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ ปรับกลยุทธ์ในอนาคต เพื่อพัฒนาบริการให้มี
คุณภาพเหนือความคาดหวังของผู้รับบริการทุกกลุ่ม จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำนักฯ ได้สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ กับผู้ร ับ บริการ โดยปรับรูปแบบการเที่ยวชมสถานที่จริง เป็นการให้ความรู้และจัดกิจกรรมผ่า นทาง
Facebook Page พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับลูกค้า โดยนำเสนอเนื้อหา
สาระด้านวิถีชีวิต การกิน และการอยู่ของชาวล้านนา ผ่านสื่อบทความ วีดิทัศน์ และ Facebook Live โดยมีแผนการ
จัดทำเนื้อหา (Content) สำหรับ Facebook Page ในการให้ความรู้ และรับฟังข้อคิดเห็นจากโพสต์ เพื่อเปิดให้โอกาส
ให้ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นได้แบบไม่เป็นทางการ โดยการโพสต์บน Facebook page พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา (ทุกวันจันทร์-ศุกร์) ส่วนกิจกรรม Facebook Live “แอ่วทิพย์ออนไลน์ อยู่บ่าดายก็ได้ความรู้” ในเดือน
สิงหาคม 2564 จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้รับชม จึงต้องเพิ่มกิจกรรม Facebook Live “เล่าเรื่องเรือน
คหบดีชาวจีนในเชียงใหม่ กับอาจารย์วิถี พานิชพันธ์” ในเดือนกันยายน 2564 เพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง
สำนักฯ ได้แบ่งประเภทของผู้รับบริการออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกระบวนการหลัก ซึ่งมีการส่งมอบบริการตาม
ความต้องการ ในปีที่ผ่านมามีการปรับรูปแบบการให้บริการข้อมูล ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ด้วยช่องทาง Facebook
Page และ Line@ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อให้เกิดการรับรู้ และรักษาความสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการให้คงอยู่
โดยสนับสนุนการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์
ส่วนลูกค้ากลุ่มเดิมที่ร่วมกิจกรรมเป็นประจำ มี 2 กลุ่ม คือ 1) สถานศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานเรือนโบราณ
ล้านนา กลุ่มสาขาศิลปะ สังคม และสถาปัตยกรรม 2) ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การอบรม
หลักสูตรระยะสั้น การประชุม อบรม และสัมมนา ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากมีการงด
จัดกิจกรรมแบบ Onsite ปีงบ 2564 กลุ่มศึกษาดูงานมีความถี่ในการใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งมีการติดต่อสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่าน Facebook Page พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักฯ ได้ทำกลยุทธ์เชิงรุก โดยจัด
ฝึกอบรมปฏิบัติการ (Workshop) ให้แก่โรงเรียน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และการฝึกปฏิบัติ
ในพิพิธภัณฑ์ฯ
ตารางที่ 3.2-1 บริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและกลุ่มลูกค้าอื่น
กระบวนการ

ผู้รับบริการ

CP-1 การให้บริการโดย
ผ่านพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. แหล่ง
เรียนรู้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมล้านนา เพื่อ
สังคมที่สร้างสรรค์และ
ยั่งยืน

- นักเรียน/นักศึกษา/
บุคลากรทางการศึกษา
- หน่วยงาน/องค์กร/
สถาบันการศึกษา
- นักท่องเที่ยว

CP-2 การบริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
ชุมชน การจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้นเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)

- บุคลากรทางการศึกษา
- หน่วยงาน/องค์กร/
สถาบันการศึกษา
- ชุมชน/สังคม
- นักท่องเที่ยว

การสนับสนุนผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
Onsite
Online
- บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ
- Facebook live
(นิทรรศการ/ศึกษาดูงาน)
ครั้งที่ 1. แอ่วทิพย์ออนไลน์
- บริการกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
อยู่บ่าดายก่อได้ความรู้
ศิลปวัฒนธรรม อาทิ
ครั้งที่ 2. เล่าเรื่องเรือน
- โครงการ Ambassadors
คหบดีชาวจีนในเชียงใหม่ กับ อ.
Fund for Cultural
วิถี พานิชพันธ์
Preservation: AFCP
ครั้งที่ 3. ไลฟ์เล่าเรือน
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ
- การเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 360 องศา
“สล่าสร้างเรือนล้านนา”
ผ่านระบบออนไลน์
- รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลองค์
- รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลองค์
ความรูผ้ ่านวารสาร/สิ่งพิมพ์
ความรูผ้ ่านสื่อออนไลน์
- การฝึกอบรมระยะสั้น
- การฝึกอบรมระยะสั้นออนไลน์
- จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติงาน
ศิลปวัฒนธรรมให้นักเรียน
นักศึกษา
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3.2.ก(3) การจำแนกกลุ่มลูกค้า และผู้รับบริการกลุ่มอื่น
สำนักฯ ได้กำหนดกลุ่มผู้รับบริการ ตามกระบวนการหลัก ดังตาราง 3.2-2
ตาราง 3.2-2 ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่นที่จำแนกตามกลุ่ม
บริการ
CP-1 การให้บริการโดยผ่านพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. แหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่
สร้างสรรค์และยั่งยืน

ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอืน่ ในปัจจุบนั
- นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรทางการ
ศึกษา
- หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา
- นักท่องเที่ยว
- ผู้จัดงาน (Organizers)
- ประชาชนทั่วไป
CP-2 การบริ ก ารวิ ช าการตามความ - บุคลากรทางการศึกษา
ต้องการของชุมชน การจัดอบรมหลักสูตร - หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา
ระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
- ชุมชน/สังคม
- นักท่องเที่ยว
- ผู้ประกอบการ
- ประชาชนทั่วไป

3.2.ข การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอื่น
3.2.ข(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Customer Relation Management)

แผนภาพ 3.2-2 ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ตลาดในอนาคต
- นักท่องเที่ยว
- ชาวต่างประเทศ หรือนักท่องเที่ยวที่
ศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์
- กลุ่ม MICE City
- กลุ่มผูส้ ูงอายุ
- เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
- เครือข่ายนักวิชาการ
- เครือข่ายชุมชน
- เทศบาล อปท.
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สำนักฯ มีกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ดังแผนภาพ 3.2-2 เพื่อตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้ร ับ บริการ เริ่มจากการเก็บ รวมรวบข้อมูล ของผู้รับ บริการ อยู่ในฐานข้อมูล (Database) พร้อมกับจำแนก
ผู้รับบริการตามกระบวนการหลัก (ผู้รับบริการเก่า ผู้รับบริการปัจจุบัน และผู้รับบริการใหม่) และนำฐานข้อมูล มา
วิเคราะห์ความต้องการแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ โดยใช้ข้อมูล และสารสนเทศ ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ช่องทางโซเชี ยล
มีเดีย ความชอบ ความสนใจด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา และนำมาออกแบบแคมเปญหรือกิจกรรมเพื่อเพิ่มการมีส่ว น
ร่วมกับผู้รับบริการในแต่ละประเภท ปรับปรุงบริการและกระบวนการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น ปีงบ 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้มีการจัดการความสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น
ได้แก่ 1) เว็บไซต์ ซึ่งมีผู้ติดตามและสอบถามเกี่ยวกับปฏิทินล้านนา (มื้อจั๋นวันดี) เป็นจำนวนมาก และมีแ นวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นในทุกปี 2) Facebook Page พิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีแนวโน้มผู้ติดตาม และผู้ที่มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ 3) ช่อง
YouTube มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลแนวโน้มของปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเตรียมแผนการดำเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ในปีต่อไป โดยใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ได้หลายช่องทาง และขยายวง
กว้างมากขึ้น เป็นการเตรียมพร้อมหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย แม้นักท่อ งเที่ยวจะไม่
สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่จริงได้ แต่สามารถศึกษาเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์ได้
ส่ ว นการบริ ก ารวิ ช าการตามความต้ อ งการของชุ ม ชน การจั ด อบรมหลั ก สู ต รระยะสั ้ น เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
(Workshop) สามารถฝึกปฏิบัติได้เฉพาะช่วงที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเกิดลูกค้ากลุ่มใหม่เป็นกลุ่ม
สถาบันการศึกษาที่ต้องการให้นักเรียน นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมที่จัดให้โรงเรียนกาวิละ สำนักฯ ได้ทดลอง
จัดทำหลักสูตรระยะสั้นอักษรธรรมออนไลน์ เพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ ซึง่ ได้รับผลตอบรับที่
ดีจากผู้รับบริการ ทั้งผู้รับบริการกลุ่มเดิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้รับบริการกลุ่มใหม่จากต่างจังหวัด ในปี
ถัดไป สำนักฯ ได้วางแผนพัฒนาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบออนไลน์หลายหลักสูตร บนแพลตฟอร์ม CMU
MOOC, CMU LE เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สำนักฯ ยังมีระบบสมาชิก วารสารร่มพยอม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของสำนักฯ ให้ผู้รับบริการได้ทราบ
ตาราง 3.2-3 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
บริการ
CP-1 การให้บริการ
โดยผ่านพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา
มช. แหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อสังคมที่
สร้างสรรค์และยั่งยืน

ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอืน่
หน่วยงาน ชุมชน/
นักท่อง ประชาช
/องค์กร/
สังคม
เที่ยว
นทั่วไป

กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์

นักเรียน/
นักศึกษา/
บุคลากร
ทางการศึกษา

กิจกรรมตอบคำถาม
เพื่อรับรางวัลผ่าน
Facebook Page:
พิพิธภัณฑ์
กิจกรรม Soft
Opening นิทรรศการ
เรือนทรงอาณานิคม
(คิวรีเปอล์)
การจัดส่ง CPAC eCard 2021 ให้
ผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

สมาชิก

สถาบัน
การศึกษา

✓
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บริการ
CP-2 การบริการ
วิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน
การจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นเชิง
ปฏิบัติการ
(Workshop)

กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมอบรม
หลักสูตรระยะสั้นให้แก่
ลูกค้าเดิม

นักเรียน/
นักศึกษา/
บุคลากร
ทางการศึกษา

ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอืน่
หน่วยงาน ชุมชน/
นักท่อง ประชาช
/องค์กร/
สังคม
เที่ยว
นทั่วไป

สมาชิก

สถาบัน
การศึกษา

✓

✓

✓

3.2.ข(2) การจัดการข้อร้องเรียน
สำนักฯ มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบตามกระบวนการ ดังแผนภาพ 3.2-3 โดยมี
ช่องทางรับข้อร้องเรียนที่หลากหลาย เช่น ระบบ VOC แบบประเมิน อีเมล์ หนังสือ จุดบริการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ฯ การ
สนทนาส่วนบุคคล รวมทั้งสื่อออนไลน์ อาทิ Facebook, Line@ ข้อร้องเรียนถูกจำแนกตามระดับความเร่งด่วน/รุนแรง
เพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้ทันท่วงที โดย ความเร่งด่วน คือ 1) ข้อร้องเรียนเร่งด่วน ตอบสนองภายใน 24 ชั่วโมง
2) ข้อร้องเรียนไม่เร่งด่วน ตอบสนองภายใน 15 วันทำการ และ ความรุนแรง คือ 1) ข้อร้องเรียนรุนแรงน้อย จัดการได้
ภายในสำนักฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักฯ 2) ข้อร้องเรียนรุนแรงมาก ไม่สามารถจัดการได้ภายในสำนัก
ฯ หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร ต้องรายงานตรงถึงผู้บริหารสำนักฯ มีการจัดทำคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
และมีการติดตามการแก้ปัญหาโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการตอบสนองข้อร้องเรียนเร่งด่วนเบื้องต้นภายใน 24
ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน รายงานข้อร้องเรียนไปยัง
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 2 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเร่งด่วน/ความรุนแรง และรายงาน
ผู้บริหารส่วนงาน 3 ผู้บริหารส่วนงานวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข
พร้อมทั้งแจ้งวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปยังผู้ร้องเรียน 4 ผู้บริหารมีหน้าที่ติดตามการแก้ปัญหา และรายงานความ
คืบหน้าให้หัวหน้าส่วนงานทราบ 5 หลังจากข้อร้องเรียนได้รับการจัดการ จะมีการประชุม เพื่อหาแนวทางป้องกันการ
เกิดซ้ำ และ 6 ติดตามความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของผู้ร้องเรียน สำหรับข้อร้องเรียนประเภทไม่เร่งด่วน จะมีการ
สรุปแนวทางการตอบสนองข้อร้องเรียน และผลการจัดการข้อเรียนไปยังผู้ร้องเรียนภายใน 15 วันทำการ มีการประชุม
พิจารณาข้อร้องเรียนในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อวางแผนป้องกัน ไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ การ
ทบทวนปรับปรุงบริการ การประเมินความพึงพอใจในการตอบสนองข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่รับเรื่อง และใช้เป็น
ข้อมูลและสารสนเทศนำเข้าในการจัดทำแผนกลยุทธ์ต่อไป ด้วยกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ดีดังกล่าว ทำให้ไม่มีข้อ
ร้องเรียนของสำนักฯ ในปีที่ผ่านมา
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แผนภาพ 3.2-3 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
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หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กร
4.1. ก การวัดผลการดาเนินการ
4.1.ก(1) ตัววัดผลการดาเนินการ
สำนักฯ มีกำรใช้ระบบข้อมูลและสำรสนเทศ เพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติ งำนประจำวัน และผลกำรดำเนินงำน
โดยรวม จำนวน 6 ขั้นตอน ดังตำรำง 4.1-1 ดังนี้
ตาราง 4.1-1 ระบบการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามผล
ขั้นตอน
1 กำหนดเป้ำประสงค์เชิง
กลยุทธ์

2 เลือก รวบรวม ปรับให้
สอดคล้อง และบูรณำกำร
ตัวชี้วัด
3 เปรียบเทียบ และ
คำดกำรณ์
4 รวบรวม และวิเครำะห์

5 ประเมินผล (หำจุดบอด
และแนวปฏิบตั ิที่ดี)

6 ประเมินระบบ

ปัจจัยนาเข้า
- ปัจจัยนำเข้ำจำกกระบวนกำรจัดทำแผนกล
ยุทธ์ ได้แก่ ควำมต้องกำรของผูร้ ับบริกำร/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย นโยบำยของมหำวิทยำลัย
และกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ระบบ/กระบวนกำรที่เกีย่ วข้อง
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม
- แผนงำนริเริ่มสำคัญ (Initiatives)
- แผนปฏิบัติกำร
- ผู้รับบริกำร/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
- ผลกำรดำเนินงำนกับค่ำเป้ำหมำย
- ผลกำรดำเนินงำนเทียบกับปีทผี่ ำ่ นมำ (3 ปี
ย้อนหลัง)
- ผลกำรดำเนินงำนเทียบกับคู่เทียบ
- รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมตัวชี้วัด
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนเทียบกับคู่เทียบ
- ข้อมูลวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
- Gap Analysis จำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมตัวชี้วัด
- Gap Analysis จำกรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
โครงกำร
- แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่ได้จำก
กระบวนกำร
- ข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำรและบุคลำกร

กระบวนการ
- ขั้นตอนที่ 1-6 ของกระบวนกำรจัดทำแผนกล
ยุทธ์

- ขั้นตอนที่ 7 ของกระบวนกำรจัดทำแผนกล
ยุทธ์
- 4.1.ก(1) ตัววัดผลดำเนินกำร
- เกณฑ์ SMART criteria
- ขั้นตอนที่ 8 ของกระบวนกำรจัดทำแผนกล
ยุทธ์
- 4.1.ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- 4.1.ค(2) ผลกำรดำเนินกำรในอนำคต
- ขั้นตอน 10-11 ของกระบวนกำรจัดทำแผนกล
ยุทธ์
- 4.1.ข กำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำร
ดำเนินงำน
- ตำรำง 6.1-3
- 4.1.ค(1) แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
- 4.1.ค(3) กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และกำร
สร้ำงนวัตกรรม

- OP1 ปัจจัยหลักที่ทำให้บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่น
ในกำรทำงำน

ขั้นตอนที่ 1 กาหนดเป้าประสงค์ : ทำในช่วงกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ ทำให้ได้โอกำสเชิงกลยุทธ์ เป้ำประสงค์
เชิงกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด และโครงกำรนำร่องที่สำคัญ (Key Initiatives) 2
เลือก รวบรวม และปรับให้สอดคล้องและบูรณาการตัวชี้วัด: กำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์
โดยใช้เกณฑ์ SMART ดังแผนภำพ 4.1-1 ในกำรเลือกตัวชี้วัด ได้แก่ Specific: มีควำมเฉพำะเจำะจง Measurable:
สำมำรถวัดผลได้ Relevant: มีควำมสั มพันธ์กับกลยุทธ์ ปัจจัยนำเข้ำ กำรปรับปรุงกำรดำเนินงำน และนวัตกรรม
Timely: มีกรอบระยะเวลำชัดเจน จำกนั้นพิจำรณำว่ำตัวชี้วัดมีควำมสอดคล้องและไปในทิศทำงเดียวกันหรือไม่ เช่น
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กำรเลือกตัวชี้วัดเพื่อติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำร
เ พื่ อ ใ ช้ ติ ด ต ำ ม ผ ล ก ำ ร
ปฏิ บั ติ ง ำน ถ่ ำ ยทอด และ
นำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง โดย
บู ร ณำกำรกำรท ำงำนและ
สอดคล้ อ งกั น ส ำนั ก ฯ ได้
มอบหมำย ตั ว ชี้ วั ด ให้ แ ก่
บุคลำกรตำมโครงสร้ำ งกำร
บริ ห ำรงำน และติ ด ตำม
แผนภาพ 4.1-1 เกณฑ์คัดเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องและบูรณาการของตัวชี้วัด
วิ เ ครำะห์ ประเมิ น และ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมลำดับชั้นในกำรบังคับบัญชำ 3 เปรียบเทียบและคาดการณ์ผลการดาเนินงานในอนาคต:
เปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนกับเป้ำหมำย เทียบกับผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และเทียบกับคู่เทียบ และคำดกำรณ์ผล
กำรดำเนินงำนในอนำคต ในขั้นตอนที่ 10-12 ดังแผนภำพ 2.1-1 และ ตำรำง OP2-1 4 รวบรวม และวิเคราะห์: มีกำร
รวบรวมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนผ่ำนทำงระบบรำยงำนทั้งแบบเอกสำรและแบบออนไลน์ งำนบริกำรฯ ทำหน้ำที่รวบรวม
ข้อมูล วิเครำะห์ สรุป และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัด ทุกไตรมำส 5 ประเมิน (หาช่องว่าง/จุดบอด และ Best
practice): มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศที่ได้จำกกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ดังตำรำง 4.1-2 ผู้นำระดับสูง
และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องจะวิเครำะห์ ช่องว่ำง/จุดบอด (Gap Analysis) ของบริกำรและกระบวนกำรทำงำน เพื่อหำ
แนวทำงทบทวนปรับปรุง หำกค้นพบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ก็จะถูกบันทึกไว้ เพื่อกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
นอกจำกนี้ ยังมีกำรทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เช่น สถำนกำรณ์ของโรคโควิด19 PM2.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรกำรที่เปลี่ยนแปลง โดย คกก.บริหำรสำนักฯ จะทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัด
และค่ำเป้ำหมำย 6 ประเมินระบบ: มีกำรทบทวนปรับปรุงระบบกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศ เพื่อกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนตำมที่ได้ออกแบบไว้ ปีงบ 2564 คกก.บริหำรสำนักฯ มอบหมำยให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรวัดและ
วิเครำะห์ข้อมูล อย่ำงเป็นระบบ และอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด
EdPEx เพื่อให้ กำรรำยงำนและวิเครำะห์ ข้อมูล อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลำ เพื่อใช้เป็นสำรสนเทศเพื่อกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรต่อไป
4.1.ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
สำนักฯ มีวิธีกำรเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่ำงมีประสิทธิผล ดังแผนภำพ 4.1-2 โดยเลือกจำกตัวชี้วัด
ซึ่งมีผลต่อกำรดำเนินงำนขององค์กรในขั้นตอนที่ 1 ของกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ ดังแผนภำพ 2.1-1 และกำร
พิจำรณำจำกเกณฑ์กำรคัดเลือก ดัง
แผนภำพ 4.1-1 จำกนั้นจึงพิจำรณำ
ใน ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเด็นในการ
เทียบ: เพื่อหำโอกำสในกำรปรับปรุง
พั ฒ น ำ จ ำ ก ก ำ ร ใ ช้ ข้ อ มู ล เ ชิ ง
เปรียบเทียบอย่ำงมีประสิทธิผล จำก
แหล่ ง ข้ อ มู ล เชิ ง เปรี ย บเที ย บตำมที่
ระบุใน ดังตำรำง OP2-1 โดยประเด็น
แผนภาพ 4.1-2 กระบวนการเลือกคู่เทียบ และการพัฒนาให้มีประสิทธิผล
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หลักของสำนักฯ คือ การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ จึงได้กำหนดประเด็นเปรียบเทียบ คือ 1) กำรอนุรักษ์เรือนโบรำณ 2) กำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีในกำรเผยแพร่ควำมรู้ และ 3) กระบวนกำรเรียนรู้ 2 เลือกคู่เทียบ: ปีงบ 2564 สำนักฯ กำหนดคู่เทียบ 2
แห่ง ได้แก่ ศูนย์สถำปัตยกรรมล้ำนนำ (คุ้มเจ้ำบุรีรัตน์ มหำอินทร์ ณ เชียงใหม่) และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 3
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: ปีงบ 2564 สำนักฯ ได้มีกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ และได้มีกำรขอข้อมูลคู่เทียบจำกศูนย์สถำปัตยกรรมล้ำนนำ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของคู่ เทียบ
และวิเครำะห์เปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนของสำนักฯ 4 พิจารณาหาช่องว่าง/จุดบอด เพื่อการปรับปรุง: จำก
กำรศึกษำดูงำนและรวบรวมข้อมูลจำกคู่เทียบ สำนักฯ ได้วิเครำะห์จุดบอด (Gap Analysis) และจุดร่วมในกระบวนกำร
ทำงำนของสำนักฯ เพื่อหำแนวทำงทบทวนปรับปรุงต่อไป 5 จัดทาโครงการพัฒนา: เพื่อปรับปรุงช่องว่ำง/จุดบอด เช่น
กำรทบทวนปรับ ปรุ งกระบวนกำรเรีย นรู้ ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ ำนนำ กระบวนกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณ และ
กระบวนกำรบริกำรวิชำกำร เป็นต้น 6 ประเมินและติดตามผล: สำนักฯ มีกำรประเมินและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด หำกผลลัพธ์ไม่บรรลุเป้ำหมำย แต่ได้เรียนรู้แนวทำงและวิธีกำรจำกคู่เทียบ จะได้มีกำรทบทวนปรับปรุงกล
ยุทธ์และตัวชี้วัดเพื่อผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่อไป
4.1.ก(3) ข้อมูลของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
สำนักฯ โดยผู้รับผิดชอบแต่ละพันธกิจและยุทธศำสตร์ใช้เสียงของผู้รับบริกำรจำกหลำยช่องทำง ดังตำรำง 3.1-3
ซึง่ มี 4 ขั้นตอน คือ 1 รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเสียงของผู้รับบริการ: มีกำรรวบรวมข้อมูลผ่ำนช่องทำงกำรรับฟัง
เสียงของผู้รับบริกำร ได้แก่ แบบประเมิน แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำ ระบบ VOC บนเว็บไซต์สำนักฯ
Facebook และไลน์ ฯลฯ และวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล และจั ด ท ำสำรสนเทศเสี ย งของผู้ รับ บริก ำร 2 จั ด สรรข้ อ มู ล และ
สารสนเทศ: หลังจำกวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศเสียงของผู้รับบริกำร จะถูกนำไปสื่อสำรถ่ำยทอดไปยังผู้บริหำรและ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนกำร 3 ใช้ข้อมูลและสารสนเทศในกระบวนการ: มีกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเสียง
ของผู้ รั บ บริ กำรในกระบวนกำรที่เกี่ย วข้อง เช่น กระบวนกำรให้ บริกำรพิพิธ ภัณฑ์ ฯ กระบวนกำรบริกำรวิช ำกำร
กระบวนกำรทำนุบำรุงศำสนำและศิลปวัฒนธรรม กระบวนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และกระบวนกำรประชำสัมพันธ์
ฯลฯ 4 การทบทวน: มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเสียงของผู้รับบริกำร ผู้รับผิดชอบ
จะรำยงำนผลกำรดำเนินงำนจำกกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเสียงของผู้รับบริกำร มำปรับปรุงกระบวนกำร ดังหมวด
6.3-1 และ 3.2
ปีงบ 2564 มีกำรนำข้อมูลและสำรสนเทศเสียงของผู้รับบริกำรมำปรับปรุงบริกำรและกระบวนกำรทำงำนใน
พิพิธภัณฑ์ฯ เช่น ได้แก่ กำรปรับปรุงนิทรรศกำรเรือนอำณำนิคม (คิวรีเปอล์) กำรปรับปรุงนิทรรศกำรเรือนไทลื้อ กำร
จัดทำ Museum Virtual Tour 360 (พิพิธภัณฑ์ 360 องศำ) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ด้ ำ นกำรประชำสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมเมื อ งเชี ย งใหม่ กำรอบรมควำมรู้ ด้ ำ นศิ ล ปวั ฒ นธรรมให้ แ ก่
สถำบันกำรศึกษำและชุมชน ฯลฯ เป็นต้น
4.1.ก(4) ความคล่องตัวของการวัด
สำนักฯ ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กร โดยใช้กระบวนกำร ดังตำรำง 4.1-1
ขั้นตอนที่ 4 โดยแบ่งระบบกำรติดตำมวัดผลและตอบสนอง ได้แก่ 1) กำรประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ ทุกเดือน เพื่อ
ติดตำมผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญ และ 2) ระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อใช้ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจและ
ยุทธศำสตร์ มีกำรวิเครำะห์ข้อมูล อย่ำงเป็นระบบ มีรอบระยะเวลำกำรรำยงำนที่ชัดเจน มีกำรกำหนดหน่วยงำนและ
บุคลำกรทีร่ ับผิดชอบตัวชี้วัด ทำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สำนักฯ มีแนวทำงกำรพัฒนำระบบรำยงำนตัวชี้วัด
แผนยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัด EdPEx แบบออนไลน์ ด้านความคล่องตัวของการวัด: สำนักฯ พิจำรณำทบทวนถึงควำม
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เหมำะสมและกำรน ำไปใช้ในกำรปฏิบั ติจ ริง เมื่อมีตัว ชี้วัดที่ มีแนวแนวจะไม่บรรลุ เป้ำหมำย ผู้ รับผิ ดชอบสำมำรถ
ดำเนินกำรรองรับสถำนกำรณ์อย่ำงทันท่วงที เช่น กำรเรียกประชุมฉุกเฉิน กำรโทรศัพท์สั่งกำรจำกผู้บริหำรระดับสูงไป
ยังผู้รับผิดชอบโดยตรง ตัวอย่ำงเช่น ควำมเสี่ยงกรณีต้นไม้หักโค่นล้ม เมื่อมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ได้มีกำรสั่งกำรให้ดำเนินกำร
ป้องกัน สำนักฯ ได้ทบทวนปรับ ปรุงระบบกำรตรวจติดตำมตัวชี้วัด จำกเดิมที่ติดตำมผ่ำนเอกสำร เป็นกำรติดตำมผ่ำน
สื่อออนไลน์ ได้แก่ ระบบ e-Document และกลุ่มไลน์ เพื่อกำรสื่อสำรถ่ำยทอดที่รวดเร็วและทันเวลำ
4.1. ข การวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการ
สำนักฯ มีระบบกำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรดำเนินงำน ดังตำรำง 4.1-2 โดยกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้อง
ทบทวน วิธีกำรวิเครำะห์ทบทวน ผู้เกี่ยวข้อง กำรนำไปใช้ และมีรอบระยะเวลำทบทวนที่สม่ำเสมอ ตัวชี้วัดที่ถูกนำมำ
ทบทวนปรับปรุง ได้แก่ ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด EdPEx โดยวิเครำะห์เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย เทียบกับ
คู่เทียบ วิเครำะห์จุดบอด ปัจจัยที่กระทบต่อผลกำรดำเนินงำน กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินงำน และได้นำผลกำร
วิเครำะห์มำเป็นข้อมูล และสำรสนเทศในกำรทบทวนปรับปรุงกลยุทธ์ เพื่อผลักดันให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ตาราง 4.1-2 ระบบการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินงาน
ข้อมูลทีถ่ ูกทบทวน
- ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
- ตัวชี้วัด EdPEx

ความถี่
การวิเคราะห์
ทุกไตรมำส - แนวโน้ม
- SWOT Analysis
- PDCA
- คู่เทียบ
- Gap Analysis
- สำเหตุ

การนาไปใช้
- ประเมินผลสำเร็จขององค์กร
- ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
- ปรับปรุงกระบวนกำร
- ตอบสนองควำมต้องกำรของ ผู้รบั บริกำร
- กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร
- สร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน

ตาราง 4.1-3 ตัวอย่างการนาระบบการวิเคราะห์ทบทวนผลการดาเนินงานมาใช้ในพันธกิจ
พันธกิจ
ด้ำนบริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน
และสังคม เพื่อสร้ำง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม

ด้ำนทำนุบำรุงและส่งเสริม
ศำสนำ ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ

การนาระบบการวิเคราะห์ทบทวนผลการดาเนินงานมาใช้
สำนักฯ ได้วิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน (ตัวชี้วัด OKRs) ปี
งบ 2563 - 2565 จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 37 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำ/คุณค่ำเพิ่ม หรือ
ผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ที่ได้รับมำตรฐำน ตัวชี้วัด 38 จำนวนผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้น
ตอบสนองตลำดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ และ ตั วชี้ วัด 42 จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/Course
online/Webinar/กระบวนวิชำเรียนร่วม และพิจำรณำเห็นว่ำ มีแนวโน้มจะไม่สำมำรถขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดให้บรรลุเป้ำหมำยได้ สำนักฯ จึงทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ โดยผนวกตัวชี้วัดคำ
รับรองฯ ไว้ในแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ ในปีงบ 2564-2565 และกำหนดผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน
เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดภำยในปีงบ 2565
ส ำนั ก ฯ ได้ น ำข้ อ มู ล ควำมต้อ งกำร ควำมคำดหวั ง ควำมพึ งพอใจ ควำมไม่ พึ งพอใจ และข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริกำรพิพิธภัณฑ์ ฯ มำทบทวนปรับปรุงบริกำรในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แก่ กำรปรับปรุง
นิทรรศกำรเรือนทรงอำณำนิคม (คิวรีเปอล์) โดยใช้สื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมดิจิทัล มำใช้ในกำรจัด
แสดงนิทรรศกำรให้น่ำสนใจ และผู้รับบริกำรได้รับควำมรู้/ประโยชน์มำกยิ่งขึ้น ได้แก่ ห้องที่ 1:
นิทรรศกำรห้องวัฒนธรรมเครื่องแต่งกำยชำวเชียงใหม่ ห้องที่ 2: นิทรรศกำรห้องวัฒนธรรมอำหำร
ชำวเชียงใหม่ ห้องที่ 3: นิทรรศกำรนำยห้ำงป่ำ ห้องที่ 4: นิทรรศกำรบ้ำนหลิ่งห้ำของป๋ำคิว และ ห้อง
ที่ 5: นิทรรศกำรสถำปัตยกรรมยุคอำณำนิคม นอกจำกนี้ ยังได้ปรับปรุงนิทรรศกำรเรือนไทลื้อ ให้มี
ควำมสมบูรณ์ทั้งกำรจัดแสดงเครื่องเรือนเครื่องใช้ วิถีชีวิต (กำรกิน กำรอยู่ กำรประกอบอำชีพ) และ
ป้ำยข้อมูลต่ำงๆ เพื่อสื่อควำมหมำยและสร้ำงประโยชน์ให้แก่ผู้เข้ำชมเรือนมำกยิ่งขึ้น
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ด้ำนบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้น
หลักธรรมำภิบำล ตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การนาระบบการวิเคราะห์ทบทวนผลการดาเนินงานมาใช้
ส ำนั ก ฯ ได้ น ำข้ อ มู ล ควำมต้อ งกำร ควำมคำดหวั ง ควำมพึ งพอใจ ควำมไม่ พึ งพอใจ และข้อ
ร้องเรียนของบุคลำกร มำใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ โดย
ดำเนินกำรผ่ำนโครงกำรพัฒนำบุคลำกรประจำปี (กำรศึกษำดูงำนชุมชนด้ำนศิลปวัฒนธรรม และกำร
ฝึกอบรมทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร) โครงกำร Happy CPAC: องค์กรแห่งควำมสุข
(Happy Body: กำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สำยพันธุ์ และวัคซีนโควิด -19, Happy Heart:
กำรร่วมแสดงควำมยินดีในโอกำสสำคัญต่ำงๆ, Happy Society: กำรบำเพ็ญประโยชน์/บริจำคเพื่อ
สังคม) เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้ตรงกับสมรรถนะและควำมต้องกำรของบุคลำกร รวมทั้งสร้ำงควำมพึง
พอใจในกำรทำงำน และควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กรอย่ำงยั่งยืนต่อไป

4.1. ค การปรับปรุงผลการดาเนินการ
4.1.ค(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
สำนักฯ มีกระบวนกำรค้นหำและระบุ Best practice โดย 1 ระบุ Best Practice: โดยพิจำรณำผลลัพธ์ ที่มี
กำรตรวจสอบแล้วว่ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จำกรำงวัลและผลประเมิน ดังนี้
1) พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ได้รับรำงวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้ำน
สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม "รำงวัลดีเด่น" ด้ำนกิจกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรอนุรักษ์และสืบสำน และด้ำน
กำรดูแลสุขภำพสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย
2) พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ได้รับรำงวัล Thailand Tourism Awards 2021 ระดับดีเยี่ยม (ทอง)
3) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนสำนักงำนสี
เขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (ทอง)
4) พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ได้รับ มำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนกำรท่องเที่ยวยุคปกติใหม่ (Safety &
Health Administration: SHA) ประจำปี 2564
2 ค้ น หาและรวบรวม Best Practice: นอกจำก Best Practice ภำยในองค์ ก รแล้ ว ยั ง ได้ ค้ น หำ Best
Practice ของหน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับรำงวัลและมำตรฐำน ได้แก่ ศูนย์สถำปัตยกรรมล้ำนนำ (คุ้มบุรีรัตน์ มหำอินทร์
ณ เชียงใหม่) และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเคยได้รับรำงวัล Museum Thailand Awards และมำตรฐำน
SHA แล้ว 3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของ Best Practice: มีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องของ Best Practice กับ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำกลำงแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ
เพื่อสังคมที่สร้ำงสรรค์และยั่งยืน ซึ่งสำมำรถตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ของสำนักฯ อีกด้วย 4 จัดการความรู้
(KM): มีกำรจัดกำรควำมรู้ โดยนำ Best Practice มำถ่ำยทอดและฝึกอบรมให้แก่บุคลำกร ดังตำรำง 4.1-4
ตารางที่ 4.1-4 ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในพันธกิจ
พันธกิจ
ด้ำนทำนุบำรุงและส่งเสริมศำสนำ
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ

ด้ำนบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลัก
ธรรมำภิบำล ตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Best Practice
สำนักฯ ได้มีกำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในห้องนิทรรศกำรเรือน
อำณำนิคม (คิวรีเปอล์) เพื่อให้บุคลำกรระดับปฏิบัติทุกคนมีควำมเข้ำใจ และสำมำรถใช้
สื่อเทคโนโลยีที่จัดแสดงในนิทรรศกำรได้อย่ำงถูกต้อง ทำให้บุคลำกรสำมำรถสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันปฏิบัติงำน ณ ห้องนิทรรศกำร ได้ทุกคน เช่น กำรปฏิบัติงำนในวันเสำร์และ
อำทิตย์ หรือในกรณีที่มีผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนมำก เป็นต้น
สำนักฯ ได้รับมำตรฐำนสำนักงำนสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ในปี
2564 และมีบุคลำกรทีผ่ ่ำนกำรฝึกอบรมผูต้ รวจประเมินสำนักงำนสีเขียว (Assessors)
จำนวน 2 คน ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม มีกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง จึงได้มีกำรจัดกำรควำมรูด้ ้ำนสำนักงำนสีเขียวให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักฯ
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Best Practice
เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเห็นควำมสำคัญของสำนักงำนสีเขียว กำรใช้
ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงประหยัดและรู้คณ
ุ ค่ำทั่วทั้งองค์กร (ทุกหน่วยงำน) เพื่อ
ปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลำกรด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน กำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้กลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงยั่งยืนต่อไป

5 ทบทวนปรับปรุง: จำกกำรทบทวนพบว่ำกำรระบุ Best Practice ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ ซึ่งในอนำคตจะทำให้
ครอบคลุมบริกำรและกระบวนกำรทำงำนในทุกพันธกิจ ส่วนผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดที่ “ไม่บรรลุเป้ำหมำย” จะมีกำร
ทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเรียนรู้จำก Best Practice เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดต่อไป
4.1.ค(2) ผลการดาเนินการในอนาคต
สำนักฯ คำดกำรณ์ผลกำรดำเนินงำนในอนำคตโดย 1 นาผลการดาเนินงานที่ผ่านมาวิเคราะห์ทบทวน: ดัง
ตำรำง 4.1-2 และ 4.1-3 สำนักฯ รวบรวมและวิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัด
EdPEx มำวิเครำะห์ 2 ทบทวนเป้าหมายขององค์กร: เมื่อเทียบกับเป้ำหมำยตัวชี้วัด เทียบกับผลกำรดำเนินงำนในปีที่
ผ่ำนมำ และเทียบกับคู่เทียบ หำก “ไม่บรรลุเป้ำหมำย/มีแนวโน้มไม่ดี” ได้มีกำรวิเครำะห์ ช่องว่ำง/จุดบอด เพื่อหำ
สำเหตุและแนวทำงปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 3 ศึกษาและติดตามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ดาเนินงานในอนาคต: เช่น ข้อมูลคู่เทียบ กำรตลำด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง 4 นำไปคำดกำรณ์ใน
กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 หำกผลกำรดำเนินกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ทำกำรวิเครำะห์และปรับปรุงตำมวงจร PDCA
และหำสำเหตุเพื่อทบทวนปรับปรุง นำเสนอ คกก.บริหำรสำนักฯ และถ่ำยทอดสู่บุคลำกรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
4.1.ค(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรม
สำนักฯ ได้มีกำรทบทวนปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร โดยมีกระบวนกำรดังนี้ 1 ทบทวนผลการดาเนินการ: ใน
ขั้นตอนที่ 1 ของกระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ และนำกำรวิเครำะห์ทบทวนในข้อ 4.1.ข และเสียงของผู้รับบริกำรใน
ข้อ 3.1 แนวทำงในกำรวิเครำะห์ ดังตำรำง 4.1-1 มำใช้ 2 พิจารณาความเป็นไปได้และกาหนดเป้าหมายการปรับปรุง:
โดยเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยตัวชี้วัด/คู่เทียบ โดยมีกำรตั้งเป้ำหมำยที่สูงขึ้น เพื่อผลักดันให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 3
จัดลาดับความสาคัญ: กำรปรับปรุงตำมกำรเปลี่ยนแปลงแผนที่สำคัญ ดังตำรำง 2.1-3 และผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วิสั ย ทัศน์ 4 จั ด ทาแผนปรั บ ปรุ ง เพื่อพัฒ นำกระบวนกำรเดิ ม/สร้ ำงบริก ำรใหม่ โดยนำผลมำวิเครำะห์ ต ำมแผน
ยุ ทธศำสตร์ และกำรเปลี่ ย นแปลงในอนำคต 5 การน าไปปฏิบัติ : โดยจัดทำแผนกำรปฏิบัติ กำรให้ ครอบคลุ ม ทุ ก
หน่วยงำน 6 วัดประเมินผล และปรับปรุงผลการดาเนินงานให้เกิดความความยั่งยืน โดยมีตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์และ
ปรับปรุงผลกำรดำเนินกำร ดังตำรำง 4.1-5
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ตาราง 4.1-5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลและปรับปรุงผลการดาเนินการ
พันธกิจ
ด้ำนบริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม
เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม

การวิเคราะห์และแนวทางที่ใช้ปรับปรุงผลการดาเนินการ
จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด -19 สำนักฯ จึงไม่สำมำรถจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นแบบ Onsite ได้ ดังนั้น จึงมีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบ Zoom meeting ทำให้ไม่จำเป็นต้องยกเลิก หรือเลื่อนกำรจัด
กิจกรรมออกไป เพรำะไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 จะ
สิ้นสุดหรือคลี่คลำยลงเมื่อใด ดังนั้น กำรฝึกอบรมผ่ำนสื่อออนไลน์จึงเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุดใน
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งทำให้สำนักฯ สำมำรถดำเนินกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ได้บรรลุผล
สำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้ และเป็นแนวทำง/วิธีกำรเรียนรู้ที่ดี สำหรับกำร
จัดฝึกอบรมในครั้งต่อๆ ไปอีกด้วย
ด้ำนทำนุบำรุงและส่งเสริมศำสนำ
สำนักฯ ได้วัดและวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผน
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ ยุทธศำสตร์สำนักฯ ปีงบ 2564 โดยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ จำนวนผู้ ใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ มีแนวโน้มจะไม่บรรลุเป้ำหมำย เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด19 และมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รวมทั้งของรัฐบำลและ
จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้นักเรียน นักศึกษำ นักท่องเที่ยว และประชำชนทั่วไปไม่สำมำรถเดินทำง
ท่องเที่ยว หรือเข้ำใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวได้ สำนักฯ จึงได้ทบทวนปรับปรุงกระบวนกำร
ให้ บ ริ ก ำรในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ จำกเดิ ม ในแบบ Onsite เป็ น แบบออนไลน์ โดยพั ฒ นำเว็ บ ไซต์
พิพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum 360) เพื่อให้สำมำรถเข้ำชมพิพิธภัณฑ์บนเว็บไซต์
ได้ นอกจำกนี้ ยังได้ปรับรูปแบบกำรบรรยำยให้ควำมรู้ในพิพิธภัณฑ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ทั้ง
Facebook Live และสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ บ นเว็ บ ไซต์ แ ละ Facebook Page ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อ น
โบรำณล้ำนนำ เพื่อให้สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และนำชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำผ่ำนสื่อออนไลน์ดังกล่ำวได้ ซึ่งมีผลทำให้จำนวนผู้รับบริกำรของพิพิธภัณฑ์
เพิ่มขึ้นหลำยเท่ำตัว เพรำะสำมำรถเข้ำชมได้ทุกที่ ทุกเวลำ สำมำรถรับชมย้ อนหลัง และ
สำมำรถถำม-ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับวิทยำกร/ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ในทันทีได้
ด้ำนบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลัก
สำนักฯ ได้วัดและวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนของ
ธรรมำภิบำล ตำมแนวทำงปรัชญำ สำนักฯ ทุกเดือน ได้แก่ ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ น้ำมันเชื้อเพลิง หมึก และกระดำษ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน รวมทั้งปริมำณขยะ/ของเสีย ที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมของสำนักงำนและพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ล้ำนนำ และพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีกำรใช้ท รัพยำกรและพลังงำนสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำอย่ ำ งมี
นัยสำคัญ ปีงบ 2564 สำนักฯ จึงได้นำเกณฑ์สำนักงำนสีเขียว (Green Office) มำใช้เป็นกลไก
ในกำรลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน และขยะของเสียที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมของ
สำนักฯ โดยจัดทำนโยบำยกำรจัดกำรสำนักงำนสีเขียว และมำตรกำรในกำรใช้ทรัพยำกรและ
พลังงำนตำมเกณฑ์สำนักงำนสีเขียว สำนักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำร
สำนักงำนสีเขียว และจัดกิจกรรมกำรใช้พลังงำนทดแทน (ไฟโซลำร์เซลล์) กำรพัฒนำหลุมปุ๋ย
หมัก กำรอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรด้ำนสำนักงำนสีเขียว กำรจัดทำระบบดูแลสนำมหญ้ำ
และกำรจัดทำถังขยะรักษ์โลก ซึ่งกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ดังกล่ำว ทำให้
สำมำรถลดปริมำณกำรใช้ พลังงำนและทรัพยำกร และลดปริมำณขยะของสำนักงำน และ
บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม และได้รับรับรองมำตรฐำนสำนักงำนสีเขียว
(Green Office) ประจำปี 2564 ระดับดีเ ยี่ยม (ทอง) จำกกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

39
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.ก ความรู้ของสถาบัน
4.2.ก(1) การจัดการความรู้
ผู้นำระดับสูงได้ให้ควำมสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศให้ มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และมีระบบ
รักษำควำมปลอดภัยและควำมลับของข้อมูล ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ 1 การกาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็น โดยแบ่งตำมพันธ
กิจและโครงสร้ำงองค์กร (ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสำนักงำนสำนัก) 2 การค้นหาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้
ทั้งจำกบุคลำกร และองค์ควำมรู้ที่มีกำรบันทึกและจัดเก็บไว้แล้ว 3 การสร้างองค์ความรู้ จำกกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่
ได้ในแต่ละหน่วยงำน และมีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ผ่ำนกำรทำวิจัยสถำบัน 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่ำนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในสำนักฯ หรือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ผ่ำนเว็บไซต์สำนักฯ เป็นต้น 5 กระบวนการนาเอาองค์
ความรู้ไปใช้ มีกำรส่งเสริม ให้แต่ละหน่วยงำนได้มีกำรนำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำเป็นแนวปฏิบัติ จัดทำคู่มือ /แนว
ปฏิบัติร่วมกัน 6 การประเมินผลการนาเอาองค์ความรู้ไปใช้ ประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดของหน่วยงำนต่ำงๆ และมีกำร
จัดทำคู่มือเพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ ดังตำรำง 4.2-1
ตาราง 4.2-1 การจัดการองค์ความรู้ (KM) ของสานักฯ
พันธกิจ
ทำนุบำรุงและส่งเสริมศำสนำ ประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ

องค์ความรู้
- กำรใช้สื่อเทคโนโลยีในนิทรรศกำรเรือน
ทรงอำณำนิคม (คิวรีเปอล์)

บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่
ชุมชนและสังคม เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่
ส่วนรวม
บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อควำมยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- กำรอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
- สำนักงำนสีเขียว (Green Office)

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบทำงกำรเงิน

วิธกี ารถ่ายทอดองค์ความรู้
- กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
- กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน
- กำรลงมือปฏิบัตจิ ริง (On the job
training)
- กำรให้คำปรึกษำแนะนำรำยบุคคล
- กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
- เผยแพร่วีดิทัศน์เผยแพร่บนเว็บไซต์,
YouTube, Facebook Page
- กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
- กำรเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
- กำรลงมือปฏิบัตจิ ริง (On the job
training)
- กำรให้คำปรึกษำแนะนำรำยบุคคล
- กำรจัดบรรยำย
- กำรลงมือปฏิบัตจิ ริง (On the job
training)
- กำรให้คำปรึกษำแนะนำรำยบุคคล

4.2.ก(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน
สำนักฯ มีกำรเรียนรู้ระดับสถำบันผ่ ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และได้มีกำรวิเครำะห์ ข้อมู ล และ
สำรสนเทศเสี ย งจำกผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เป็ น ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล น ำเข้ ำ ในกำรวิ เ ครำะห์ ช่ อ งว่ำ ง/จุด บอด และ
แผนพัฒนำกำรดำเนินงำน โดยส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้ข้อมูลจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกำรประชุ ม
สำนักงำนสำนักและฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กำรประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ คกก.ดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์ฯ
คกก.บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน และ คกก.บริหำรสำนักฯ ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ระดับสถำบัน องค์ควำมรู้
ที่เกิดขึ้นจำกช่องทำงเหล่ำนี้ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่สำมำรถ
นำมำถ่ำยทอดสู่บุคลำกรได้ สำนักฯ ได้จัดกำรควำมรู้ผ่ำนกำรประชุม อบรม เว็บไซต์ กำรสนทนำและสื่อออนไลน์ (กลุ่ม
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ไลน์) ทำให้เกิดกำรเรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ มีกำรติดตำมผลกำรจัดกำรควำมรู้ในที่ประชุม คกก.จัดกำรควำมรู้
และ คกก.บริหำรสำนักฯ เพื่อประเมินผลและรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักฯ ประจำปี
4.2.ข ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.ข(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ
สำนักฯ กำหนดข้อมูล และสำรสนเทศสำคัญที่ต้องรับประกันควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ ควำมเป็นส่วนตัว และ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมพันธกิจหลัก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหำรและบุคลำกรที่ดูแล
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้กำหนดมำตรกำรกำรใช้งำนระบบข้อมูลและสำรสนเทศของสำนักฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ 1) ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ใช้สำหรับกำรกระบวนกำรส่งเสริมและทำนุบำรุงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม และกระบวนกำรบริกำรวิชำกำร ได้แก่ ฐำนข้อมูลคลังควำมรู้ล้ำนนำ และทะเบียนพัสดุศิลปวัฒนธรรม และ
2) ข้อมูลด้านบริหารจัดการ ใช้ในกระบวนกำรสนับสนุน เช่น กำรบริหำรบุคคล (CMU-HR Portal) กำรเงินและบัญชี
(ระบบบัญชีสำมมิติ) กำรพัสดุ (ระบบบัญชีสำมมิติ และ e-GP) กำรงบประมำณ (e-Budget) ระบบรำยงำนตัวชี้วัด
(CMU-PA) ระบบโครงกำร (e-Project) ระบบฐำนข้อมูลลูกค้ำ และระบบรับฟังเสียงลูกค้ำ (VOC System) ฐำนข้อมูล
กำรพัฒนำบุคลำกรสำนักฯ มีกระบวนกำรในกำรควบคุมคุณภำพของข้อมูลและสำรสนเทศ ดังตำรำง 4.2-2

ตาราง 4.2-2 กระบวนการทาให้เกิดความพร้อมใช้ และการจัดการคุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ
กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุงและส่งเสริมศาสนา
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิ
คุณลักษณะ
แก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้าง
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
บาล ตามแนวทางปรัชญา
ของข้อมูล
ประโยชน์แก่ส่วนรวม
ล้านนา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แม่นยำ
- บันทึกข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบหลัก
- ระบบสแกนลำยนิ้วมือ
- เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
- ระบบฐำนข้อมูลลูกค้ำ
- ฐำนข้อมูลอื่นๆ
- ระบบรับฟังเสียงลูกค้ำ (VOC)
- ระบบลงทะเบียนออนไลน์
- ระบบขอใช้ห้องประชุมออนไลน์
- ระบบประเมิน 360 องศำออนไลน์
ถูกต้อง และ - กำรตรวจสอบโดยฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือคณะกรรมกำรที่
- เชื่อมต่อข้อมูลสำคัญจำกระบบ
สมบูรณ์
เกี่ยวข้อง
หลักของมหำวิทยำลัย เช่น CMU- ได้รับกำรยอมรับเชื่อถือในแวดวงวิชำกำร
HR, CMU-MIS
- แจ้งเตือนเมื่อขำดข้อมูลสำคัญที่
ต้องบันทึก
เชื่อถือได้
- บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง
- กำรตรวจสอบข้อมูลและสนเทศ
- กำรรำยงำนผลข้อมูลและสำรสนเทศ
เป็นปัจจุบัน - ระบบออนไลน์
- กำรบันทึกข้อมูลประจำวัน
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นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ จะเป็นผู้ดูแลจัดกำรระบบข้อมูลและสำรสนเทศ มีกำรกำหนดสิทธิกำรเข้ำถึ งระบบ
ดังกล่ำว เพื่อควำมปลอดภัย รวมทั้งดูแลระบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้
1. จัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย และระบบสำรองไฟฟ้ำ อย่ำงเพียงพอ
2. ดูแลและติดตัง้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย ให้มรี ะบบปรับอำกำศที่เหมำะสม รวมทั้ง
มีกำรติดตัง้ ถังดับเพลิง และระบบวงจรปิด
3. ฝึกอบรมให้ควำมรู้ แก่บุ คลำกรในกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย ซอฟต์แวร์ และระบบ
สำรสนเทศขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
4. ดูแลระบบข้อมูลและสำรสนเทศส่วนกลำงให้มคี วำมปลอดภัย เช่น ระบบ Proxy และอีเมล์
5. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่บุคลำกรเกี่ยวกับกำรใช้งำนหรือแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์ ผ่ำนระบบแจ้งซ่อม/ใช้
บริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว
6. ในภำวะฉุกเฉิน สำนักฯ ดำเนินกำรทำให้ระบบข้อมูลและสำรสนเทศ รวมทั้งระบบฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์
ให้มีควำมพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ
7. ข้อมูลส่วนกลำงที่อยู่บนเครื่องแม่ข่ำยมีระบบสำรองข้อมูล ที่มีประสิทธิภำพ สำหรับข้อมูล อื่นๆ จัดเก็บ
สำรองไว้ทหี่ น่วยงำนและบุคลำกรโดยตรง
8. มีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรจรำจรในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewalls)
4.2.ข(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อให้กำรดูแลระบบสำรสนเทศของสำนักฯ ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภำพ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์จะเป็น
ผู้ดูแลจัดกำรและกำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักฯ
ฮาร์ดแวร์: มีกำรจัดทำแผนกำรจัดซื้อ/จัดหำครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่หมดอำยุใช้งำน ปีงบ 2565 สำนักฯ มีกำร
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS) จำนวน 14 เครื่อง สำนักฯ มีระบบสำรอง
ข้อมูลที่สำคัญทุกสัปดำห์
ซอฟท์แวร์: มีกำรวำงแผนและพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ กำรฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดทำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจของผู้บริหำร อำนวยควำมสะดวกกำรใช้งำนของบุคลำกร
ส ำนั กฯ มีกำรระบุ ควำมเสี่ ยงด้ ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ ได้แก่ ไวรัสคอมพิ วเตอร์ กำรเสี ยหำยของอุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ กำรสูญหำยของข้อมูล และมีระบบกลไกที่ทำให้ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมพร้อมใช้งำน ทั้งระบบฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ทันกับควำมต้องกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังตำรำง 4.2-3
ตาราง 4.2-3 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
วิธีการในการทาให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศเหมาะสม/พร้อมใช้งาน
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 คกก.บริหำรสำนักฯ ดูแลกำกับนโยบำย 1. Hardware
- เปลี่ยนเครื่องเมื่อหมดอำยุประกัน (5 ปี) ทำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำร
และทิศทำงพัฒนำระบบข้อมูลและ
บำรุงรักษำ และมั่นใจว่ำเครื่องสำมำรถรองรับซอร์ฟแวร์ใหม่ๆ ได้
สำรสนเทศ
- ปรับเปลีย่ นอุปกรณ์ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน
 นักวิชำกำรคอมพวเตอร์เป็นผูร้ ับผิดชอบ
2. Software
เกี่ยวกับกำรจัดกำรระบบข้อมูลและ
- ใช้ซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ สำมำรถอัพเดทโปรแกรมได้ตลอดเวลำ
สำรสนเทศของสำนักฯ
- จัดสรรงบประมำณดูแลและพัฒนำซอร์ฟแวร์ให้ทันสมัย รองรับกำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต
ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
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วิธีการในการทาให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศเหมาะสม/พร้อมใช้งาน
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. Peopleware
- นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
โปรแกรม ร่วมกับสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงต่อเนื่อง
- บุคลำกรสำนักฯ ได้รบั กำรฝึกอบรมควำมรูโ้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นใน
กำรทำงำน เช่น โปรแกรม CANVA

4.2.ข(4) คุณสมบัติของ Hardware และ Software
เพื่อให้มั่นใจว่ำฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีควำมเชื่อถือได้ ปลอดภัยและใช้งำนง่ำย สำนักฯ มีกระบวนกำร 5 ขั้นตอน
ดังตำรำง 4.2-4 โดยมีสินทรัพย์ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ตำมพันธกิจ ดังตำรำง
4.2-5 โดย 1 กำหนดมำตรฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 จัดหำฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตำมมำตรฐำน 3 กำรบำรุงรักษำ
4 กำรจัดกำรควำมปลอดภัย และ 5 กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง สำนักฯ จัดเก็บเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้ในห้องควบคุมอุปกรณ์
บำรุงรักษำโดยบริษัทเอกชน และดูแลโดยนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สำนักฯ ได้ใช้บริกำรพื้นที่จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลด้ำน
ล้ำนนำคดีไว้ที่สำนักหอสมุด เซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลเว็บไซต์สำนักฯ และฐำนข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีร์โบรำณล้ำนนำไว้ที่ สำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เนื่องจำกทั้งสองหน่วยงำนมีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ ได้ มำตรฐำน ในส่วนของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ใช้วิธีกำรจัดซื้อจำกบริษัทที่น่ำเชื่อถือ และมีระยะเวลำรับประกันที่เป็นมำตรฐำน เมื่อพ้นระยะเวลำ
รับประกันนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์จะดูแลรักษำฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมีแผนกำรบำรุงรักษำ ในส่วนของซอฟต์แวร์
สำนักงำน ใช้ลิขสิทธิ์จำกมหำวิทยำลัย ได้แก่ MS-Office, Adobe, eSET Endpoint Antivirus ทำให้กำรทำงำนมีมำตรฐำน
ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ
ตาราง 4.2-4 กระบวนการทาให้อุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศที่ใช้มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย
วิธีการทาให้เชื่อถือได้
วิธีการทาให้ปลอดภัย
ฮาร์ดแวร์และเครือข่าย
- มีรหัสผ่ำนสำหรับระบบสำคัญ
- มีสัญญำบำรุงรักษำ
- มีระบบศูนย์แม่ข่ำยมำตรฐำน
- มีระบบสำรองข้อมูลที่สำคัญ
- มี firewall และโปรแกรมป้องกันไวรัส
- มีระบบไฟสำรองและระบบดับเพลิ งของ คอมพิวเตอร์และ spyware ลิขสิทธิ์ของ
ศูนย์ข้อมูล
มหำวิทยำลัย
ซอฟต์แวร์
- ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
- ใช้ระบบควบคุมจำกส่วนกลำง

วิธีการทาให้ใช้งานง่าย
- มีกำรตั้งค่ำเครือข่ำยเสมือน (LAN) จำก
ส่วนกลำง สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- มีกำรทดสอบกำรใช้งำนของระบบสำคัญ

ตาราง 4.2-5 สินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ
พันธกิจ
ทำนุบำรุงและส่งเสริมศำสนำ ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ
บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน
และสังคม เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม
บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ควำมยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
- ฐำนข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
- ฐำนข้อมูลรูปแบบรำยกำร (Blue Print) เรือนโบรำณล้ำนนำ 9 หลัง และยุ้งข้ำว 4 หลัง
- คลังควำมรู้ล้ำนนำคดี
- ระบบจัดกำรข้อมูลเว็บไซต์สำนักฯ
- ฐำนข้อมูลกำรฝึกอบรมของบุคลำกร
- ระบบสำรองข้อมูล
- ระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
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ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
- ระบบรับฟังเสียงของผู้รับบริกำร (VOC)
- ข้อมูลสำนักสีเขียว (Green Office)
- ระบบงบประมำณ (e-Budgeting)
- ระบบแผนงำน/โครงกำร (e-Project)
- ระบบรำยงำนตัวชี้วัด (CMU-PA
- ข้อมูล SDGs
- ระบบ CMU-HR Portal

4.2.ข(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน
สำนักฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมในภำวะฉุกเฉินด้ำนระบบข้อมูลและสำรสนเทศ ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังตำรำง
4.2-6 จำกกำรทบทวน สำนักฯ ได้ปรับจำกเดิมที่ไม่มีระบบจำเพำะ มำเป็นกำรวำงระบบสำรองข้อมูลส่วนกลำง 2 แห่ง ได้แก่
1) สำรองภำยในสำนักฯ ซึ่งสำรองข้อมูลซึ่งกันและกันตลอดเวลำ และ 2) อยู่ที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) สำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบไฟสำรอง (UPS) มีห้องควบคุมระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบป้องกันเครือข่ำย UTM และระบบ
Firewalls
ตาราง 4.2-6 กระบวนการเตรียมความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน
ขั้นตอน
1. กำหนดนโยบำยและขอบเขต

รายละเอียด/ตัวอย่าง
ผู้รับผิดชอบ
เลือกระบบงำนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เนื่องจำกส่งผล - คกก.บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
กระทบในกำรดำเนินงำนมำกกว่ำระบบอื่นๆ
ภำยในสำนักฯ
- คกก.ดำเนินงำนพิพิธภัณฑ์
2. กำรวิเครำะห์ผลกระทบ
ผลกระทบมำกในส่วนของนักท่องเที่ยว
- คกก.บริหำรประจำสำนักฯ
3. กำรประเมินควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงสูง เมื่อฐำนข้อมูลหลักเสียหำย
4. กำหนดกลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง ใช้ระบบเอกสำร ในกำรบันทึก/สั่งกำร
ทำงธุรกิจ
5. กำหนดแผนควำมต่อเนื่อง
อยู่ในแผนกำรเตรียมควำมพร้อมภำวะฉุกเฉินของสำนักฯ
6. กำรทบทวน และฝึกซ้อม
อยู่ในคู่มือปฏิบัติงำน และทบทวนในทีมผู้บริหำรสำนักฯ อย่ำง
สม่ำเสมอ
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หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร
ส ำนั ก ฯ ได้ ว ำงระบบบริ ห ำรงำนบุ ค คล (CPAC-CMU HRM System) ดั ง แผนภำพ 5.1-1 เพื่ อ เป็ น การ
สนับสนุนการทางานของบุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้บุคลากรทางานอย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่กระบวนกำรวำงแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรกำหนดกรอบอัตรำกำลัง กำรสรรหำ กำรว่ำจ้ำง
กำรพัฒนำ กำรค้นหำผู้มีควำมสำมำรถ กำรวำงแผนผู้บริหำร กำรมอบรำงวัล กำรดูแลบุคลำกร และกำรทบทวนผลกำร
ดำเนินงำน ซึ่งมี 9 ขั้นตอน ดังนี้

แผนภาพ 5.1-1 ระบบบริหารงานบุคคล (CPAC-CMU HRM System)

5.1. ก ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
5.1.ก(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลัง
สำนักฯ บริหารความต้องการอัตรากาลัง ผ่ำน คกก.บริหำรสำนักฯ ดังแผนภำพ 5.1-2 ซึ่งเป็นกระบวนกำร
ย่ อ ยของระบบบริ ห ำรงำนบุ ค คล (CPAC-CMU HRM System) ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนที่ 2 3 และ 8 โดยหลั ง จำก
กระบวนกำรจัดทำแผนกลยุทธ์เสร็จสิ้น สำนักฯ วิเครำะห์กรอบอัตรำกำลัง โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังตำรำง OP13 คือ 1) ผู้บริหำร 2) พนักงำนมหำวิทยำลัย และ 3) พนักงำนส่วนงำน และจัดสรรอัตรำกำลังออกเป็น 2 ส่วน คือ 1)
อัตรำกำลังเพื่อขับเคลื่อน พันธกิจที่ 1 ทำนุบำรุงและส่งเสริมศำสนำ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ พันธกิจที่ 2
บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม (อัตรำกำลังของฝ่ำยส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) พันธกิจที่ 3 บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำม
ยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อัตรำกำลังของสำนักงำนสำนัก: งำนบริหำรทั่วไป และงำนบริกำรและประกันคุณภำพ)
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ผลลัพธ์ 7.3.ก(1)-1 และ 7.3.ก(1)-2 กำรบริหำรขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรดำเนินกำรโดยงำนบริหำรทั่วไป เริ่มต้น
หลังจำกกระบวนกำรบริหำรอัตรำกำลัง
ปีงบ 2564 สำนักฯ ได้ปรับกระบวนกำรกำหนดแผนขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร ผ่ำนระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำ
บุ ค ลำกร ในขั้ น ตอนที่ 4 ดั ง แผนภำพ 5.1-2 โดยก ำหนดขี ด ควำมสำมำรถ คื อ สมรรถนะพื้ น ฐำน (General
Competency) และสมรรถนะตำมสำยอำชีพ (Functional Competency) และได้วำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อให้
มีขีดควำมสำมำรถในกำรทำงำน และเป็นพลังขับ เคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ สำนักฯ ในทุกพันธกิจ ปีงบ 2564 โดยมี
แผนพัฒนำบุคลำกรที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ ดังตำรำง 5.1-1 และ 5.2-3 แล้วจัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่ อขอ
งบประมำณสนับสนุน ระหว่ำงดำเนินกำรมีกำรติด ตำมแผนปฏิบัติกำร โดยที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ ประจำทุก
เดือน หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ก็จะมีกำรปรับแนวคิดด้ำนกำรบริหำรบุคคล แผนปฏิบัติกำร กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์

แผนภาพ 5.1-2 การบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง

ตาราง 5.1-1 แผนพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงสาคัญตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:
บริหำรงำนและจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักธรรมำภิบำลและแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ:
1) กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่จำเป็นสำหรับกำรทำงำน
2) กำรระบำดของโรคโควิด-19 ทำให้มีควำมเสีย่ งด้ำนสุขอนำมัยและควำม
ปลอดภัยต่อบุคลำกร
3) กำรปรับแผนพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตำมสมรรถนะกำรทำงำน
4) กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงก้ำวกระโดดจำกกำรเรียนรู้จำกหน่วยงำนที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice)

แผนพัฒนาบุคลากร
- แผนพัฒนำบุคลำกร และกำรสร้ำงองค์กรแห่ง
ควำมสุข
- แผนจัดกำรควำมรู้ (KM)
- แผนประกันคุณภำพตำมเกณฑ์ CMU-EdPEx
(กำรศึกษำดูงำน Best Practice)
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5.1.ก(2) บุคลากรใหม่
งำนบริหำรทั่วไปทำหน้ำที่ในกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง และบรรจุบุคลำกรใหม่ ตำมระบบ CPAC HRM System ดัง
แผนภำพ 5.1-1 ขั้นตอน 3 กระบวนกำรดังกล่ำวมีกำรกำหนด นโยบายการรับบุคลากร เกณฑ์กำรคัดเลือกที่เหมำะสม
และเปิดกว้ำงสำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้ได้บุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพและสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้
ดัง ตำรำง 5.2-1 ข้อ 1 บุ คลำกรใหม่จ ะผ่ ำนกระบวนกำรหล่ อหลอม ปลู กฝั งค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร คือ 1)
กระบวนกำรดูแลบุคลำกรใหม่ ได้แก่ กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ (จัดโดยกองบริหำรงำนบุคคล) ระบบพี่เลี้ยง (โดย
หัวหน้ำงำน) ระบบกำรเรียนรู้และฝึกอบรม ดังตำรำง 5.2-3 2) กำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมมีส่วนร่วมผ่ำน
กำรฝึกอบรม/สัมมนำ/ดูงำน และกลุ่มไลน์บุคลำกร 3) กำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำมเกณฑ์สมรรถนะของแต่ละ
กลุ่มบุคลำกร 4) กำรส่งเสริมควำมผูกพันต่อองค์กร โดยมีงำนบริหำรทั่วไปรับผิดชอบดำเนินกำรและติดตำมผลและ
นำเสนอที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ ประจำทุกเดือน ปีงบ 2564 สำนักฯ ได้ปรับกระบวนกำรรับเข้ำของบุคลำกรใหม่
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมและรับบุคลำกรที่สำมำรถเข้ำได้กับวัฒนธรรมองค์กรมำกยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมกำรคัดเลือก เพื่อกำกับให้กำรรับบุ คลำกรใหม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก (สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
ประเมินด้ำนสุขภำพทำงจิตวิทยำ และกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรที่รับใหม่จะสามารถปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร ได้เป็นอย่ำงดี ดังตำรำง 5.2-1 สำนักฯ ได้วำงรูปแบบกำรคัดเลือกบุคลำกรใหม่ เพื่อให้ได้บุคลำกรที่
มีศักยภำพสูง มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ ที่เหมำะสมกับมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งและกำร
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สำนักฯ
5.1.ก(3) การทางานให้บรรลุผล
ส ำนั ก ฯ ได้ ว ำงแนวทำงในกำรบริ ห ำรทรัพ ยำกรบุ ค คลเพื่ อ มุ่ ง เน้ น การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพในการท างานและ
ผลสาเร็จขององค์กร ผ่ำนกลไกที่สอดคล้องกัน คือ 1) กำรอบรมเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถตำมแผนกลยุทธ์ 2) กำร
ติดตำมกำรมุ่งเน้นผลกำรดำเนินกำรผ่ำนข้อตกลงร่วมในกำรปฏิบัติงำน (TOR) กำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และ
สวัสดิกำร และ 3) กำรส่งเสริมกำรทำงำนเป็นทีม และกำรยกย่องชมเชยผู้มีผลปฏิบัติงำนดีเด่น ซึ่งมีกำรทบทวนและ
ปรั บ ให้ เ ข้ ำ กั บ ทิ ศ ทำงขององค์ ก ร โดยผ่ ำ นควำมเห็ น ชอบจำกที่ ป ระชุ ม คกก.บริ ห ำรส ำนั ก ฯ ปี ง บ 2564 มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ 1) ปรับระบบกำรประเมินบุคลำกรเพื่อมุ่งเน้นผลงำน และปรับแนวทำงกำรประเมินจำก
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และมุ่งเน้นผลิตภำพของกำรปฏิบัติงำน โดยให้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และให้มีกำรกำหนด
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเป็นตัวชี้วัดของสำนักฯ เพื่อมุ่งเน้นกำรให้บริกำร 2) ปรับระบบกำรให้ค่ำตอบแทนตำม
ภำระงำน โดยกำหนดตัวชี้วัดที่ให้น้ ำหนั กที่สั มพันธ์กับ ผลกำรดำเนินงำนของหน่ว ยงำนและบุคลำกร และตัวชี้วัด
สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร คือต้องได้มำจำกตัวชี้วัดสำคัญของแต่ละฝ่ำย และถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร 3) ปรับ
ระบบยกย่องเชิดชูบุคลำกรที่เน้นผลงำนจริง ดังตำรำง 5.2-2 ซึ่งกำรปรับระบบกำรประเมิน และกำรจัดทำข้อตกลงใน
กำรปฏิบัติงำน มีผลต่อกำรประเมินเพื่อเลื่อนขัน้ เงินเดือนและจ่ำยค่ำตอบแทน กำรดำเนินกำรดังกล่ำวส่งเสริมให้องค์กร
บรรลุผลสำเร็จ ส่งเสริมกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระตุ้นให้บุคลำกรสร้ำงผลงำนที่เหนือควำม
คำดหวังได้
5.1.ก(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
สำนักฯ กำหนดกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ด้ำนบุคลำกร ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังกล่ำว ทำให้มั่นใจว่ำสำนักฯ สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ป้องกันกำรลด
จำนวนบุคลำกร และลดผลกระทบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร กำรเปลี่ยนที่สำคัญ ได้แก่
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1) กำรปรับโครงสร้ำงเงินเดือนของบุคลำกร ทำให้มีงบบุคลำกรที่สูงขึ้น ได้แก่ ค่ำจ้ำงพนักงำนส่วนงำน สมทบ
เงิน ประกัน สั งคม และสมทบเงิน สะสมพนั กงำนมหำวิ ทยำลั ย จึง ต้องขอรั บ กำรสนั บสนุ นงบประมำณเงิน รำยได้
มหำวิทยำลัยเพิ่มขึ้นทุกปี
2) กำรได้จัดสรรงบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัยที่ลดลง
3) สถำนกำรณ์โรคโควิด -19 จำเป็นจะต้องปรับแผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ โดยมุ่งเน้น
กำรพัฒนำบุคลำกรผ่ำนสื่อออนไลน์
4) นโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรเป็น Digital University โดยส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศในด้ำน
งำนสำรบรรณและกำรติดต่อต่อสื่อสำรภำยในองค์กร เพื่อลดระยะเวลำและทรัพยำกรในกำรทำงำน ส ำนักฯ จึง
ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนด้ำนสำรบรรณและกำรต่อสื่อสำรผ่ำนระบบ e-Document และกลุ่มไลน์ เป็นหลักในกำร
จัดส่งเอกสำรและติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว และประหยัดทรัพยำกรในกำรทำงำน เช่น
กระดำษ หมึกพิมพ์ โทรศัพท์ โทรสำร ไฟฟ้ำ และน้ำมันเชื้อเพลิง (ลดกำรเดินทำง) นอกจำกนี้ ยังพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศและฐำนข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ อำทิ ระบบจองใช้ ประชุม ระบบจองกำรเข้ ำ ชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ระบบ e-Project
ฐำนข้อมูลลูกค้ำ ฐำนข้อมูลกำรเข้ำร่วมฝึกอบรม/สัมมนำ/ดูงำนของบุคลำกร ระบบรับฟังเสียงลูกค้ำ (VOC System)
ระบบกำรลงเวลำทำงำน Work from Home ฐำนข้อมูลสำนักงำนสีเขียว (Green Office) เป็นต้น
ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ มีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ แผนพัฒนำบุคลำกรแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) สมรรถนะตำมตำแหน่งงำน (Functional Competency) สมรรถนะพื้นฐำน (General
Competency) ตำมนโยบำยและแนวทำงพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรโดยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึ่งทุกส่วนงำนจะต้องมี
กำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรดังกล่ำว
5.1. ข บรรยากาศด้านบุคลากร
5.1.ข(1) สภาพแวดล้อมของที่ทางาน
สำนักฯ สร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำนให้เกื้อหนุนและมีควำมมั่นคงต่อกำรทำงำน สำนักฯ ได้ดำเนินงำนโครงกำร
สำนักงำนสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และได้มีดำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย ด้ำนสุขอนำมัย (Safety and
Health Administration: SHA) ประจำปี 2564 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกับกำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีผู้รับผิดชอบดำเนินกำรตำมแผนด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย ใน
สถำนที่ทำงำน ดังตำรำง 5.1-2 โดยมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนผ่ำนตัวชี้วัดที่สำคัญทุกไตรมำส สำนักฯ ได้กำหนด
วัตถุประสงค์ในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมไว้ 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนสุขภำพของบุคลำกร 2) ด้ำนควำมปลอดภัยของพื้นที่
ทำงำน และ 3) ด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล และได้ปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
บุคลำกร จัดประชุมติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนสีเขียว มำตรฐำน SHA และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ผ่ำนนโยบำย มำตรกำร และประกำศของสำนักฯ
สำนักฯ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน โดยใช้แบบสำรวจควำมเสี่ยงด้ำนโครงสร้ำง
กำยภำพ ควำมเสี่ยงของกำรสูญเสียทรัพย์สิน/ทรัพยำกร/พลังงำน และจำนวนอุบัติกำรณ์/อุบัติเหตุจำกกำรทำงำน มี
กำรรวบรวม วิเครำะห์ จัดลำดับควำมเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข เช่น แจ้งกลับหน่วยงำนที่ได้รับกำร
ประเมิน เพื่อให้มีกำรควบคุมและแก้ไขปัญหำ รวมถึงรำยงำนผลต่อผู้บริหำรระดับสูง หำกสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
มีควำมเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งได้ดำเนินกำรในรูปแบบของโครงกำรสำนักงำนสีเขียว (Green Office) และมำตรฐำน SHA
นอกจำกนี้ ยังได้ทำประกันอัคคีภัย เรือนทรงอำณำนิคม (คิวรีเปอล์) เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัยที่อำจจะเกิดขึ้น
จำกอุบัติกำรณ์ต่ำงๆ
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ตาราง 5.1-2 แสดงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบุคลากร
นโยบาย
สุขภำพ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กำรดูแลกรณีเกิดอุบัติเหตุจำกกำรทำงำน
กำรลำป่วย/ฟื้นฟูร่ำงกำย
กำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
กำรฉีดวัคซีนโควิด-19
กำรทำประกันภัยโควิด-19
มีบริกำรเครื่องชั่งน้ำหนักในสำนักงำน
ค่ำตอบแทน เงินเดือน
ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
เกียรติบตั รและเงินรำงวัลบุคลำกรดีเด่นประจำปี
ค่ำทำงำนล่วงเวลำ
กำรพัฒนำ งบประมำณสำหรับฝึกอบรม
ตนเอง กำรเข้ำร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
กำรลำศึกษำต่อ
กำรขอตำแหน่งชำนำญกำร
ชีวิตส่วนตัว กำรลำพักผ่อน
และ
กำรลำบวช
ครอบครัว ลำคลอดบุตร
อื่นๆ
เงินช่วยเหลือค่ำฌำปนกิจศพ
จัดเลี้ยงวันคล้ำยวันเกิด
กำรเข้ำใช้ระบบ wifi ฟรี
งำนมุทิตำจิต (หมดวำระ/เกษียณ)

กลุ่มบุคลากร
ผู้บริหาร
พนง.มหาวิทยาลัย
พนง.
ประจา
ส่วนงาน/
ระดับ
ระดับ
ฝ่าย
สานักงาน ลูกจ้าง
ชั่วคราว
สูง ต้น-กลาง ส่งเสริมฯ
สานัก
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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/

ด้านสร้างเสริมสุขภาพสาหรับบุคลากรตามข้อกาหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ดังตำรำง OP1-3
สำนักฯ จัดทำมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ของสำนักงำนสำนักและพิพิธภัณฑ์ฯ และทำกำรคัด
กรองสุขภำพและคัดกรองโรคตำมควำมเสี่ยง ปีงบ 2564 บุคลำกรได้รับกำรฉีดวัคซีนร้อยละ 100 ของจำนวนบุคลำกร
ทั้งหมด นอกจำกนี้ ยังมีระบบเฝ้ำระวังสุขภำพกรณีสัมผัสกับสิ่งคุกคำมในสถำนที่ทำงำน เช่น ฝุ่น PM2.5 ในช่วงเดือน
มีนำคม–พฤษภำคมของทุกปี มีกำรเฝ้ำระวังโดยให้ทำงำนในตัวอำคำร ติดตั้งเครื่องฟอกอำกำศในสำนักงำนที่เพียงพอ
รณรงค์กำรใส่หน้ำกำกอนำมัยที่มีคุณภำพและมำตรฐำน มีบริกำรเจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นสเปรย์ฆ่ำเชื้อเป็นประจำ
เพื่อควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพของบุคลำกรและผู้รับบริกำร
5.1.ข(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร
สำนักฯ ได้สำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรในด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
และควำมผูกพันในกำรทำงำนเป็นประจำทุกปี โดยผลสรุปควำมต้องกำรด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์จะถูกนำมำ
วิเครำะห์ และนำเสนอต่อที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ เพื่อพิจำรณำกำรจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่จำเป็น มี
กำรแบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ดังตำรำง 5.1-2 กำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตำมกำรปรับเปลี่ยนดังกล่ำว โดยประเมินควำมพึงพอใจ
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ของบุคลำกรในด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ ปีงบ 2564 ได้ปรับกระบวนกำรสำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรผ่ำน
ระบบ QR-Code และปรับช่วงเวลำกำรทบทวนปรับปรุงด้ำนสวัสดิกำรในไตรมำสสุดท้ำยของปีงบประมำณ เพื่อให้
สำมำรถบรรจุในแผนปฏิบัติกำรปีงบ 2565 และตอบสนองควำมต้องกำรของบุคลำกรด้ำนสวัสดิกำร/สิทธิประโยชน์
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และควำมผูกพันต่อองค์กรได้
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
5.2. ก. ความผูกพันของบุคลากร และผลการปฏิบัติการ
สำนักฯ ได้สำรวจปัจจัยควำมผูกพันของบุคลำกรทั้งองค์กรเป็นประจำทุกปี ปีงบ 2564 ได้สรุปวิเครำะห์ผลกำร
สำรวจย้อนหลัง พบรูปแบบที่ค่อนข้ำงชัดเจนในปัจจัยควำมผูกพัน จึงสรุปและสร้ำงรูปแบบองค์ประกอบควำมผูกพัน
เพื่อให้ทุกฝ่ำยได้เข้ำใจในภำพรวมได้ง่ำย เกี่ยวกับปัจจัยควำมผูกพันขององค์กร ดังแผนภำพ 5.2-1 งำนบริหำรทั่วไปได้
นำรูปแบบองค์ประกอบควำมผูก พันดังกล่ำวเป็นปัจจัยหลักในกำรจัดทำแผนงำนเพื่อส่งเสริมควำมผูกพันขององค์กร
และสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรทำงำนเพื่อให้มีผลกำรดำเนินงำนที่ดียิ่งขึ้น

แผนภาพ 5.2-1 CPAC-CMU Learning and Development Sub-system

5.2.ก(1) วัฒนธรรมองค์กร
สำนักฯ ทบทวนค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ข้อเสนอแนะ และกำรระดมสมองจำกที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร ปีงบ 2564 สำนักฯ ใช้
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร คือ คิดอย่างสร้างสรรค์ รักในงานอย่างลึกซึ้ง อยู่อย่างชื่นชอบ และดารงตนอย่างเป็น
แบบฉบับ ผู้นำระดับสูงเป็นแกนหลักในกำรปลูกฝังและธำรงรักษำวัฒนธรรมองค์กร ดังตำรำง 1.1-1 และงำนบริกำร
และประกันคุณภำพเป็นแกนหลักในกำรสื่อสำรถ่ำยทอดสู่บุคลำกร (กระบวนกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และนำไปสู่กำรปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน) สำหรับ กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มี 4 ขั้นตอน คือ 1)
กำรคัดเลือกบุคลำกรที่มีแนวโน้มว่ำจะเข้ำได้กับวัฒนธรรมองค์กร 2) กำรหล่อหลอมขัดเกลำขององค์กร 3) เฝ้ำระวัง
กำรกระทำที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กร และ 4) เน้นย้ำวัฒนธรรมองค์กรให้ถูกนำไปสู่กำรปฏิบัติ เน้นกำรสื่อสำรที่เปิด
กว้ำง เพื่อให้เกิดผลกำรดำเนินกำรที่ดี และสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร ดังตำรำง 5.2-1 และ ผลลัพธ์
7.4.ก(1)-1 และ 7.4.ก(4)-1
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ตาราง 5.2-1 กระบวนการปลูกฝังและธารงรักษาวัฒนธรรมองค์กรของสานักฯ
กระบวนการปลูกฝังและธารงรักษาวัฒนธรรมองค์กร
1. คัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโน้มว่าจะเข้าได้กับวัฒนธรรมองค์กร
- เน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรคัดเลือก
- ใช้กำรตัดสินแบบควำมเห็นร่วมกันในกำรคัดเลือก
- เลือกบุคคลที่มีแนวโน้มที่เข้ำกับวัฒนธรรมองค์กรได้ดี เช่น ไม่เคยทำผิด
กฎหมำย ช่วยกิจกรรมส่วนรวม ชอบช่วยเหลือสังคม เป็นต้น
2. การหล่อหลอมขัดเกลาขององค์กร
- เน้นค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กรในทุกกิจกรรมของสำนักฯ
- ส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีอันดีงำม
- ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม
3. เฝ้าระวังการกระทาที่ขัดแย้งกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
- วำงกลไกติดตำมกำรกระทำที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กรผ่ำน คกก.
จริยธรรม
4. เน้นย้าวัฒนธรรมองค์กร
- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบตั ติ ำมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงเป็น
รูปธรรม
- กำกับ ติดตำม กำรปฏิบัตติ ำมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรของบุคลำกร

การสื่อสาร
ที่เปิดกว้าง

รูปแบบ
มุ่งเน้น
ผลงาน

สร้างความ
ผูกพัน

/
/
/
/
/
/

/
/
/

/

/

/
/

5.2.ก(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
สำนักฯ กำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร โดยกำรสำรวจตำมกลุ่มบุคลำกร ดังตำรำง OP1-3
และผลกำรสำรวจ ดังตำรำง OP1-2 ดำเนินกำรในไตรมำสที่ 4 ของทุกปี ผลสำรวจดังกล่ำวเป็นปัจจัยนำเข้ำในกำรสร้ำง
ควำมผูกพันขององค์กร ซึ่งดำเนินกำรหลังกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยเป็นส่วนสำคัญในกำรจัดทำแผนสร้ำงควำมผูกพัน
ของบุคลำกร และกำกับติดตำมประสิทธิผลของกระบวนกำร ปีงบ 2564 สำนักฯ สรุปปัจจัยควำมผูกพัน ของบุคลำกร
และใช้เป็นปัจจัยนำเข้ำในกำรทบทวนปรับปรุงระบบบริหำรงำนบุคคล กำรสื่อสำร และกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร
5.2.ก(3) การประเมินความผูกพัน
สำนักฯ ได้ประเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพัน โดยแยกตำมกลุ่มบุคลำกร เพื่อเป็นข้อมูล
นำเข้ำในกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร และติดตำมผลกำรดำเนินงำน โดยปัจจัยควำมผูกพันมีควำมแตกต่ำงกันในแต่
ละกลุ่ม ดังตำรำง OP1-2 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร หลังจำกกำรจัดทำแผนส่งเสริมควำมผูกพัน งำน
บริหำรทั่วไปได้ติดตำมผลกำรดำเนินงำนผ่ำนตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 7.3.ก(3)-1, 7.3.ก(3)-2 และ 7.3.ก(3)-3 และนำเสนอ
ข้อมูลต่อที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ ปีงบ 2564 มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรสำรวจและสร้ำงควำมผูกพัน เช่น กำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรสำรวจจำกเดิมใช้วิธีแจกแบบสอบถำมเป็นกำรสำรวจแบบออนไลน์ สร้ำงส่วนร่วมของบุคลำกรในกำร
กำหนดค่ำนิยมองค์กร และกำรพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงควำมผูกพันที่หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น
5.2.ก(4) การจัดการผลการดาเนินการ
ส ำนั ก ฯ มี แ นวทำงกำรจั ด กำรผลกำรปฏิบั ติง ำนของบุ ค ลำกรเพื่ อ สนับ สนุ นให้ เกิ ด กำรท ำงำนที่ มีผ ลกำร
ดำเนินงำนที่ดีผ่ำน 3 กระบวนกำร คือ 1) กระบวนกำรจัดทำข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำน (TOR) อย่ำงมีส่วนร่วมระหว่ำง
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ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำและบุ ค ลำกร 2) กำรยกย่ อ งชมเชยและจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนที่ เ หมำะสม และ 3) กำรผลั ก ดั น แนวคิ ด
สร้ำงสรรค์ของบุคลำกรสู่ กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และงำนวิจัยสถำบัน เริ่มดำเนินกำร
หลังจำกกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ กำรกำหนดตัวชี้วัด กำรจัดทำ TOR ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ
(ในช่ว งเดือนมิถุน ำยน - กรกฎำคม) โดยผลประเมินกำรปฏิบัติงำนตำม TOR จะนำมำประกอบกำรพิจำรณำขึ้ น
เงินเดือน กำรให้รำงวัล กำรยกย่องชมเชย และกำรสร้ำงแรงจูงใจ เช่น โครงกำรมอบรำงวัลบุคลำกรดีเด่น กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับต้น และกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนสุขภำพ (ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และทำประกันสุขภำพ) ดัง
ตำรำง 5.2-2
ตาราง 5.2-2 การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจ
รูปแบบ
รำงวัล
กำรยกย่อง
ชมเชย
กำรสร้ำง
แรงจูงใจ

รางวัล การยกย่องชมเชย
และการสร้างแรงจูงใจ
รำงวัลบุคลำกรดีเด่นประจำปี
เกียรติบตั รบุคลำกรดีเด่น
กำรยกย่องชมเชยบุคลำกรที่มผี ลปฏิบัติงำนดีเด่น
หรือสร้ำงชื่อเสียงให้แก่องค์กร
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
กำรกำหนดตำแหน่งสำยสนับสนุน (ชำนำญกำร)
ค่ำตอบแทนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับ
ต้น
กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร

กลุ่มบุคลากร
ผู้บริหาร
พนง.มหาวิทยาลัย
ระดับสูง ระดับ
ฝ่าย
สานักงาน
ต้น/กลาง ส่งเสริมฯ
สานัก
/
/
/
/
/
/
/
/

พนง.
ส่วนงาน
/
/
/

/
/
/

/
/

/
/

/

/

/

/

/

5.2.ข การพัฒนาบุคลากรและผู้นา
5.2.ข(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำสนับสนุนควำมต้องกำรขององค์กร และกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรอยู่ใน
ขั้นตอน 4 ของระบบบริหำรงำนบุคคล โดยงำนบริหำรทั่วไปจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรโดยใช้ข้อมูลจำกกระบวนกำร
จัดทำแผนกลยุทธ์ในขั้นตอน 1 โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำรริเริ่มที่สำคัญ
และสมรรถนะหลักขององค์กร ใช้เป็นปัจจัยนำเข้ำที่สำคัญในกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร ซึ่งมุ่งเน้น 3 ด้ำน คือ 1)
กำรมุ่งเน้นลูกค้ำผ่ำนกำรกำหนดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นส่วนหนึ่งของ TOR 2) กำร
มุ่งเน้นกลยุทธ์ผ่ำนกำรกำหนดสมรรถนะหลักเชิงกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับบุคลำกร ดังตำรำง OP2-2 3) กำรมุ่งเน้นควำม
ต้องกำรของบุคลำกรแต่ละสำยงำนจำกโครงกำรต่ำงๆ ดังตำรำง 2.2-1 ผ่ำนกำรกำหนดสมรรถนะ หลังจำกนั้นจึง
ประเมิน Competency Gap ตำมกลุ่มบุคลำกร แล้วจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี 4 สำนักฯ ผลักดันระบบกำร
เรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผ่ำนกำรฝึกอบรม สนับสนุนงบประมำณพัฒนำบุคลำกร (อบรม/สัมมนำ/ดู
งำน) สนับสนุนกำรขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนำญกำร) และกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ปีงบ 2564 บุคลำกรสำนักฯ
สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หลักสูตรบริหำรธุรกิจ (MBA) จำนวน 1 คน คือ นำงสำววนิดำ เชื้อคำฟู ตำแหน่งหัวหน้ำ
งำนบริหำรทั่วไป ดังแผนภำพ 5.2-2 เพื่อส่งเสริมให้มีควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งงำนที่สูงขึ้นต่อไป (ระดับต้น-กลำง-สูง)
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Assess
การประเมินเพื่อ
กาหนดการพัฒนา

Acquire
การเลือกวิธีการ
พัฒนา

Assess
การประยุกต์ใช้สิ่งที่
ได้รับจากการพัฒนา

การประเมิน : เพื่อกำหนดจุดประสงค์และระบุเป้ำหมำยกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ
สมรรถนะ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนงำน

วิธีการเรียนรู้ : เพื่อกำหนดวิธีกำรเรียนรู้ หรือกำรได้มำซึ่งควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ
วิเครำะห์อุปสรรคที่อำจขัดขวำงกำรเรียนรู้ รวมทั้งกำรสนับสนุนเพื่อให้กำรเรียนรู้ไม่
ติดขัด และมีกำรวัดควำมสำเร็จหลังกำรเรียนรู้

วิธีการเรียนรู้ : เพื่อกำหนดวิธีกำรเรียนรู้ หรือกำรได้มำซึ่งควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ
วิเครำะห์อุปสรรคที่อำจขัดขวำงกำรเรียนรู้ รวมทั้งกำรสนับสนุนเพื่อให้กำรเรียนรู้ไม่
ติดขัด และมีกำรวัดควำมสำเร็จหลังกำรเรียนรู้

แผนภาพ 5.2-2 กระบวนการพัฒนา

5.2.ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรอยู่ในขั้นตอนที่ 4 5 6 7 ของระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดังแผนภำพ
5.1-1 เริ่มจำกกำรจัดทำสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับบุคลำกร ในปีงบ 2564 มี 1 ระดับ คือ สมรรถนะพื้นฐำน (แยกตำม
กลุ่มบุคลำกร) แล้วจึงจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องกับกำรจัดกลุ่มสมรรถนะและกลุ่มบุคลำกร ดังตำรำง 5.2-3
งำนบริหำรทั่วไปได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรเรียนรู้ ออกเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1. กำรประเมินผลทันทีหลังกำรฝึกอบรม พร้อมช่วยประเมินกำรจัดฝึกอบรม ระดับที่ 2. กำรประเมินแผนงำน
โดยตัวชี้วัดของแผนงำนและติดตำมทุกปี ในที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ และระดับที่ 3. กำรติดตำมตัวชี้วัดสำคัญของ
สำนักฯ ที่งำนบริหำรทั่วไปได้รับมอบหมำย ที่เชื่อมโยงกับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ผลลัพธ์ 7.3.ก(3)-1
โดยติดตำมในที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ ปีงบ 2564 กระบวนกำรดังกล่ำวมีกำรปรับเปลี่ยน อันเนื่องมำจำกกำร
ประชุมทบทวนกำรบริหำรบุคคล เช่น กระบวนกำรกำหนดสมรรถนะที่ใช้กำรสำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรอย่ำง
เดียว มำเป็นกำรใช้ข้อมูลจำก 4 แหล่ง คือ 1) ระเบียบ/ข้อกำหนดของบุคลำกร 2) แผนยุทธศำสตร์สำนักฯ และ 3) กำร
สำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรในกำรพัฒนำตนเอง 4) ควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจด้ำนกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้
และพัฒนำ กำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรในปีถัดไป
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ตาราง 5.2-3 กระบวนการเรียนรู้ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้ง 3 ระดับ
ระดับ
สมรรถนะ
พื้นฐำน
เชิงกลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม
กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น (ปริญญำโท)
กำรขึ้นสู่ตำแหน่งชำนำญกำร
โครงการพัฒนาบุคลากรสานักฯ ประจาปี 2564
1) กิจกรรมพัฒนำองค์กรเพื่อควำมยั่งยืน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมำณ 2564 (พัฒนำทักษะและกำรมีส่วน
ร่วมกับชุมชนเพื่อควำมยั่งยืน)
2) กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษของบุคลำกร
3) กิจกรรมฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรม CANVA
4) กำรฝึกอบรม Digital Content
โครงกำรศึกษำดูงำนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และเรือน
โบรำณ อำเภอบ้ำนธิ จังหวัดลำพูน
โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office)
ประจาปี 2564 มีกำรอบรมให้ควำมรู้ ดังนี้
1) อบรมเกณฑ์สำนักงำนสีเขียว (Green
Office)
2) อบรมกำรวิเครำะห์ปญ
ั หำสิ่งแวดล้อม
3) อบรมผู้ตรวจประเมินสำนักงำนสีเขียว
4) อบรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
5) อบรมก๊ำซเรือนกระจก
6) อบรมกำรพัฒนำหลุมปุ๋ยหมัก
7) อบรมสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
8) จัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง “สำนักงำนสี
เขียว”
9) อบรมกำรคัดแยกขยะ “ช้ำงช่ำงแยก”

ผู้บริหาร
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ระดับสูง ระดับต้นฝ่าย
สานักงาน ส่วนงาน
กลาง
ส่งเสริมฯ
สานัก
/
/
/
/
/

/

/

/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
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/
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/

5.2.ข(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
กระบวนกำรจั ด กำรควำมก้ำวหน้ ำ ของบุคลำกรอยู่ ในระบบบริ ห ำรบุค ลำกรส่ ว นที่ 7 ดัง แผนภำพ 5.1-1
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหำร 2) พนักงำนมหำวิทยำลัยและ 3) พนักงำนส่วนงำน กระบวนกำรดังกล่ำวมีกำร
จัดทำแผนพัฒ นำบุ คลำกรเพื่อส่ งเสริ มกำรเข้ำสู่ตำแหน่งที่สู งขึ้น ดังตำรำง 5.2-3 และมีตัวชี้วัดสำหรับกำรจัด กำร
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของบุคลำกรดังกล่ำว [ผลลัพธ์ 7.3.ก(4)-1, 7.3.ก(4)-2) โดยติดตำมเป็นรำยไตรมำสในที่
ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ นอกจำกนี้ สำนักฯ มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำผู้นำในตำแหน่งที่สำคัญ ดังแผนภำพ 5.2-2
ขั้นตอน 5 6 7 ซึ่งก็คือตำแหน่ งที่มีผลต่อกำรขับเคลื่ อนเชิง กลยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหำรระดับกลำง (เลขำนุกำรส ำนั ก)
ผู้บริหำรระดับต้น (หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำงำน) และตำแหน่งชำนำญกำร รับผิดชอบโดยงำนบริหำรทั่วไป ผ่ำนแผน
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรระดับบริหำร กระบวนกำรดังกล่ำวเริ่มต้นจำกกำรสรรหำผู้เข้ำเกณฑ์สำหรับทุก
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ตำแหน่ง แล้วเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำทักษะ อำทิ ทักษะกำรบริหำรงำน ทักษะกำรบริหำรคน และทักษะกำรบริหำร
ทรัพยำกร ที่กำหนดโดย คกก.บริหำรสำนักฯ กำรติดตำมแผนกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ติดตำมที่ผลลัพธ์ท้ำยสุด คือ
บุคคลที่ได้รับกำรเลื่อนสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ส่วนกำรประเมินสมรรถนะผู้บริหำรมีกำรพิจำรณำนำไปสู่แผนกำรพัฒ นำ
ผู้บริหำรต่อไป
ปีงบ 2564 สำนักฯ ได้ดำเนินงำนสอบคัดเลือกผู้บริหำรระดับกลำง คือ เลขำนุกำรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โดยผู้ได้รับกำรคัดเลือก คือ นำงสำวปัทมำ จักษุรัตน์ สังกัดงำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนสำนัก ซึ่งได้รับกำรัดเลือกให้
ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรสำนักในวำระที่ 2 และได้ดำเนินกำรสอบคัดเลือกผู้บริหำรระดับต้น คือ หัวหน้ำงำนบริกำรและ
ประกันคุณภำพ โดยผู้ได้รับกำรคัดเลือก คือ นำยสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
นอกจำกนี้ บุคลำกรระดับปฏิบัติกำรของสำนักฯ จำนวน 2 คน คือ นำยกิตติพันธ์ ไชยยำติ๊บ ตำแหน่งพนักงำน
ปฏิบัติงำน สังกัดงำนบริหำรทั่วไป และนำงสำววำสนำ มำวงค์ ตำแหน่งพนักงำนปฏิบัติงำน สังกัดงำนบริกำรและ
ประกันคุณภำพ ได้สอบผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินสำนักงำนสีเขียว (Green Office) จำกกรมส่งเสริม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม ทำให้สำมำรถบุคลำกรดังกล่ำว สำมำถเป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงำนสีเขียวของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้
ซึ่งเป็นกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำรทำงำนของบุคลำกรทุกระดับ

ขั้นตอนที่ 1
กำรศึกษำ
ปัจจัยพื้นฐำน

ขั้นตอนที่ 2
กำรศึกษำ
ปัจจัยพื้นฐำน

ขั้นตอนที่ 3
กำรศึกษำ
ปัจจัยพื้นฐำน

ขั้นตอนที่ 4
กำรจัดทำแบบสั่ง
สมประสบกำรณ์
และผลงำน (Job
Profile)

แผนภาพ 5.2-3 ขั้นตอนการจัดทาเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career path)

ที่มำ: สำนักงำน ก.พ. (พฤศจิกำยน 2556)
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีแนวทำงกำรจัดทำเส้นทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career path) ดังแผนภำพ 5.2-3
ดังนี้
1) การศึกษาปัจจัยพื้นฐาน ศึกษำข้อมูลเบื้องต้นของส่วนงำน โดยผู้รับผิดชอบทำควำมเข้ำใจทิศทำง นโยบำย
ยุทธศำสตร์และภำรกิจหลักของส่วนงำน รวมทั้งศึกษำเกี่ยวกับโครงสร้ำงตำแหน่ง อำยุงำน มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง
หลักเกณฑ์
2) การวิเคราะห์งาน ศึกษำข้อเท็จจริงของตำแหน่ง ลักษณะงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติของบุคคล
ที่จะมำดำรงตำแหน่ง เพื่อประโยชน์ในกำรออกแบบทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรจัดกลุ่มงำน และเพื่อให้บุคลำกรได้มี
โอกำสหมุนเวียนงำนและสั่งสมประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย
3) การออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เพื่อหำข้อ
สรุปว่ำส่วนงำนจะจัดทำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของตำแหน่งใดบ้ำง (ตำแหน่งเป้ำหมำย) และเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ของแต่ละตำแหน่งจะต้องผ่ ำนกำรปฏิบัติงำนเพื่อสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนในตำแหน่งใด หน่วยงำนใด และ
ระยะเวลำเท่ำใดจึงจะเหมำะสม จำกนั้นจึงดำเนินกำรออกแบบทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
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4) การจัดทาแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Job Profile) จัดทำรำยละเอียดของตำแหน่งเป้ำหมำย
แต่ละตำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง ผลสัมฤทธิ์หลักของ
งำน ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งจัดทำเกณฑ์กำร
พิจำรณำเพื่อก้ำวสู่ ตำแหน่ งต่อไป เพื่อประโยชน์ในกำรบริห ำรทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ และกำรวำงแผนพัฒ นำ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพที่เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพเพื่อให้บุคลำกรทุกระดับมีโอกำสพัฒนำ
ตนเองไปสู่ตำแหน่งเป้ำหมำยที่ตนเลือกต่อไป
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางาน
6.1. ก การออกแบบบริการ และกระบวนการทางาน
ส ำ นั ก ฯ มี ร ะ บ บ ก ำ ร อ อ ก แ บ บ บ ริ ก ำ ร แ ล ะ
กระบวนกำรท ำงำน ดั ง แผนภำพ 6.1-1 โดยมี 6
ขั้ น ตอน คื อ 1 รวบรวมปั จ จั ย น ำเข้ ำ 2 ระบุ
ข้ อ ก ำหนดของบริ ก ำรและกระบวนกำรท ำงำน 3
กำหนดผลลัพธ์ของกระบวนกำร และผู้รับผิดชอบ 4
ออกแบบบริกำรและกระบวนกำรทำงำน (ขั้นตอน
กำรทำงำน) 5 กำหนดตัวชี้วัดควบคุมกระบวนกำร 6
นำบริกำรและกระบวนกำรที่ อ อกแบบไว้ไปสู่ ก ำร
ปฏิบัติ 7 อบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกั บ
บริกำรและกระบวนกำรทำงำน 8 ติดตำม วิเครำะห์
และประเมิ น ผล และ 9 รวบรวมองค์ ค วำมรู้
นวั ต กรรม แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practice) และ
นำไปจัดกำรควำมรู้ (KM)
สำนักฯ ได้ทบทวนขั้นตอนในกำรระบุข้อกำหนด
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และนำ
สมรรถนะหลักขององค์กร (CC1, CC2, CC3) มำใช้
แผนภาพ 6.1-1 การออกแบบบริการ และกระบวนการทางาน ในกำรออกแบบบริกำรและกระบวนกำรทำงำน เพิ่ม
ข้อกำหนดด้ำนผลลัพธ์ ของกำรบริกำร กำกับดูแลกำรดำเนินงำนให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด ทบทวนปัจจัย
น ำเข้ ำ โดยน ำควำมต้ อ งกำรหรื อ ควำมคำดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก ำรและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มำปรั บ ปรุ ง บริ ก ำรและ
กระบวนกำรทำงำนที่เกี่ยว โดยพิจำรณำจำกบริกำรและกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นสำคัญ
6.1.ก(1) ข้อกาหนดของการบริการ และกระบวนการทางาน
สำนักฯ ระบุข้อกำหนดของกำรบริกำร และกระบวนกำรทำงำน ดังตำรำง 6.1-1
ตาราง 6.1-1 ตัวอย่างการออกแบบบริการ และกระบวนการทางาน
บริการ และกระบวนการทางาน
CP-1 กำรให้บริกำรโดยผ่ำนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ มช. แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ เพื่อสังคมทีส่ ร้ำงสรรค์และยั่งยืน
CP-2 กำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรตำมควำมต้ อ งกำรของ
ชุมชน กำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติกำร
(Workshop)
SP-1 กำรนำองค์กร
SP-2 กำรจัดทำแผนกลยุทธ์
SP-3 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล

ข้อกาหนดที่สาคัญ
- ระเบียบกำรใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์
- ระเบียบกำรเช่ำสถำนที่
- สัญญำกำรเช่ำสถำนที่
- ระเบียบกำรจัดประชุมวิชำกำร
- เกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
- กำรกำหนดชุมชนเป้ำหมำยของสำนักฯ, กำรใช้สมรรถนะหลักขององค์กร
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน
- พันธกิจของสำนักฯ
- มำตรฐำนกำหนดตำแหน่ง,
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SP-4 กำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรหำรำยได้
และกำรลดต้นทุน
SP-5 กำรบริหำรพัสดุ

SP-6 กำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศ
SP-7 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
SP-8 กำรประชำสัมพันธ์และลูกค้ำสัมพันธ์
SP-9 กำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำรควบคุมภำยใน
SP-10 กำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม

ข้อกาหนดที่สาคัญ
- ระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคล มช.
- ระเบียบกำรเงิน
- สัญญำยืมเงิน
- ระเบียบพัสดุ
- ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- สัญญำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (TOR)
- แบบรูปรำยกำร
- โครงสร้ำงข้อมูลและสำรสนเทศ หรือฐำนข้อมูล
- กำรลดขั้นตอน ระยะเวลำ และปัญหำในกำรทำงำน
- เกณฑ์สำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม
- สื่อ/ช่องทำงประชำสัมพันธ์
- กำรสร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำ
- ระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
- กำรรวบรวม ค้นหำ คัดเลือกองค์ควำมรู้ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
และนวัตกรรม

6.1.ก(2) แนวคิดการออกแบบ
สำนักฯ มีวิธีกำรออกแบบกำรบริกำรและกระบวนกำรทำงำน ดังแผนภำพ 6.1-1 โดยขั้นตอนที่ 3 กำหนด
ผลลัพธ์ของกระบวนกำร โดยใช้ข้อกำหนดที่สำคัญ และมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบทุกกระบวนกำร 4 ออกแบบบริกำร
และขั้นตอนของกระบวนกำรทำงำน 5 กำหนดตัวชี้วัดควบคุมกระบวนกำร สำนักฯ ใช้เครื่องมือคุณภำพ PDCA ในกำร
ออกแบบบริกำรและกระบวนกำรทำงำน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนที่ไม่เป็นไปตำม
ข้อกำหนด ดังตำรำง 6.1-2
ตาราง 6.1-2 บริการ กระบวนการทางาน และตัวชี้วัดทีส่ าคัญ
บริการและกระบวนการทางาน
CP-1 กำรให้บริกำรโดยผ่ำน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ เพื่อสังคมทีส่ ร้ำงสรรค์และ
ยั่งยืน
CP-2 กำรบริกำรวิชำกำรตำมควำม
ต้องกำรของชุมชน กำรจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบตั ิกำร
(Workshop)

ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ
- ผลลัพธ์ 7.2.ก(1)-2 ร้อยละควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรเข้ำใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์ฯ
- ผลลัพธ์ 7.2.ก(1)-3 จำนวนเรื่องที่ผู้รับบริกำรไม่พึงพอใจในกำรรับบริกำร
- ผลลัพธ์ 7.2.ก(1)-4 จำนวนข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำรที่ส่งผลกระทบสูง
- ผลลัพธ์ 7.2.ก(2)-1 ร้อยละของกลุ่มศึกษำดูงำนพิพิธภัณฑ์ฯ ที่มำใช้บริกำรซ้ำ
- ผลลัพธ์ 7.5.ก(2)-1 จำนวนผู้ใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. (Online and
onsite)
- ผลลัพธ์ 7.5.ก(2)-2 รำงวัลหรือมำตรฐำนที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำได้รับ
- ผลลัพธ์ 7.1.ก-1 ร้อยละของผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม/อบรมหลักสูตร ที่นำควำมรูไ้ ปใช้
ประโยชน์/ต่อยอดในด้ำนต่ำงๆ
- ผลลัพธ์ 7.1.ก-2 ร้อยละควำมรู/้ ประโยชน์ที่ผรู้ ับบริกำรได้รับจำกกำรรับบริกำร
- ผลลัพธ์ 7.1.ก-3 ร้อยละของผูผ้ ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Post-test)
- ผลลัพธ์ 7.1.ก-4 ร้อยละของประโยชน์ที่ได้รับจำกฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ศลิ ปวัฒนธรรมบน
เว็บไซต์สำนักฯ
- ผลลัพธ์ 7.1.ข(1)-2 ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรที่แล้วเสร็จใน
ระยะเวลำที่กำหนด
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SP-1 กำรนำองค์กร

SP-2 กำรจัดทำแผนกลยุทธ์
SP-3 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล

SP-4 กำรบริหำรกำรเงิน
งบประมำณ กำรหำรำยได้ และกำร
ลดต้นทุน
SP-5 กำรบริหำรพัสดุ
SP-6 กำรจัดกำรข้อมูลและ
สำรสนเทศ
SP-7 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ
- ผลลัพธ์ 7.2.ก(1)-1 ร้อยละควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรเข้ำรับบริกำรวิชำกำร
- ผลลัพธ์ 7.2.ก(2)-2 ร้อยละของผู้เข้ำรับบริกำรวิชำกำรที่มำใช้บริกำรซ้ำ
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(1)-1 ร้อยละกำรรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกิจกรรมของ
บุคลำกร
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(1)-2 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรที่เกีย่ วข้องกับองค์กรคุณธรรม
และควำมโปร่งใส (ITA)
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(2)-2 จำนวนเรื่องร้องเรียนจำกผู้รับบริกำรทีส่ ่งผลกระทบสูง
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(3)-1 ร้อยละของผู้บริหำรและบุคลำกรที่กระทำผิดวินัย ผิดกฎหมำยรุนแรง
หรือสร้ำงควำมเดือดร้อนต่อชุมชน/สังคม
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(3)-2 จำนวนเรื่องที่บุคลำกรร้องเรียนผ่ำนกองกฎหมำย
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(4)-1 จำนวนเรื่องร้องเรียนด้ำนธรรมำภิบำลของผู้บริหำร
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(2)-1 จำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีส่ ำนักฯ ให้กำรสนับสนุนแก่ชุมชน
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(2)-2 จำนวนเครือข่ำยชุมชนที่สำนักฯ ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุน
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(2)-3 ร้อยละประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจำกกำรบริกำรของสำนักฯ หรือสำมำรถ
นำไปพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืนได้
- ผลลัพธ์ 7.4.ข-1 ร้อยละของแผนยุทธศำสตร์สำนักฯ เพื่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์
- ผลลัพธ์ 7.4.ข-2 ร้อยละควำมสำเร็จของแผนปฏิบตั ิกำร (Action Plan) ประจำปี
- ผลลัพธ์ 7.3.ก(1)-1 อัตรำส่วนของบุคลำกรสำยปฏิบตั ิกำรจำแนกตำมคุณวุฒิ (ต่ำกว่ำ ป.
ตรี: ป.ตรี: สูงกว่ำ ป.ตรี)
- ผลลัพธ์ 7.3.ก(1)-2 อัตรำที่มีบุคคลครองตำแหน่งต่อจำนวนอัตรำทั้งหมดของส่วนงำน
- ผลลัพธ์ 7.3.ก(2)-1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน (Affection)
- ผลลัพธ์ 7.3.ก(3)-1 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรทีม่ ีต่อองค์กร
- ผลลัพธ์ 7.3.ก(3)-2 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ ด้รบั ผลกำรประเมินกำรทำงำนในระดับดีมำก
(Classic)
- ผลลัพธ์ 7.3.ก(3)-3 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรองค์กรแห่ง
ควำมสุข : Happy CPAC
- ผลลัพธ์ 7.3.ก(4)-1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ ด้รบั กำรพัฒนำต่อจำนวนบุคลำกรทั้งหมด
- ผลลัพธ์ 7.3.ก(4)-2 ร้อยละควำมรู้/ประโยชน์ที่บุคลำกรได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
พัฒนำบุคลำกร
- ผลลัพธ์ 7.3.ก(4)-3 จำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร
- ผลลัพธ์ 7.5.ก(1)-1 จำนวนเงินรำยได้ที่เกิดจำกสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจำกแหล่งทุน
ภำยนอก และรำยได้แหล่งอื่นๆ
- ผลลัพธ์ 7.5.ก(1)-2 จำนวนเงินรำยได้จำกกำรเก็บค่ำใช้สถำนที่ อำคำร และพิพิธภัณฑ์ฯ
- ผลลัพธ์ 7.1.ค-1 ร้อยละกำรส่งมอบงำนตรงตำม TOR ที่กำหนด
- ผลลัพธ์ 7.1.ค.-2 จำนวนเรื่องที่เป็นปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินกำรระหว่ำงผู้ส่งมอบกับ
สำนักฯ
- ผลลัพธ์ 7.1.ข(1)-5 จำนวนระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและตัดสินใจ
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(3)-3 กำรรับรองมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนควำมปลอดภัย/อำชีวอ
นำมัย
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SP-8 กำรประชำสัมพันธ์และลูกค้ำ
สัมพันธ์
SP-9 กำรบริหำรควำมเสีย่ งและกำร
ควบคุมภำยใน
SP-10 กำรจัดกำรควำมรู้และ
นวัตกรรม

ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ
- ผลลัพธ์ 7.1.ข(1)-4 ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ ต่อกิจกรรมและควำมรู้
ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. (Visibility)
- ผลลัพธ์ 7.1.ข(2)-1 ร้อยละควำมสำเร็จของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส่วนงำน
- ผลลัพธ์ 7.1.ข(2)-2 ร้อยละควำมสำเร็จของแผนฉุกเฉินและควำมปลอดภัยของสำนักงำน
- ผลลัพธ์ 7.1.ข(1)-3 ร้อยละควำมสำเร็จของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ของส่วนงำน

6.1.ข การจัดการกระบวนการ
6.1.ข(1) การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
สำนักฯ ได้กำหนดวิธีกำรนำกระบวนกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ดังแผนภำพ 6.1-1 หลังจำกออกแบบกระบวนกำรแล้ว ใน
ขั้นตอนที่ 6 ผู้รับผิดชอบจะนำกระบวนกำรนำไปปฏิบัติ และสื่อสำรกับผู้ปฏิบัติงำน และขั้นตอนที่ 7 มีกำรอบรม/ถ่ำยทอด
ควำมรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบได้ออกแบบบริกำรและกระบวนกำรทำงำน กำหนดเป็นขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และ
กำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ ดังตำรำง 6.1-2 เพื่อใช้ควบคุมและทบทวนปรับปรุงบริกำรและกระบวนกำรทำงำน เพื่อให้ผลลัพธ์ดี
ยิ่งขึ้น ดังตำรำง 6.1-3 สำนักฯ มีระบบกำรติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัด ดังตำรำง 4.1-2 หำกตัวชี้วัดไม่บรรลุ
เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบจะดำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำร ในข้อ 6.1ข(3)
ตาราง 6.1-3 ตัวอย่างการนากระบวนการสู่การปฏิบัติ และติดตามควบคุมผล
กระบวนการ
การนากระบวนการลงสู่การปฏิบัติ และการติดตามควบคุม
CP-1 กำรให้ บริ กำรโดยผ่ ำนพิ พิ ธภั ณฑ์ เรื อนโบรำณ ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดทำคู่มือกำรให้บริกำรห้องนิทรรศกำรเรือนทรง
ล้ำนนำ มช. แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ อำณำนิคม (คิวรีเปอล์) และจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือฯ
เพื่อสังคมที่สร้ำงสรรค์และยั่งยืน
เพือ่ บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง สำมำรถปฏิบัติงำนตำมคู่มือได้อย่ำงถูกต้อง

6.1.ข(2) กระบวนการสนับสนุน
สำนักฯ ได้กำหนดกระบวนกำรทำงำน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของบริกำรหลัก สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตำรำงที่ 6.1-1 (SP-1 - SP10) เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ำกำรปฏิบัติงำนประจำวันของกระบวนกำรทำงำนเป็นไปตำมข้อกำหนดที่สำคัญ สำนักฯ จะติดตำม รวบรวม
วิเครำะห์ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดของบริกำรและกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ ในขั้นตอนที่ 8 ดัง
แผนภำพ 6.1-1 เพื่อติดตำมว่ำผลกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมข้อกำหนดหรือไม่ และรำยงำนต่อที่ประชุม คกก.บริหำร
ส ำนั กฯ ทุกไตรมำส หำกตัว ชี้วัดมีแนวโน้ มจะไม่บรรลุ เป้ ำหมำย ผู้ รับผิ ดชอบจะวิเครำะห์ ช่ องว่ ำง/จุดบอด (Gap
Analysis) และหำแนวทำงปรับ ปรุง พัฒนำบริกำรและกระบวนกำรทำงำนให้ มีผลลั พธ์ดียิ่งขึ้น และที่ประชุม คกก.
บริหำรสำนักฯ จะให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงต่อไป
6.1.ข(3) การปรับปรุงการบริการ และกระบวนการทางาน
สำนักฯ มีกระบวนกำรปรับปรุงบริกำรและกระบวนกำรทำงำน โดยใช้ GAPS Model ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1
Gaps หำโอกำสในกำรปรับปรุงพัฒนำ โดยวิเครำะห์จำกผลกำรดำเนินงำน ข้อผิดพลำดในกำรทำงำน ควำมพึงพอใจ
ควำมไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 Analyze วิเครำะห์แนวทำง
ในกำรปรั บ ปรุ ง บริ กำรและกระบวนกำรทำงำน โดยใช้เครื่องมือคุณภำพ PDCA ดัง แผนภำพ OP2-1 3 Process
Execute ปรับปรุงบริกำรและกระบวนกำรทำงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน และจัดทำมำตรฐำนกำรทำงำนใหม่ และ 4
Share กระบวนกำรที่ได้ ปรับปรุงแล้ว จะทำให้ เกิดผลลั พธ์ หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จะถูกนำเข้ำสู่
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กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพื่อเป็นตัวอย่ำงให้แก่กระบวนกำรอื่นๆ ในขั้นตอนที่ 9 ดังแผนภำพ 6.1-1 และ ข้อ
4.1.ค(1) มีตัวอย่ำงกำรปรับปรุงบริกำรและกระบวนกำรทำงำน ดังตำรำง 6.1-4
ตาราง 6.1-4 ตัวอย่างการปรับปรุงบริการและกระบวนการทางานที่สาคัญ
กระบวนการ
CP-1 กำรให้บริกำรโดยผ่ำน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ เพื่อสังคมทีส่ ร้ำงสรรค์และ
ยั่งยืน

CP-2 กำรบริกำรวิชำกำรตำม
ควำมต้องกำรของชุมชน กำรจัด

การปรับปรุงบริการ และกระบวนการ
1) สำนักฯ ได้ดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเรือนล้ำนนำอำณำนิคม (เรือนคิวรีเปอล์) เป็น
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำยุคโคโลเนียลในเชียงใหม่ ผ่ำนนิทรรศกำรสื่อนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ในกำรใช้สื่อนวัตกรรมดิจิทัลแบบ Mapping โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือกับวิทยำลัย
ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มำร่วมดำเนินกำรด้ำนกำรใช้เทคนิคกำรนำสื่อดิจิทัลมำจัดนิทรรศกำร
จำนวน 5 ห้อง ดังนี้
- ห้องที่ 1 : นิทรรศกำรวัฒนธรรมเครื่องแต่งกำยชำวเชียงใหม่
- ห้องที่ 2 : นิทรรศกำรวัฒนธรรมอำหำรชำวเชียงใหม่
- ห้องที่ 3 : นิทรรศกำรนำยห้ำงป่ำไม้
- ห้องที่ 4 : นิทรรศกำรบ้ำนหลิ่งห้ำของป๋ำคิว
- ห้องที่ 5 : นิทรรศกำรสถำปัตยกรรมยุคอำณำนิคม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ โดยใช้เรือนทรงอำณำนิคม (คิว
รีเปอล์) นำเสนอผ่ำนนิทรรศกำรนวัตกรรมสื่อสร้ำงสรรค์ให้มีมิติ และสร้ำงกำรรับรู้ (Visibility)
อย่ำงมีอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมสู่สำธำรณะชน ให้ผู้รับบริกำรอยำกมำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ สำมำรถ
สร้ำงภำพลักษณ์ที่โดดเด่นของประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมล้ำนนำ โดยใช้วิธีกำรสื่อควำมหมำย
ผ่ำนสื่อยุคดิจิทัลอย่ำงตื่นตำตื่นใจและเกิดกำรบอกต่อ และสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำ (Creative
Economy) ให้แก่พิพิธภัณฑ์ฯ อย่ำงยั่งยืนต่อไป
2) สำนักฯ ได้ดำเนินงำนโครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture
in Chiang Mai (AFCP) ระยะที่ 2 โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 : กำรซ่อมแซมเรือนโบรำณและหลองข้ำว จำนวน5 หลัง ได้แก่ 1) หลองข้ำว
หลวง (เลำหวัฒน์) 2) เรือนพื้นถิ่นล้ำนนำ (อุ๊ยแก้ว) 3) เรือนพื้นถิ่นแม่แตง 4) เรือนทรงปั้นหยำ
(อนุสำรสุนทร) และ 5) เรือนกำแล (พญำวงศ์)
- กิจกรรมที่ 2 : วีดิทัศน์ออนไลน์
- กิจกรรมที่ 3 : นิทรรศกำร
โดยได้เปิดโอกำสให้นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ กลุม่ ศึกษำดูงำน และประชำชนที่สนใจ เข้ำ
มำศึกษำเรียนรู้วิธีกำรซ่อมแซมเรือนโบรำณอย่ำงถูกต้อง ณ สถำนทีจ่ ริง และมีกำรบันทึกวีดิ
ทัศน์กำรซ่อมแซมเรือน เพื่อจัดเก็บเป็นองค์ควำมรู้ดำ้ นสถำปัตยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำ และ
ภูมิปัญญำเชิงช่ำงของสล่ำล้ำนนำ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อสร้ำงประโยชน์
ทำงกำรศึกษำ และกำรอนุรักษ์และสืบสำนองค์ควำมรูล้ ้ำนนำให้ดำรงอยู่สืบไป
3) จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ไม่สำมำรถให้บริกำรพิพิธภัณฑ์
แบบ Onsite เนื่ อ งจำกกำรปิ ด ให้ บ ริ ก ำรพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ใ นบำงช่ ว ง กำรจ ำกั ด จ ำนวนผู้ เ ข้ ำ ชม
พิพิธภัณฑ์ กำรจำกัดกำรเดินทำง และควำมไม่มั่นใจของนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำ ใช้บ ริ ก ำร
พิพิธภัณฑ์ฯ ดังนั้น สำนักฯ จึงได้ปรับปรุงกระบวนกำรนำชมพิพิธภัณฑ์ โดยใช้สื่อออนไลน์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ Virtual Museum 360 (พิพิธภัณฑ์เสมือน 360 องศำ) ซึ่งสำมำรถ
เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯ บนเว็บไซต์สำนักฯ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ในพิพิธภัณฑ์ผ่ำน Facebook Live
และกำรฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งมีผู้สนใจเข้ำชมพิพิธภัณฑ์
ผ่ำนรูปแบบออนไลน์เป็นจำนวนมำก
สำนักฯ ได้ปรับรูปแบบกำรบริกำรวิชำกำร และกำรอบรมหลักสูตระยะสั้นแบบ onsite
เป็นแบบ online ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้
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กระบวนการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิง
ปฏิบัติกำร (Workshop)

SP-2 กำรจัดทำแผนกลยุทธ์

SP-3 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล

SP-4 กำรบริหำรกำรเงิน
งบประมำณ กำรหำรำยได้ และ
กำรลดต้นทุน
SP-6 กำรจัดกำรข้อมูลและ
สำรสนเทศ

SP-7 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงบริการ และกระบวนการ
- โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชนตำบลลวงเหนือ (อบรมกำรปักริบบิ้นแบบออนไลน์)
- โครงกำรกิจกรรมบูรณำกำรจัดสื่อกำรสอนภำษำไทยและต่ำงประเทศแบบ e-learning
ผ่ำนสื่อละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้ำนนำ (ร่วมกับสถำบันภำษำ มช.)
สำหรับกิจกรรมที่สำมำรถฝึกอบรมแบบ onsite ได้ สำนักฯ ก็จะปรับรูปแบบกำรอบรม
แบบเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) และจำกัดจำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้แก่
- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "สล่ำสร้ำงสถำปัตยกรรมเรือนล้ำนนำ" (ร่วมกับคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ มช.)
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรวำดภำพสีน้ำ" สำหรับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “รักษ์หุ่นกระบอก” สำหรับโรงเรียนสำธิต มช. (โครงกำร
ละอ่อนสำธิตเรียนรู้ควำมเป็นไทย) ระดับอนุบำลและประถมศึกษำ
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "วำดภำพศิลปะเด็ก" สำหรับโรงเรียนสำธิต มช.
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร " ผ้ำมัดย้อม และข้ำวแต๋น" สำหรับโรงเรียนต้นกล้ำเชียงใหม่
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "ขนมไทย" สำหรับโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย
- กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร " ตัดตุงไส้หมูพร้อมช่อตุง" สำหรับบัณฑิตวิทยำลัย มช.
สำนักฯ ได้ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ โดยทบทวนปัจจัยนำเข้ำ คือ กำรผนวกเอำตัวชี้วัดคำ
รับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน (ตัวชี้วัด OKRs) มำบรรจุไว้ในตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ เพื่อให้
สำมำรถขับเคลื่อนตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์และตัวชี้วัดคำรับรองโดยบูรณำกำรไปพร้อมกัน ทำให้
สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกร (คน เวลำ และงบประมำณ) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น
สำนักฯ ได้สำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรในด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำร
ทำงำน โดยบุคลำกรมีควำมประสงค์ในกำรพั ฒนำด้ำนทักษะภำษำอังกฤษ กำรใช้โปรแกรม
ออกแบบกำรนำเสนองำน และกำรทำ Digital Content ปีงบ 2564 สำนักฯ จึงดำเนินกำร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกร จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กำรอบรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษของบุคลำกร 2) กำรอบรมกำรใช้โปรแกรม CANVA และ 3) กำรอบรม Digital
Content เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรและสมรรถนะตำมตำแหน่งงำนของบุคลำกร
สำนักฯ มีกำรดำเนินกำรเพื่อลดต้นทุนในกำรทำงำน โดยใช้สื่อออนไลน์ในกำรทำงำนและ
กำรสื่อสำรมำกยิ่งขึ้น เช่น กำรประชุมแบบออนไลน์ กำรใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eDocument) กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนสื่อออนไลน์ (กลุม่ ไลน์ผู้บริหำรและกลุม่ ไลน์บุคลำกร) กำร
ใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนกำรแจกเอกสำร (QR-Code, Google Drive) ซึ่งทำให้ลดปริมำณกำร
ใช้ทรัพยำกรและพลังงำน และบรรลุผลตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้
ปีงบ 2564 สำนักฯ ได้พัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศทีส่ ำคัญ ดังนี้
1) ฐำนข้อมูล “คลังควำมรู้ 8 ด้ำนล้ำนนำคดี”
2) ฐำนข้อมูลโครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang
Mai (AFCP)
3) ฐำนข้อมูลสำนักงำนสีเขียว (Green Office)
4) ฐำนข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ของบุคลำกร
5) ระบบจัดทำข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรม (e-Project)
6) ระบบรับฟังเสียงของลูกค้ำ (VOC System)
สำนักฯ ตระหนักถึงสภำวกำรณ์และปัญหำภำวะโลกร้อนในปัจจุบันและอนำคต ซึ่งมีสำเหตุ
มำจำกปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของส่วนงำน ดังนั้น จึงได้มีกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงำนโครงกำรสำนักงำนสีเขียว (Green
Office) ตำมเกณฑ์ ของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
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SP-8 กำรประชำสัมพันธ์และ
ลูกค้ำสัมพันธ์

SP-10 กำรจัดกำรควำมรู้และ
นวัตกรรม

การปรับปรุงบริการ และกระบวนการ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน (ไฟฟ้ำ น้ำประปำ น้ำมันเชื้อเพลิง
หมึก กระดำษ ฯลฯ) ลดปริมำณขยะและกำรกำจัดขยะอย่ำงถูกวิธี ปีงบ 2564 สำนักฯ ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนสำนักงำนสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2564 จำก
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
นอกจำกนี้ สำนักฯ ยังคำนึงถึงควำมปลอดภัยของบุคลำกรและผู้รับบริกำร จึงได้ปรับปรุง
กระบวนกำรกำรรักษำสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยของบุคลำกรและผู้รับบริกำร และได้ผ่ำน
มำตรฐำนควำมปลอดภั ย ด้ ำ นสุ ข อนำมั ย ในสถำนประกอบกำร (Safety and Health
Administration: SHA) ในปี พ.ศ. 2564 จำกกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ
สำนักฯ ได้ปรับปรุงกระบวนกำรประชำสัมพันธ์ โดยสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนลิงค์เว็บไซต์ และร่วมประชำสัมพันธ์กิจกรรม
ผ่ ำ น Facebook Live ระหว่ ำ งสองหน่ ว ยงำน เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรประชำสัม พั นธ์ และได้
ประชำสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ผ่ำนกำรเสนอขอรับรำงวัล Museum Thailand Awards 2021 และ
Thailand Tourism Awards 2021 ซึ่งพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. ได้รับรำงวัล ดังนี้
- รำงวัล Museum Thailand Awards 2021 พิพิธภัณฑ์ด้ำนสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม
รำงวัลดีเด่นด้ำนกิจกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรอนุรักษ์และสืบสำน และด้ำนกำรดูแล
สุขอนำมัยและควำมปลอดภัย จำกสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (สพร.)
- รำงวัล Thailand Tourism Gold Awards 2021 (อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวไทย ครั้งที่
13 ประจำปี 2564) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สำขำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้ จำกกำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ปีงบ 2564 สำนักฯ ได้ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) โดยพิจำรณำจำกพันธกิจ
และสมรรถนะหลักขององค์กร โดยมีกำรจัดกำรควำมรู้ในกระบวนกำรทำงำนที่สำคัญ จำนวน 3
เรื่อง ดังนี้
1) กำรถ่ำยทอดกระบวนกำรปฏิบัติงำนในห้องนิทรรศกำรเรือนอำณำนิคม (คิวรีเปอล์)
2) กำรจัดบรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรจัดทำหลักสูตรระยะสั้น”
3) กำรจัดบรรยำยควำมรู้ เรื่อง "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบทำงกำรเงิน"
และได้จัดทำคูม่ ือกำรปฏิบัติงำนในห้องนิทรรศกำรเรือนอำณำนิคม (คิวรีเปอล์) เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถทบทวนควำมรู้ และปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมีมำตรฐำน และจัดเก็บ
เป็นองค์ควำมรู้ให้แก่ผปู้ ฏิบัติงำนที่เข้ำมำใหม่ๆ ได้

6.1.ค การจัดการนวัตกรรม
สำนักฯ มีกระบวนกำรจัดกำรนวัตกรรมตำมกระบวนกำร INNOVATE 8 ขั้นตอน คือ 1 Source of Idea
พิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และบริบทเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลัก และเสียงของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(VOC) 2 Create New Idea และ 3 Create New Project จัดประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด และ
จัดทำแผนพัฒนำนวัตกรรมบริกำรและกระบวนกำรทำงำน 4 Opportunities & Risks ประเมินโอกำสและควำมเสี่ยง
ก่อนกำรดำเนินกำร และทดลองใช้ 5 InVesting จัดสรรงบประมำณพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
โดยบูรณำกำรกับคู่ควำมร่วมมือ เช่น สำนักงำนบริหำรงำนวิจัย สำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ITSC) และจัดสรร
ทรั พยำกรร่ ว มกัน เพื่อสร้ ำงและน ำนวั ตกรรมไปใช้ง ำน 6 Analysis and Review ทบทวนและวิเครำะห์ ผ ลกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรมที่ถูกพัฒนำขึ้น ตำมลักษณะ ควำมสำคัญ ควำมคุ้มค่ำ/คุ้มทุน และควำมสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 7 Transfer บูรณำกำรองค์ควำมรู้ขององค์กรด้ำน
นวัตกรรมร่วมกับบุคลำกรข้ำมหน่วยงำนและพันธกิจ และคู่ควำมร่วมมือนำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ขององค์กร 8
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Evaluate ทบทวนกระบวนกำรจัดกำรนวัตกรรม เพื่อหำข้อปรับปรุงในระหว่ำงกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี ดัง
ตำรำง 6.1-5
ตาราง 6.1-5 ตัวอย่างผลการดาเนินการจากกระบวนการจัดการนวัตกรรม
กระบวนการ
CP-1 กำรให้บริกำรโดยผ่ำน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ เพื่อสังคมทีส่ ร้ำงสรรค์และ
ยั่งยืน

ผลการดาเนินการจากกระบวนการจัดการนวัตกรรม
สำนักฯ ได้ดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเรือนล้ำนนำอำณำนิคม (เรือนคิวรีเปอล์) เป็น
แหล่ ง เรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมล้ ำ นนำยุ ค โคโลเนี ย ลในเชี ย งใหม่ ผ่ ำ นนิ ท รรศกำรสื่ อ
นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัย จำนวน
2,490,000 บำท และบูรณำกำรควำมร่วมมือกับวิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะ
วิ จิ ต รศิ ล ป์ คณะมนุ ษ ยศำสตร์ และคณะสถำปั ต ยกรรมศำสตร์ ม ช. เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศำสตร์เชิงรุกที่ 1 และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.1 : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำกลำงแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อสังคมที่สร้ำงสรรค์และ
ยั่ ง ยื น โดยใช้ โ อกำสเชิ ง กลยุ ท ธ์ ด้ ำ นกำรน ำเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม ำใช้ ใ นกำรจั ด แสดง
นิทรรศกำร และใช้สมรรถนะหลักของสำนักฯ คือ CC1: พิพิธภัณฑ์ฯ และ CC2: เครือข่ำย
ควำมร่วมมือฯ รวมทั้งควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรพิพิธภัณฑ์ (VOC) เป็นปัจจัยนำเข้ำใน
กำรพัฒนำพิพิธภัณฑ์ใ ห้กลำยเป็ นแหล่ งเรีย นรู้ ที่สมบูรณ์ โดยจัดทำนิทรรศกำรผ่ ำ นสื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จำนวน 5 ห้อง ดังนี้
- ห้องที่ 1 : นิทรรศกำรห้องวัฒนธรรมเครื่องแต่งกำยชำวเชียงใหม่
- ห้องที่ 2 : นิทรรศกำรวัฒนธรรมอำหำรชำวเชียงใหม่
- ห้องที่ 3 : นิทรรศกำรนำยห้ำงป่ำไม้
- ห้องที่ 4 : นิทรรศกำรบ้ำนหลิ่งห้ำของป๋ำคิว
- ห้องที่ 5 : นิทรรศกำรสถำปัตยกรรมยุคอำณำนิคม
สำนักฯ ได้ดำเนินงำนโครงกำรเปิดบ้ำนป๋ำคิว (Soft Opening) ห้องนิทรรศกำร@เรือน
ทรงอำณำนิคม (คิวรีเปอล์) ในเดือนธันวำคม 2564 เพื่อให้นักวิชำกำรและผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้ำ
ชมและให้เสนอแนะ ก่อนที่จะปรับปรุงนิทรรศกำรให้มีควำมสมบู รณ์ และเปิดให้ประชำชน
ทั่วไปได้เข้ำชม โดยสำนักฯ ได้มีกำรวัดและประเมินผลกำรเข้ำชมนิทรรศกำรเรือนทรงอำณำ
นิคม (คิวรีเปอล์) ให้ คกก.บริหำรสำนักฯ รับทรำบและพิจำรณำ และมีกำรอบรมให้ควำมรู้
แก่บุคลำกรสำนักฯ เกี่ยวกับนิทรรศกำรดังกล่ำว โดยบุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิบัติงำน
และใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องนิทรรศกำรต่ำงๆ ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
ของสำนักฯ และได้นำเสียงของลูกค้ำ (VOC) หลังจำกเข้ำชมนิทรรศกำรมำทบทวนปรับปรุง
กระบวนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เข้ำชมได้ดียงิ่ ขึน้
เช่น มีกำรพัฒนำระบบกำรจองเข้ำกำรชมนิทรรศกำรล่วงหน้ำผ่ำนเว็บไซต์สำนักฯ มีบริกำร
นำชมและบรรยำยแต่ผู้เข้ำชมเป็นหมู่คณะ (กลุ่มศึกษำดูงำน) และมีกำรกำหนดรอบในกำร
เข้ำชมวันละ 2 รอบ (เช้ำและบ่ำย) เพื่อลดควำมแออัดในพื้นที่นิทรรศกำร และเว้นระยะห่ำง
(Social Distancing) และกำรวัดอุณหภูมิ กำรบริกำรเจลแอลกอฮอล์ กำรลงทะเบียนผ่ำน
แอพ “ไทยชนะ” กำรชำระเงินผ่ำนระบบ QR-Code เพื่อลดกำรสัมผัส และลดควำมเสี่ยง
ในกำรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย
- กำรจัดทำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำแบบออนไลน์
- กำรจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือนแบบ 360 องศำ (Virtual Museum 360)
- กำรจัดทำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ภมู ิปัญญำสล่ำสร้ำงเรือนผ่ำนรูปแบบออนไลน์ ภำยใต้
โครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai (AFCP
2019) ระยะที่ 2
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กระบวนการ
CP-2 กำรบริกำรวิชำกำรตำมควำม
ต้องกำรของชุมชน กำรจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบตั ิกำร
(Workshop)

ผลการดาเนินการจากกระบวนการจัดการนวัตกรรม
- กำรจัดทำวำรสำรร่มพยอมแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯ
- กำรจัดทำปฏิทินล้ำนนำแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯ
- กำรจัดทำฐำนข้อมูลคลังควำมรู้ล้ำนนำคดี เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักฯ
- กำรจัดทำ Facebook Live เพื่อเผยแพร่ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำแบบออนไลน์ จำนวน 4 ครั้ง

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
6.2.ก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
สำนักฯ ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องทำหน้ำที่ กำกับดูแลตัวชี้วัดของบริกำรและกระบวนกำรทำงำนที่
สำคัญ มีกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
รอบระยะเวลำที่กำหนด (รำยเดือน รำยไตรมำส และสิ้นปีงบประมำณ) สำนักฯ ใช้เครื่องมือวงจรคุณภำพ PDCA ใน
กำรปรั บ ปรุ งกระบวนกำร และติดตำมผลตำมขั้นตอนกำรดำเนิน งำน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ ำพและประสิ ทธิผ ลของ
กระบวนกำร เช่น ด้านการบริหารจัดการ: มีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ ผ่ำน คกก.บริหำร
สำนักฯ โดยกำหนดกรอบงบประมำณรำยรับ -รำยจ่ำย อย่ำงเหมำะสม มีกำรกำกับติดตำมกำรใช้งบประมำณอย่ำง
ประหยัด คุ้มค่ำ/คุ้มทุน และตรงกับ วัตถุประสงค์ มีกำรปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกรณีเร่งด่วน เช่น กำรขอรับ
กำรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมระหว่ำงปี และกำรโอนงบประมำณสำหรับค่ำใช้จ่ำยจำเป็นเร่งด่วน เป็นต้น ด้านการ
บริการวิชาการ: มีกำรวิเครำะห์ต้นทุน รำยรับและรำยจ่ำย ในกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำร เช่น กำรอบรมหลักสูต ร
ระยะสั้น และกำรจัดประชุมวิชำกำร นอกจำกนี้ ยังได้นำเสียงของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOC) มำใช้
ปรั บ ปรุ งกระบวนกำรบริ กำรวิช ำกำรให้ มีประสิ ทธิภ ำพและประสิ ทธิผ ล มีกำรควบคุมคุณภำพ เช่น กำร เบิกจ่ำย
งบประมำณ กำรจัดซื้อและจัดจ้ำง และปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนอย่ำงสม่ำเสมอ สำนักฯ มีระบบกำรควบคุมต้นทุน
กำรดำเนินงำน เริ่มจำก 1 วิเคราะห์ต้นทุน: ต้นทุนกิจกรรม 2 กาหนดวิธีการควบคุมต้นทุน: ใช้แนวทำงกำรปรับปรุง
ผลกำรด ำเนิ น กำร ดั ง แผนภำพ OP2-1 3 ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ: ใช้ Service Process มำปรั บ ปรุ ง บริ ก ำรและ
กระบวนกำรทำงำน ลดควำมผิดพลำดและขั้นตอนในกำรทำงำนที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 4 กากับ
ติดตามผล: ติดตำมผลกำรดำเนินกำรตำมระยะเวลำที่กำหนด (รำยเดือน รำยไตรมำส และสิ้นปีงบประมำณ) และ
รวบรวม วิเครำะห์ สรุป และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน นำเสนอที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ 5 รวบรวมความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรควบคุมต้นทุน กำรทำงำน ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) ดังตำรำง 4.2-1 และ 6.2-1
ตาราง 6.2-1 ตัวอย่างการควบคุมต้นทุนด้านทรัพยากรและพลังงาน
ทรัพยากรและ วัตถุประสงค์
พลังงาน
ไฟฟ้ำ
ลดปริมำณกำร
ใช้ไฟฟ้ำ
น้ำประปำ
ลดปริมำณกำร
ใช้น้ำประปำ
น้ำมันเชื้อเพลิง ลดปริมำณกำร
ใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิง
กระดำษ
ลดปริมำณกำร
ใช้กระดำษ

วิธีการ/
กิจกรรม
- เกณฑ์
สำนักงำนสี
เขียว (Green
Office)
- นโยบำยด้ำน
กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม
- มำตรกำร
ประหยัด

เครื่องมือ
ควบคุม
มิเตอร์ไฟฟ้ำ
มิเตอร์
น้ำประปำ
ข้อมูลกำร
เบิกจ่ำยค่ำ
น้ำมันเชื้อเพลิง
ข้อมูลกำรเบิก
กระดำษ

ความถี่ในการ วิธีการรายงาน ผู้รับผิดชอบ
ควบคุม
- รำยเดือน
- รำยงำน
- คกก.
- รำยไตรมำส
ปริมำณกำรใช้ อนุกรรมกำร
- สิ้น
ทรัพยำกร
ดำเนินงำน
ปีงบประมำณ และพลังงำน
ด้ำน
ตำม
สิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มที่
ตำมเกณฑ์
กำหนด
สำนักงำนสี
- นำเสนอ
เขียว (Green
หัวหน้ำส่วน
Office)

65
ทรัพยากรและ วัตถุประสงค์
พลังงาน
หมึกพิมพ์
ลดปริมำณกำร
ใช้หมึกพิมพ์

วิธีการ/
เครื่องมือ
กิจกรรม
ควบคุม
ทรัพยำกร
ข้อมูลกำรเบิก
และพลังงำน หมึกพิมพ์
- โครงกำร
ส่งเสริมกำร
มุ่งสู่สำนักงำน
สีเขียว

ความถี่ในการ
ควบคุม

วิธีการรายงาน

ผู้รับผิดชอบ

งำน และ
คกก.บริหำร
สำนักฯ
- เผยแพร่บน
เว็บไซต์สำนัก
ฯ เมนู
“สำนักงำนสี
เขียว”

หมวด 3 :
กำรใช้
ทรัพยำกร
และพลังงำน

6.2.ข การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
สำนักฯ มีกระบวนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) ดังตำรำง 6.2-2 หรือ ISHARE ซึ่งมี 6 ขั้นตอน
คื อ 1 Identify: แบ่ ง เป็ น พั น ธมิ ต ร คู่ ค วำมร่ ว มมื อ และผู้ ส่ ง มอบ ซึ่ ง มี 2 ระดั บ คื อ 1) ระดั บ องค์ ก ร: ได้ แ ก่
สถำบันกำรศึกษำ มูลนิธิ หน่วยงำนและองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน อำทิ สถำนทูตสหรัฐอเมริกำประจำประเทศไทย
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี จำกัด (มหำชน) หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ สถำบันวิจัยสังคม และสำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รวมทั้งแหล่งทุนจำกภำยนอก
2) ระดับปฏิบัติการ: ได้แก่ บริษัท ห้ำงร้ำน ผู้รับจ้ำง อำทิ บริษัทกำจัดปลวก บริษัททำควำมสะอำด บริษัทจำหน่ำย
และเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ผู้รับเหมำงำนซ่อมแซมเรือนโบรำณ ผู้จำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ เป็นต้น กำรค้นหำ
พันธมิตรและคู่ควำมร่วมมือกำหนดจำกคุณสมบัติและตำมควำมต้องกำรของสำนักฯ คือ สำมำรถให้ควำมร่ว มมือ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศำสตร์ ข ององค์ ก รได้ ส ำหรั บ ผู้ ส่ ง มอบก ำหนดจำกมำตรฐำนหรือ
ข้อกำหนดใน TOR 2 Selection คัดเลือกผู้ส่งมอบ (Suppliers) ตำมข้อกำหนดใน TOR โดยใช้วิธีกำรประกวดรำคำ
กำรจัดซื้อและจัดจ้ำง รับผิดชอบดำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรจัดซื้อ และจัดจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 3
Help แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อกำรดำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ เช่น ผู้ส่งมอบสินค้ำต้องมี
คู่มือกำรใช้งำนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ และมีกำรอบรมวิธีกำรใช้งำนให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้
ในนิทรรศกำรเรือนทรงอำณำนิคม (คิวรีเปอล์) ได้แก่ เครื่องฉำยภำพ Mapping และสื่อวีดีทัศน์ เป็นต้น 4 Assess
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของผู้ส่งมอบ เช่น กำรส่งมอบงำนตำมที่ระบุไว้ใน TOR และระยะเวลำที่กำหนด เป็นต้น 5
Relationship สร้ำงควำมสัมพันธ์กับ พันธมิตร คู่ควำมร่วมมือและผู้ส่งมอบ โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับผ่ำนช่องทำงกำร
สื่ อสำรต่ำงๆ รวมทั้ง กำรสร้ ำงควำมสั ม พันธ์ใ นระดั บผู้ บริ ห ำรองค์ กร 6 Evaluation พิจำรณำผลกำรดำเนิ น งำน
รำยงำนกำรจัดซื้อและจัดจ้ำง แจ้งข้อมูลป้อนกลับไปยังพันธมิตร คู่ควำมร่วมมือและผู้ส่งมอบ เพื่อปรับปรุงผลกำร
ดำเนินงำน สำหรับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน พิจำรณำโดย คกก.บริหำรสำนักฯ
ดังตำรำง 6.2-2
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ตาราง 6.2-2 กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสานักฯ : ISHARE Model
ขั้นตอน
1 Identify

กิจกรรมหลัก
- กำหนดเงื่อนไขพันมิตร คู่ควำม
ร่วมมือ และผูส้ ่งมอบ

รายละเอียดการดาเนินการ
- กำหนดศักยภำพพันธมิตร คู่ควำมร่วมมือ และผู้ส่งมอบ
- กำหนดคุณลักษณะของผูส้ ่งมอบตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด โดยมี
คณะกรรมกำรจัดทำ TOR
2 Select
- ทบทวนคุณสมบัติพันธมิตร
- เลือกพันธมิตร คู่ควำมร่วมมือ และผู้ส่งมอบ ที่ตรงตำมข้อกำหนด
คู่ควำมร่วมมือ และผู้ส่งมอบ
- ประกวดรำคำ (เปิดซอง/e-Auction)
- คัดเลือกและทำสัญญำ
- จัดซื้อและจัดจ้ำง
- ตรวจรับพัสดุ ตำมระเบียบโดยคณะกรรมกำร
3 Help
- ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนข้อมูล - แลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศ กำรจัดกำร กำรสนับสนุน และบริกำรที่
สำคัญ
- แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี วัสดุ สำรสนเทศ วิธีสนับสนุนกำรดำเนินงำนที่
สำคัญระหว่ำงกัน
4 Assess
- กำกับ ติดตำม ประเมินผล
- ติดตำมผลกำรดำเนินงำน และประเมินผลหลังสิ้นสุดกิจกรรม
5 Relationship - สร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ และควำม - พิจำรณำจุดอ่อนของกระบวนกำร/กำรดำเนินงำน
ผูกพัน
- ระดมสมองเพื่อช่วยกันแก้ไขจุดอ่อน
- สร้ำงควำมสัมพันธ์กับพันธมิตร คู่ควำมร่วมมือ และผู้ส่งมอบ ผ่ำนช่อง
ทำงกำรสื่อสำรและกิจกรรมต่ำงๆ
6 Evaluation - วัดประสิทธิภำพและประสิทธิผล - กำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน
- ทบทวนประสิ ท ธิ ภ ำพ ประเมิ น ผู้ ส่ ง มอบ ให้ ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ เพื่ อ
ปรับปรุงดำเนินงำนหำกผลประเมินไม่ดี

6.2.ค การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน
6.2.ค(1) ความปลอดภัย
สำนักฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน ผ่ำนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดัง
แผนภำพ 6.2-1 มี 6 ขั้นตอน คือ 1 รวบรวมและวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง: ทั้ง 6 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนยุทธศำสตร์
2) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 3) ด้ำนชื่อเสียง 4) ด้ำนกำรเงิน 5) ด้ำนควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และ 6) ด้ำน
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ (ควำมเสี่ยงด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยจำกอุบัติกำรณ์ต่ำงๆ) เช่น กำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิ ด -19 ไข้ ห วั ด ใหญ่ ค่ ำ ฝุ่ น PM2.5,
ต้นไม้หักโค่น/กิ่งไม้ตก อัคคีภัย แสงในสำนักงำน,
โรคจำกกำรท ำงำน ภั ย คุ ก คำมทำงระบบ
คอมพิว เตอร์ ข้อมูล และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมทั้งค้นหำควำมเสี่ ยง
อื่ น ๆ ที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนำคต โดยมี คกก.
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในสำนักฯ เป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ 2 ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง: ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง 6 ด้ ำ น 3
จั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง: ควำมเสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบสูงจะมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และควำม
แผนภาพ 6.2-1 ระบบบริหารความเสี่ยง
เสี่ ย งที่ มี ผ ลกระทบต่ ำจะมี กิ จ กรรมควบคุ ม
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มำตรกำรป้องกัน และแนวทำงในกำรแก้ไขหำกเกิดเหตุกำรณ์ขึ้น 4 ให้ความรู้ ถ่ายทอดแผนการบริหารความเสี่ยง:
เพื่อให้ ผู้ ป ฏิบั ติงำนมีควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติ ได้อย่ำงถูกต้อง ป้องกัน เหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น และแก้ไขได้อย่ำง
ทันท่วงที 5 กากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง: โดยรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในทุกไตรมำส สำนักฯ ได้รับกำรตรวจประเมินจำกสำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ทุกสิ้นปีงบประมำณ ทำให้มั่นใจได้ว่ำกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยกำหนด และ 6 ประเมินและปรับปรุงกระบวนการ: สำนักฯ ได้
วิเครำะห์และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน และนำผลกำรตรวจประเมินจำก
สำนักงำนตรวจสอบภำยในฯ มำใช้ปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ดังตำรำง 6.2-2 และ
รำยงำนเสนอต่อที่ประชุม คกก.บริหำรสำนักฯ และ คกก.อำนวยกำรสำนักฯ รำยไตรมำสและสิ้นปีงบประมำณ
สำนักฯ มีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำน (สำนักงำนสำนัก และฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) อำทิ
ด้านความปลอดภัยต่ อชีวิตและทรัพย์สิน : มีกำรมอบหมำยให้มีผู้ อยู่เวรรักษำกำรณ์ ผู้ ตรวจเวรรักษำกำรณ์ และ
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยดูแลควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีกำรจัดทำป้ำยแจ้งเตือนต่ำงๆ เช่น ป้ำยระวังกิ่งไม้
ตก ป้ำยห้ำมสูบบุรี่ และมีกำรติดตั้งถังดับเพลิง ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่สำนักงำนและพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ ดังตำรำง 6.2-3
ตาราง 6.2-3 ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยงของสานักฯ
ด้าน
ควำมปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ความเสี่ยงหลัก
กำรติดเชื้อไวรัส
โควิด-19

กำรเกิดอัคคีภัย

วัตถุประสงค์การจัดการ แนวทางการซักซ้อม
ความเสี่ยง
และแนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ - กำรฉีดวัคซีนโควิด-19
ไวรัสโควิด-19 ของ
- มำตรฐำน SHA
บุคลำกรและผู้รับบริกำร - มำตรกำรป้องกันโค
วิด-19 ของสำนักฯ
และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันกำรเกิด
- กำรซ้อมแผนอัคคีภัย
อัคคีภัยในพิพิธภัณฑ์
ประจำปี
เรือนโบรำณล้ำนนำ
- กำรติดตั้งถังดับเพลิง
- กำรสำรวจอำคำรและ
พื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ฯ
ประจำสัปดำห์

กำรโจรกรรม

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำรไม่ให้
สูญหำย/เสียหำย

ต้นไม้หักโค่น กิ่ง
ไม้ตก

เพื่อป้องกันอันตรำยต่อ
ชีวิตและทรัพย์ของ
บุคลำกร ผู้รับบริกำร
และของทำงรำชกำร

การติดตามและแก้ไข
- ข้อมูลกำรฉีดวัคซีน
ของบุคลำกร

- รำยงำนกำรซ้อมแผน
อัคคีภัย
- รำยงำนกำรตรวจสอบ
ถังดับเพลิง
- รำยงำนกำรสำรวจ
อำคำรและพื้นที่ใน
พิพิธภัณฑ์ฯ
- รปภ. 24 ชั่วโมง
- รำยงำนกำรรักษำ
- ผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์
ควำมปลอดภัย
- ผู้ตรวจเวรรักษำกำรณ์ - รำยงำนกำรอยู่เวร
- ระบบกล้องวงจรปิด
รักษำกำรณ์ประจำวัน
- รำยงำนกำรตรวจเวร
รักษำกำรณ์ประจำวัน
- กำรติดป้ำยแจ้งเตือน - รำยงำนกำรติดตั้งป้ำย
เช่น ระวังกิ่งไม้ตก
แจ้งเตือนเพื่อระวัง
- กำรสำรวจสภำพต้นไม้ ภัย/เหตุตำ่ งๆ
และกิ่งไม้ กำรตัด
- รำยงำนผลกำรสำรวจ
และกำรจัดกำรต้นไม้

ทบทวน
รำย
ไตรมำส

รำยปี
รำย
ไตรมำส
รำย
สัปดำห์
ทุกวัน

รำย
ไตรมำส
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ด้าน

ความเสี่ยงหลัก

วัตถุประสงค์การจัดการ
ความเสี่ยง

ควำมปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูลสูญ
ของข้อมูล
หำย เสียหำย หรือกำร
สำรสนเทศ (กำร โจมตีระบบข้อมูล
โจรกรรมข้อมูล
ทำงอินเทอร์เน็ต)

แนวทางการซักซ้อม
และแนวปฏิบัติ
ต้นไม้ และกำรตัดแต่ง
กิ่ง

การติดตามและแก้ไข

และกิ่งไม้ในพื้นที่
สำนักงำนและ
พิพิธภัณฑ์ฯ
- ระบบ Firewalls
- ระบบป้องกันกำร
- โปรแกรมป้องกันไวรัส
โจรกรรมข้อมูล
- ระบบสำรองข้อมูล
- กำรป้องกันและกำจัด
(Backup files)
ไวรัสคอมพิวเตอร์
- กำรสำรองข้อมูลตำม
ระยะเวลำที่กำหนด

ทบทวน

รำย
ไตรมำส

ด้านข้อมูลและสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยี ที่สาคัญ: สำนักฯ มีกำรดูแลกำรเชื่อมต่อข้อมูลและสำรสนเทศผ่ำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ให้ พร้อมใช้งำนและรับมือต่อทุกสถำนกำรณ์ มีกำรสำรองข้อมูลและ
สำรสนเทศตำมระยะเวลำที่กำหนด มีกำรกำหนดสิทธิ์ และระดับในกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ป้องกันกำรสูญหำย สำนักฯ มีวิธีกำรจัดกำรอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งฮำร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ ให้ปลอดภัยและ
เชื่อถือได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลที่เป็นควำมลับและมีควำมอ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีควำมปลอดภัยและ
เป็ น ควำมลั บ ตำม พรบ.กำรกระทำควำมผิ ดเกี่ยวกับ คอมพิว เตอร์ และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ข้อมูลส่วนบุคคล: ได้แก่ เงินเดือน ภำษี ประวัติบุคลำกร
จัดกำรโดยระบบของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (ระบบบัญชีสำมมิติ, ระบบ CMU-HR Portal) และ 2) ข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการ: ได้แก่ ระบบ e-Budgeting, e-Project, CMU-PA, CMU-MIS และระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ของ
สำนักฯ มีกำรกำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงและแก้ไขข้อมูล เฉพำะผู้ที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น สำนักฯ คำนึงถึงควำมปลอดภัย
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บข้อมูล บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่แยกออกจำกกัน ซึ่งได้ติดตั้งระบบกล้องวงจร
ระบบสำรองกระแสไฟฟ้ำ เพื่อป้องกันกำรบุกรุก/ทำลำยข้อมูล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ทำหน้ำที่สำรวจและเฝ้ำกำรบุก
รุกของระบบ เช่น Hacker ไวรัสคอมพิว เตอร์ และแจ้งเตือนบุคลำกรให้มีกำรสำรองข้อมูล กำรทำงำนที่ส ำคัญ บน
อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น Hard Drive, Cloud, One Drive, Google Drive, Microsoft Team และระบบอินทรำ ทำให้มั่นใจ
ได้ว่ำหำกมีข้อมูลเสียหำย/สูญหำย จะสำมำรถปฏิบัติงำนต่อได้ โดยปรำศจำกปัญหำหรือมีอุปสรรคน้อยที่สุด ดังตำรำงที่
6.2-4
ตาราง 6.2-4 ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์
วิธีการทาให้เชื่อถือได้
ฮาร์ดแวร์
- จัดทำแผนกำรจัดซื้อ/จัดหำ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีประจำปี

วิธีการทาให้ปลอดภัย

วิธีการทาให้ใช้งานง่าย

- มีแผนกำรบำรุงรักษำเครื่อง
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เทคโนโลยี ให้พร้อมใช้งำน
และมีควำมปลอดภัยอย่ำง
สม่ำเสมอ

- มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้งำน
- มีกำรอัพเกรดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีให้ทันสมัย และ
สอดคล้องกับกำรใช้งำน

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
งำนบริหำรทั่วไป:
นำยนนทกำนต์ ยอดแก้ว
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์)
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วิธีการทาให้เชื่อถือได้
ซอร์ฟแวร์
- ใช้ซอร์ฟแวร์ที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย

วิธีการทาให้ปลอดภัย
- มีกำรตรวจสอบกำรใช้
ซอร์ฟแวร์ที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย (ซื้อลิขสิทธิ์)
- มีระบบสำรองข้อมูลบนสื่อ/
อุปกรณ์ที่เชื่อถือได้
- มีกำรติดตั้งและอัพเดท
โปรแกรมไวรัสอย่ำง
สม่ำเสมอ
- อบรมให้ควำมรู้เกีย่ วกับกำร
ใช้ซอร์ฟแวร์ที่จำเป็นให้แก่
บุคลำกร
- อบรม/เผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์
ให้แก่บุคลำกรับทรำและถือ
ปฏิบัติ

วิธีการทาให้ใช้งานง่าย

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ

- ฝึกอบรมกำรใช้ระบบ
งำนบริหำรทั่วไป:
ฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ให้
นำยนนทกำนต์ ยอดแก้ว
บุคลำกรที่เกีย่ วข้อง
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์)
- ฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลำกรที่
ใช้งำน

6.2.ค(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
สำนักฯ มีระบบกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1 กำหนดควำมเสี่ยงที่สำคัญที่มีผล
ต่อกำรดำเนิ น งำนขององค์กร 2 จั ดทำแผนป้องกัน แก้ไขและกู้คืน เพื่อให้ ส ำมำรถดำเนินงำนต่อไปได้ 3 ซักซ้อม
ฝึกอบรม และทบทวนสถำนกำรณ์ประจำปี เพื่อปรับปรุงกระบวนกำร โดยจัดทำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมเพื่อรับมือ
กับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และกำหนดหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน และ 4 ทบทวนแผนงำนและกระบวนกำร
ผู้นำระดับสูงให้ควำมสำคัญด้ำนควำมปลอดภัยของบุคลำกร ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมอบหมำย
ให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนที่ทำงำน กำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน ได้แก่ คกก.
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน และ คกก.ดำเนินด้ำนสิ่งแวดล้อม ปีงบ 2564 มีกำรดำเนินงำนโครงกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรฝึกซ้อมตำมแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" โครงกำร
ส ำนั ก งำนสี เ ขี ย ว (Green Office) ขอกำรรั บ รองมำตรฐำนควำมปลอดภั ย และสุ ข อนำมั ย (Safety and Health
Administration: SHA) จำกกระทรวงสำธำรณสุข และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยสำนักฯ จัดสรร
งบประมำณสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงเพียงพอ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ผ่ำนแผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง ปี
งบ 2564 สำนักฯ ได้รับรำงวัลและกำรรับรองมำตรฐำน ดังนี้
- รำงวัล Museum Thailand Awards 2021 พิพิธภัณฑ์ด้ำนสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รำงวัลดีเด่นด้ำน
กิจกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรอนุรักษ์และสืบสำน และด้ำนกำรดูแลสุขอนำมัย และควำมปลอดภัย จำก
สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (สพร.)
- มำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยในสถำนประกอบกำร (Safety and Health Administration: SHA)
ประจำปี 2564 จำกกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
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ตาราง 6.2-5 กระบวนการทางานที่สาคัญ ข้อกาหนด และตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อม
ต่อภาวะฉุกเฉิน
กระบวนการทางาน
ข้อกาหนดสาคัญ
สถานที่ทางานมีความปลอดภัย
1) ระบบดูแลรักษำควำม
- พิจำรณำ TOR กำรจัดจ้ำง
ปลอดภัย
รปภ.
2) ระบบกำจัดขยะ/ของเสีย

3) แสงสว่ำงในทีท่ ำงำน

4) เสียงในกำรทำงำน

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมำย และข้อกำหนด
ด้ำนสิ่งแวดล้อม
- เกณฑ์สำนักงำนสีเขียว
(Green Office)
- มำตรฐำนกำรกำจัดขยะ/ของ
เสีย
- กฎกระทรวง กำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำร
จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน
แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ.
2559
- กฎกระทรวง กำหนด
มำตรฐำนในกำรบริ ห ำร
จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้ อ มในกำร
ท ำงำนเกี่ ย วกั บ ควำมร้ อ น
แสงสว่ ำ ง และเสี ย ง พ.ศ.
2559

ตัวชี้วัดกระบวนการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- อุปกรณ์พร้อมใช้งำน
- ร้ อ ยละควำมพึ ง พอใจของ
- ไม่ มี ท รั พ ย์ สิ น เสี ย หำย/สู ญ บุ ค ลำกรต่ อ สภำพแวดล้อม
หำย
และควำมปลอดภั ย ในกำร
ทำงำน
- กำรคัดแยก กำจัด และส่ง
- ผลกำรดำเนินงำนด้ำน
ขยะ/ของเสีย
สิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์
- ไม่มีขยะตกค้ำง
สำนักงำนสีเขียว (Green
- กำรบำบัดน้ำเสีย
Office)

- แสงสว่ำงต้องเป็นไปตำมที่
อธิบดีประกำศกำหนด
- แสงสะท้อนเข้ำนัยน์ตำ
จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคล

- ผ่ำนกำรรับรองกำรตรวจวัด
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ภำยในห้องปฏิบัติกำร
(ควำมเข้มของแสงสว่ำง)

- เสียงดังสูงสุดไม่เกิน 140 เด - ผ่ำนกำรรับรองกำรตรวจวัด
ซิเบล
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
- ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลำ
ภำยในห้องปฏิบัติกำร
ทำงำนในแต่ละวันไม่เกิน
(ระดับกำรได้รับสัมผัสเสียง
มำตรฐำนอธิบดีประกำศ
เฉลี่ย (Leq.2 hr.)
กำหนด
- หำกระดับเสียงเกินที่กำหนด
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคล และมี
เครื่องหมำยเตือนให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วน
บุคคลติดให้เห็นได้ชัดเจน
- ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดทำงำน
8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบล
เอขึ้นไปต้องมีมำตรกำรกำร
อนุรักษ์กำรได้ยิน
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กระบวนการทางาน
ข้อกาหนดสาคัญ
การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
1) ระบบป้องกันและระงับ
- กฎกระทรวงกำหนด
อัคคีภัย
มำตรฐำนในกำรบริหำร
2) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุ
จัดกำรและดำเนินกำรด้ำน
เพลิงไหม้
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย
3) แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน
และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ.
2555
- มำตรกำรป้องกันกำรเกิด
อัคคีภัยในสถำนศึกษำ
- อุปกรณ์และเครื่องช่วยใน
กำรหนีไฟ
- กำรฝึกอบรมซ้อมแผน
อัคคีภัย

ตัวชี้วัดกระบวนการ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

- กำรตรวจสอบอุปกรณ์
- จำนวนบุคลำกรที่ผำ่ นกำร
ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์
ฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่ำงน้อย - ควำมพร้อมของอุปกรณ์
ปีละ 1 ครั้ง
ดับเพลิง
- มีจุดรวมพล 1 จุด
- ควำมพร้อมของอุปกรณ์แจ้ง
- มีเส้นทำงหนีไฟที่โล่ง ไม่มสี ิ่ง
เหตุเพลิงไหม้
กีดขวำง และอพยพได้อย่ำง
ปลอดภัย
- มีป้ำยข้อปฏิบัติเกีย่ วกับกำร
ดับเพลิงและกำรอพยพหนี
ไฟ และติดประกำศให้เห็น
ชัดเจน
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หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ
7.1.ก ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
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7.1.ข. ผลลัพธ์ด้านกระบวนการ
7.1.ข(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

ตัวชี้วัด 7.1.ข(1)-2 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด ผลการ
ดาเนินงานปีงบ 2564 คิดเป็นร้อยละ 85.71 เนื่องจากสานักฯ ได้ขยายระยะเวลาดาเนินงาน จานวน 2 โครงการ คือ 1)
โครงการจัดทาและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. "เรือนโบราณลุ่มแม่น้าปิง" และ 2) โครงการจัดพิมพ์
วารสารร่มพยอม ปีที่ 23 (ฉบับที่ 1 - 2)
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7.1.ข(2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน

75

7.1.ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
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7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
7.2.ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
7.2.ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น

77

7.2.ก(2) ความผูกพันของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น
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7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.3.ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
7.3.ก(1) อัตรากาลัง และขีดความสามารถของบุคลากร

7.3.ก(2) บรรยากาศในการทางาน
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7.3.ก(3) ความผูกพันของบุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 7.3.ก(3)-1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 คิดเป็นร้อยละ 92.25 ลดลงจากปีที่ผ่านมา จานวน 2 หัวข้อ ดังนี้
1) ส่วนงานของท่านสร้างแรงจูงใจให้รู้สึกอยากทางานให้ดีที่สุดทุกวัน และพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ
ท่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 92.31 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมา ร้อยละ 2.31
2) ท่านต้องการทางานและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนงานมากกว่าที่ส่วนงานของท่านจะคาดหวัง ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 93.85 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3.85
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7.3.ก(3)-3 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC: องค์กรแห่งความสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีที่ผ่าน ร้อยละ 0.72 เนื่องจากกิจกรรมย่อยในโครงการ และหัวข้อ
ประเมินกิจกรรมแตกต่างกัน จึงสามารถเปรียบเทียบผลประเมินได้ในภาพรวมเท่านั้น
7.3.ก(4) การพัฒนาบุคลากร
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7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กร และการกากับดูแล
7.4.ก ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
7.4.ก(1) การนาองค์กร
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7.4.ก(1)-2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ผล
การดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 95.00 ลดลงจากปีที่ผ่าน ร้อยละ 5 เนื่องจากผลสาเร็จของ
การดาเนินการด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) และแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล
ไม่ครบถ้วนตามจานวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่มีเพิ่มเติมจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
2) การมีความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศลดลงจากปีที่
ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทาให้ไม่สามารถทางานร่วมกับชุมชนและลงพื้นที่ได้
7.4.ก(2) การกากับดูแล
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7.4.ก(3) กฎหมาย ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน
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7.4.ก(4) จริยธรรม
7.4.ก(4)-1 จานวนข้อร้องเรียนของลูกค้า/ผู้รับบริการจากสานักฯ

7.4.ก(5) สังคม

ตัวชี้วัด 7.4.ก(5)-1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่สานักฯ ให้การสนับสนุนแก่ชุมชน และตัวชี้วัดที่ 7.4.ก(5)-2
จานวนเครือข่ายชุมชนที่สานักฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดาเนินงานที่
ลดลงจากปีที่มา เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรม การ
บริการวิช าการแก่ชุมชน และการสนับสนุนชุมชนได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคของจัง หวัด
เชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมาตรการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สานักฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการบริการ
วิชาการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบออนไลน์ เพื่อทดแทนการสนับสนุนชุมชนใน
พื้นที่แบบ Onsite ตามข้อจากัดที่เกิดขึ้นดังกล่าว
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7.4.ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

86
ตัวชี้วัด 7.4.ข-1 ร้อยละความสาเร็จของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สานักฯ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 88.02 ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีตัวชี้วัดที่ “ไม่บรรลุเป้าหมาย” ดังนี้
- ตัว ชี้วัด 1.1.5 จ านวนเงิน ทุน สนับสนุนการดาเนินงานของพิพิธ ภัณฑ์เรือนโบราณล้ านนาจากแหล่ งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศ เป้าหมาย 3,500,000 บาท ผลการดาเนินงาน 1,545,665 บาท
- ตัวชี้วัด 2.1.1 จานวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/Course online/Webinar/กระบวนวิชาเรียนร่วม เป้าหมาย
15 หลักสูตร ผลการดาเนินงาน 10 หลักสูตร เนื่องจากงบประมาณในการดาเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เชิงรุกที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ คือ
ได้รับจัดสรรใกลสิ้นสุดปีงบประมาณ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 สานักฯ จาเป็นต้องขยายระยะเวลาดาเนินงานการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นออกไป

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
7.5.ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
7.5.ก(1) ผลการดาเนินการด้านงบประมาณและการเงิน

87
ตัวชี้วัด 7.5.ก(1)-1 จานวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้
แหล่งอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 1,745,661 บาท บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ลดลงจากปีที่ผ่านมา
เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งบประมาณสนั บ สนุ น โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in
Chiang Mai (AFCP 2019-2021) ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว (Multi-Year) และมีโอนงบประมาณดาเนินงานโครงการ
ตามสัญญาที่กาหนดไว้ล่วงหน้า

7.5.ก(2) ผลการดาเนินการด้านตลาด
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ภาคผนวก

89

ภาคผนวก ก.
รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Consensus Review วันที่ 9 ตุลาคม 2562 และSite Visit วันที่ 18 ตุลาคม 2562
รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร
1) ผศ.กภ.ทศพร พิชัยยา
ประธานกรรมการ
2) รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์
กรรมการ
3) รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
กรรมการ
4) ผศ.ดร.วาสนา ศิริรังสี
กรรมการ
ผลการตรวจประเมิน จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนา
หมวด / ข้อ
แบนด์
จุดแข็ง
โอกาสในการพัฒนา
หมวด 1 การนาองค์การ
1.1 การนาองค์การ
2 1) นาระดับสูงมีกระบวนการกาหนดวิสัยทัศน์
1) นอกจากผู้นาระดับสูงมีความมุง่ มั่นที่จะให้มี
โดยผู้นาระดับสูง
และค่านิยม พร้อมกับถ่ายทอดวิสยั ทัศน์และ
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย และมี
ค่านิยมผ่านระบบ LEAD Model
จริยธรรมผ่านค่านิยม ดารงตนเป็นแบบ
ฉบับ (Classic) ตามตาราง 1.1-1 แล้ว ยัง
ไม่พบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตัว
เป็นแบบอย่างของผู้บริหารในการนาค่านิยม
สู่ด้านอื่นๆ (Creativity, Passion,
Affection) สู่การปฏิบัติอย่างสอดคล้อง
ทั้งนี้ การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม
ค่านิยมที่ชัดเจนและการประเมินผลการนา
ค่านิยมสู่การปฏิบตั ิของบุคลากรจะช่วยให้
ผู้บริหารสามารถนาองค์กรอย่างมี
ประสิทธิผล
2) ไม่ชัดเจนว่าผู้นาระดับสูงใช้แนวทางที่เป็น
ระบบ และมีประสิทธิผลในการปรับปรุงผล
การดาเนินการตามตัวชี้วัดตามแผนภาพ
OP2-1 และแผนภาพ 4.1-3 ในการสร้าง
สานักให้เป็นองค์กรที่ประสบความสาเร็จ
อย่างยั่งยืนทั้งปัจจุบันและอนาคต เช่น การ
มุ่งปรับปรุงผลการดาเนินการ การสร้าง
วัฒนธรรมการทางานของบุคลากรที่ทาให้
ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดอี ย่าง
สม่าเสมอ และการมุ่งนวัตกรรม จะช่วยให้
สานักยกระดับผลการดาเนินการได้ตาม
เป้าหมาย
3) ไม่ชัดเจนว่ามีการใช้ประโยชน์จากระบบการ
สื่อสารมีประสิทธิผลอย่างไร เช่น การนาผล
การสื่อสารมาปรับปรุงกระบวนการที่จะช่วย
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หมวด / ข้อ

แบนด์

จุดแข็ง

1.2 การกากับดูแล
และความรับผิดชอบ
ต่อ

2

1) ผู้นาระดับสูงกากับดูแลองค์กรทุกหน่วยงาน
ให้เกิดพฤติกรรมที่มีคณ
ุ ธรรมและความ
โปร่งใสโดยอาศัย 5 ดัชนี และมีการติดตาม
ในข้อตกลงการปฏิบตั ิงาน (PA) การ
ดาเนินการเซ่นนี้ทาให้มั่นใจว่า การ
ดาเนินงานขององค์กรถูกต้องตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม
2) มีกระบวนการรณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมทีม่ ี
จริยธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของบุคลากรผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย และมีการกากับ
ติดตามพฤติกรรมด้านจริยธรรม

2

1) สานักฯ มีกระบวนการจัดทากลยุทธ์
1) ไม่ชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ
ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน โดยมีผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ จะช่วยให้บรรลุวสิ ัยทัศน์อย่างไร
และระยะเวลาในการดาเนินการ มีการใช้
เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ 1.1
ข้อมูลต่างๆ มาประกอบการวางแผนตาม
ตัวชี้วัด 1.4 ผลสัมฤทธิ์ในการของการได้รับ
แผนภาพ 2.1-1 และตาราง 2.1-1 ใช้
การสนับสนุนและการยอมรับจากนานาชาติ
SWOT ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ TOWS
ในตาราง 2.1-4 ยังขาดความมีประสิทธิผล
matrix ในการกาหนดยุทธศาสตร์ 3 ด้าน
ซึ่งอาจส่งผลให้สานักฯ เสี่ยงกับการไม่บรรลุ
รวมทั้งการกาหนดระบบงานทีส่ าคัญ สิ่ง
เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่กาหนด
เหล่านี้จะส่งเสริมให้สานักฯ สามารถ
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1) สานักฯ นากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ โดย
1) ไม่ชัดเจนว่ามีแนวทางที่เป็นระบบในการ
มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องตามโครงสร้างการ
จัดสรรทรัพยากรทั้งด้านการเงินและด้าน

หมวด 2 กลยุทธ์
2.1 การจัดทากล
ยุทธ์

2.2 การนากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบตั ิ

2

โอกาสในการพัฒนา
ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรและ
ผู้รับบริการ (ไม่พบผลลัพธ์ของการประเมิน
การปฏิบัตติ ามค่านิยมของบุคลากร)
1) ตามตาราง 1.2-3 สานักฯ ระบุความเสีย่ ง
และระบบจัดการความเสีย่ งและความกังวล
ต่อสังคม แต่ไม่ชัดเจนว่าสานักฯ ได้แสดง
ประสิทธิผลของการประพฤติปฏิบตั ิที่
ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัตติ าม
ระเบียบ และการได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานอย่างไร
2) แม้การสนับสนุนชุมชนมีการดาเนินการ
หลายเรื่อง แต่ยังไม่พบการดาเนินการที่เป็น
ระบบ โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกิจกรรม เช่น
การจัดกิจกรรมในวันครบรอบวันคล้ายวัน
สถาปนา 25 ปี โดยการนาดนตรี
ศิลปวัฒนธรรม การมอบสิ่งของและเงิน
บริจาคให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดการ
สวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุบ้านธรรมปกรณ์
(เขียงใหม่) และการจัดกิจกรรมสนับสนุน
พืน้ ที่ เป็นต้น
3) ไม่พบแนวทางการกาหนดชุมซนที่สาคัญ
และไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการไข้
สมรรถนะหลักในการส่งเสริมชุมชนให้
เกิดผลดี การกาหนดชุมซนที่เหมาะสมกับ
ขนาดและความสามารถขององค์กร
ประกอบกับการไข้สมรรถนะหลักของ
องค์กร จะช่วยให้การสนับสนุนชุมซนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้
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หมวด / ข้อ

แบนด์

หมวด 3 ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า

2

3.2 ความผูกพันของ
ลูกค้า

2

จุดแข็ง
โอกาสในการพัฒนา
ปฏิบัติงานจัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติการ
อื่นๆ เพื่อสนับสนุนความสาเร็จของ
ซึ่งแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนริเริ่ม
แผนปฏิบัติการ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการ
สาคัญและมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสานักฯ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เสนอคณะ
2) ไม่ชัดเจนว่าการคาดการณ์ผลการดาเนินการ
กรรมการบริหาร แผนปฏิบัติการที่ผ่านการ
ของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ตามกรอบ
พิจารณาจะถ่ายทอดไปยังบุคลากร ผ่านการ
เวลาทัง้ ระยะสั้นและระยะยาวของสานักฯ
ประชุมประจาปี/ประชุมกลุ่มย่อย มีการ
มีประสิทธิผลอย่างไร
จัดทา TOR และมีการติดตามประเมินผลโดย
คณะกรรมการบริหารฯ เป็นประจาตาม
กาหนด ดังแสดงในแผนภาพ 2.1 1 และ
ตาราง 4.1 3 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเพิม่
โอกาสในการบรรลุความสาเร็จตามกลยุทธ์
ให้กับสานักฯ
1) สานักฯ มีกระบวนการรับฟังเสียงของ
1) ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการรับฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและลูกค้ากลุม่ อื่น โดยกาหนด
ผู้รับบริการและลูกค้ากลุม่ อื่น (แผนภาพ
ผู้รับผิดชอบและดาเนินการ 4 ขั้นตอน และมี
3.1-1) มีประสิทธิผลอย่างไร เนื่องจากเป็น
กระบวนการประเมินความพึงพอใจและไม่
ลักษณะเชิงรับ (Passive) เพียงด้านเดียว
พึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งข้อคิดเห็นที่ได้รับ
การมีกระบวนการรับฟังเชิงรุก เช่น มี
ถูกนาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ
กระบวนการที่กระตุ้นให้ลูกค้า ผูร้ บั บริการ
ดังแสดงในแผนภาพ 3.1-1 และตาราง 3.1-2
ให้ความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ จะช่วยให้
การดาเนินการดังกล่าว จะช่วยให้สานักฯ
สานักฯ มีสารสนเทศที่เป็นความเห็นของ
สามารถเรียนรู้และตอบสนองได้ตรงกับความ
ลูกค้า ผูร้ ับบริการที่สามารถนาไปปรับปรุง
ต้องการของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น
กระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2) ไม่ชัดเจนว่าการรวบรวมสารสนเทศด้าน
ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ (ตามตาราง
ที่ 3.1-2 และ 3.1-4) เป็นกระบวนการที่มี
ประสิทธิผล การประเมินความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจที่ตรงไปตรงมาจะช่วยให้
สานักฯ สามารถกาหนดกระบวนตอบสนอง
ได้ตามความต้องการ และคาดหวังของ
ลูกค้า ผูร้ ับบริการ
1) สานักฯ สนับสนุนผู้รับบริการและกลุม่ ลูกค้า 1) ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการสร้างความสัมพันธ์
อื่น โดยมีกระบวนการกาหนดบริการที่
กับผู้รับบริการและลูกค้ากลุม่ อื่น และการ
สอดคล้องกับเสียงของผู้รับบริการ (แผนภาพ
ค้นหาความต้องการเกี่ยวกับบริการของ
3.2-1) มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง
ลูกค้า โดยเฉพาะในกลุม่ สถาบันการศึกษา
(ตาราง 3.2-1 และ ตาราง 3.2-4) มีการนา
หน่วยงาน องค์กรระดับนานาชาติ และคน
เสียงของผู้รับบริการตลอดจนข้อมูลจากคู่
ต่างชาติ (ตาราง 3.2-4) มีประสิทธิผล การ
เทียบมาวิเคราะห์และจาแนกลูกค้าเพื่อ
ประเมินผลลัพธ์ด้านการสร้างความสัมพันธ์
กาหนดตลาดในปัจจุบันและอนาคต (ตาราง
กับผู้รับบริการ จะช่วยให้สานักฯ เลือก
3.2-3) การดาเนินการดังกล่าวจะสร้าง
วิธีการ/ช่องทางที่เหมาะสมสาหรับ
ความสัมพันธ์และความผูกพันให้กบั
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มได้ ซึ่งจะส่งผลถึงการ
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แบนด์

จุดแข็ง
โอกาสในการพัฒนา
ผู้รับบริการและกลุม่ ลูกค้าอื่น มีระบบ
บรรลุความเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของ
สนับสนุนผู้รับบริการและลูกค้ากลุม่ อื่น โดย
กิจกรรมทางด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มีช่องทางในการสืบค้นสารสนเทศด้านการ
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
สนับสนุนผู้รับบริการ ซึ่งมีความหลากหลาย
นานาชาติ ตามวิสัยทัศน์ของสานักฯ
และเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม
2) ไม่พบกระบวนการสนับสนุนให้กลุ่มลูกค้ามา
2) มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน โดย
ใช้บริการ เช่น การประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
กาหนดผูร้ ับผิดชอบตามกลุ่มผูร้ ับบริการ มี
ไม่พบการใช้สารสนเทศ/ข้อมูลจาก
ช่องทางที่หลากหลาย ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อ
ผู้รับบริการ เพื่อนามาวางกลยุทธ์จาแนก
บุคคล โดยมีการจาแนกระดับความเร่งด่วน
ตามกลุม่ ลูกค้าเพื่อวางเป้าหมายทาง
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนในลักษณะเดียวกัน
การตลาดให้ชัดเจน เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่ม
ในอนาคต
ต่างๆ รวมทั้งลูกค้าใหม่ มาใช้บริการ เพื่อ
สร้างความผูกพันและให้ลูกค้ากลับมาใช้
บริการอีก
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด
2 1) สานักฯ มีระบบการใช้ข้อมูลสารสนเทศและ 1) ไม่พบการดาเนินการอย่างเป็นระบบในการ
วิเคราะห์ และ
วิธีเลือกตัวชี้วัดที่สาคัญตามเกณฑ์ SMART
คัดเลือกคูเ่ ทียบ และการใช้ข้อมูลเชิง
ปรับปรุงผลการ
ที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
เปรียบเทียบ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ดาเนินการของ
กลยุทธ์ พันธกิจ ค่านิยม โดยมีการติดตาม
กระบวนการตามพันธกิจให้มผี ลการ
องค์การ
และปรับปรุงผลการดาเนินการ ตามที่แสดง
ดาเนินการทีด่ ีขึ้นหรือโดดเด่นขึ้นอย่างไร
ใน ตาราง 4.1-1 และ 4.1-2 และแผนภาพ 2) ไม่ชัดเจนว่ามีการใช้ประโยชน์จากระบบการ
4.1-1 ตลอดจนสานักฯ มีระบบการนาข้อมูล
วัดผลดาเนินการ โดยใช้สารสนเทศเพื่อการ
จากผู้รับบริการมาใช้ในการปรับปรุงบริการ
วิเคราะห์ และนาไปสู่การปรับปรุงผลการ
(4.1 ก(3)) การดาเนินการเหล่านีจ้ ะช่วย
ดาเนินการที่นาไปสู่การสร้างนวัตกรรม การ
สนับสนุนการดาเนินงานของสานักฯ
ขาดความชัดเจนดังกล่าวอาจทาให้สานักฯ
เสียโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงผลการ
ดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
4.2 การจัดการ
2 1) สานักฯ มีระบบจัดการความรู้ โดยใช้
1) สานักฯ ไม่ได้แสดงว่าการถ่ายทอดความรู้
ความรู้ สารสนเทศ
กระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังตาราง 4.2-1
ผ่านการบรรยายเป็นกระบวนการที่มี
และเทคโนโลยี
การดาเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการ
ประสิทธิผล เนื่องจากองค์ความรูห้ ลายๆ
สารสนเทศ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
ด้านเป็นทักษะ การมีกระบวนการถ่ายทอด
การดาเนินการ
ความรู้ และทักษะ และมีการประเมินผล
การถ่ายทอดความรู้และทักษะ จะช่วยให้
สานักฯ ประเมินประสิทธิผล และปรับปรุง
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ใน
สานักฯ ได้อย่างยั่งยืน
2) ไม่ชัดเจนว่าสานักฯ มีการดาเนินการอย่าง
เป็นระบบในการทวนสอบ และทาให้มั่นใจ
ว่าข้อมูลและสารสนเทศที่ใช้ในสานักฯ มี
คุณภาพ ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และ
เป็นปัจจุบัน อันอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู้และบริหารจัดการโดยใช้
ข้อมูลจริงของสานักฯ อีกทั้งข้อมูลและ
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หมวด 5 บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อม
ด้านบุคลากร
(Workforce
Environment)

5.2 ความผูกพันของ
บุคลากร
(Workforce
Engagement)

แบนด์

2

2

จุดแข็ง

โอกาสในการพัฒนา
สารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพจะตอบสนองความ
ต้องการในการใช้งานของผู้บริหาร บุคลากร
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
3) ไม่ชัดเจนว่าสานักได้ดาเนินการด้านความ
ปลอดภัย และความพร้อมใช้ของข้อมูล
และสารสนเทศที่มีประสิทธิผลอย่างไร โดย
ไม่พบการแสดงระบบรักษาความปลอดภัย
และป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย ผลลัพธ์
ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ และไม่พบการแสดงระบบ
การทางานที่รับประกัน Down Time การ
ดาเนินการและแสดงผลระบบดังกล่าวจะ
สร้างความมั่นใจให้กับสานักฯ ว่ามีระบบ
สารสนเทศที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน

1) สานักฯ มีแนวทางในการบริหารทรัพยากร
1) แม้ว่าสานักมีการจัดสรรอัตรากาลังเป็น 2
บุคคลเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพในการ
ส่วน คือ อัตรากาลังเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ
ทางาน โดยอาศัยกลไกที่สอดคล้องกัน
ด้านทานุบารุง ส่งเสริม และบริการ
ระหว่างการพัฒนาขีดความสามารถตามแผน
ศิลปวัฒนธรรม และอัตรากาลังเพือ่
ยุทธศาสตร์ การติดตามผลการดาเนินการ
ขับเคลือ่ นพันธกิจด้านบริหารจัดการ แต่ไม่
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน (TOR)
พบแนวทางที่เป็นระบบในการประเมิน
การส่งเสริมการทางานเป็นทีม และการยก
ความต้องการด้านขีดความสามารถของ
ย่องชมเชยผู้มีผลปฏิบัติงานดีเด่น
บุคลากร (แผนภูมิ 5.1-2) และไม่พบ
แนวทางการเตรียมบุคคลากรให้พร้อมรับต่อ
อัตรากาลังที่เปลี่ยนไป เช่น แม้บุคลากรบาง
ตาแหน่งจะได้รับการจ้างต่ออีก 1 ปีหลัง
ครบเกษียณอายุ แต่สานักฯ ควรมีแนวทาง
ในการเตรียมพัฒนาผูส้ ืบทอดที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิผล
2) ไม่พบการประเมินความต้องการในการ
พัฒนาด้านทักษะ สมรรถนะหลักของ
บุคลากรเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาบุคคลากร
ในยุค 4.0 อันเป็นยุทธศาสตร์ของสานักฯ
3) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการปรับปรุง
ปัจจัยสาคัญด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน การขาดแนวทางดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบทางลบต่อความสาเร็จตามพันธ
กิจและกลยุทธ์ของสานักฯ
1) สานักฯ มีระบบการเรียนรู้และพัฒนา
1) กระบวนการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
บุคลากรทุกระดับ ตาม CPAC-CMU
องค์กรที่ใช้ 4 กระบวนการ ถึงแม้จะถูก
Learning and development subกากับด้วยตัวชี้วัด ตามตาราง 5.2-1 ยังไม่
system ตามแผนภาพ 5.2-1 โดยนา
ครอบคลุมถึงการประเมินผล การวิเคราะห์
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แบนด์

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการ
2
ทางาน

6.2 ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติการ

2

จุดแข็ง
โอกาสในการพัฒนา
สมรรถนะหลักขององค์กรมาเป็นปัจจัย
และการปรับปรุง ซึ่งจะส่งผลถึงความสาเร็จ
สาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร การ
ของการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ดาเนินการเหล่านี้จะช่วยสนับสนุน
2) ไม่ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนบุคลากรของสานัก
สารวจและสร้างความผูกพัน เช่น การ
ฯ
ปรับเปลีย่ นวิธีการสารวจ เป็นการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ เพิ่มการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการกาหนดค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร และการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสร้างความผูกพันมีความ
สอดคล้องกับปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน
อย่างไร
1) สานักฯ มีกระบวนการออกแบบบริการและ
กระบวนการทางานรวม 9 ขั้นตอน มีการนา
สมรรถนะหลักมาใช้เพื่อออกแบบ
กระบวนการให้บริการ มีการกาหนดตัวชี้วัด
ผลลัพธ์และกากับดูแลตามแผนภาพ 6.1-1
การดาเนินการดังนี้จะทาให้เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิผลการทางานและทาให้สานักฯ
ประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
2) กระบวนการออกแบบบริการมีการระบุ
ข้อกาหนดที่สาคัญ (ตาราง 6.1-2 และตาราง
6.1-3) และมีกระบวนการปรับปรุงบริการ
โดยใช้ GAPS Model และ PDSA ปรับปรุง
กระบวนการตาม Service process (ตาราง
6.1-5)
1) สานักฯ มีกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
6 ขั้นตอน (ISHARE) ที่เป็นระบบชัดเจน
ตั้งแต่การจาแนกพันธมิตร/ผูส้ ่งมอบ
(Identify) การคัดเลือก (Select) การ
แลกเปลีย่ นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง
(Help) การกากับติดตาม ประเมินผล
(Assess) การสร้างความสัมพันธ์
(Relationship) และการวัดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล (Evaluation) การดาเนินการ
อย่างเป็นระบบเช่นนี้ ทาให้เกิดผลการ
ดาเนินงานที่ดี
2) สานักฯ มีกระบวนการจัดการด้านความ
ปลอดภัย และกระบวนการเตรียมความ
พร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ช่วยสร้างความมั่นใจ
ว่าในการปฏิบัติงานประจาวันสามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

1) สานักฯ ไม่ได้แสดงแนวทางที่ชัดเจน ถึง
ความเป็นระบบที่สานักฯ ใช้เพื่อทาให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานประจาวัน ด้านการบริการ
เป็นไปตามข้อกาหนดทีส่ าคัญทีไ่ ด้ออกแบบ
ไว้ อันอาจส่งผลกระทบต่อความสม่าเสมอ
ของคุณภาพที่ผู้รบั บริการได้รับ
2) ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการนาไปปฏิบัติ และ
สื่อสารในการปฏิบตั ิผ่านการจัดฝึกอบรม/
ให้ความรู้แก่บุคลากร และมีการติดตามผล
การดาเนินการ มีประสิทธิผลที่ครอบคลุม
พันธกิจทุกด้านอย่างไร

1) ในขณะที่สานักฯ เผชิญกับความท้าทายใน
เรื่องการได้รับงบประมาณลดลง แต่ไม่
ชัดเจนว่าสานักฯ มีการบริหารจัดการต้นทุน
ทั้งต้นทุนการให้บริการ และต้นทุนการ
ปฏิบัติการโดยรวม อย่างมีประสิทธิผล
อย่างไร
2) ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการจัดการห่วงโซ่
อุปทานของสานักฯ ตามตาราง 6.2-2:
ISHARE model มีประสิทธิผลอย่างไร เช่น
ประสิทธิผลของผูส้ ่งมอบต้องปฏิบตั ิตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของสานัก มี
ระบบและกลไกในการคัดเลือก จัดการ
ความสัมพันธ์ และการจัดการกับผูส้ ่งมอบที่
มีผลการดาเนินงานไม่ดีอย่างไร

95
หมวด / ข้อ
แบนด์
จุดแข็ง
หมวด 7 ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการ
2 1) ผลลัพธ์ด้านลูกค้ามีแนวโน้มที่ดขี ึ้นบางตัว
เรียนรู้ของผูเ้ รียน
(7.1.ก-1.1, 7.1.ก-2, 7.1.ก-3, 7.1.ข(1)-3,
และด้าน
7.1.ข(2)-2, 7.1.ค-1)
กระบวนการ

7.2 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า

2

1) มีผลลัพธ์ที่ดีบางเรื่อง (7.2.ก(1)-3, 7.2.ก(2)3)

7.3 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร

2

1) ผลลัพธ์การมุ่งเน้นบุคลากรบางเรื่องมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น (7.3.ก(1)-1, 7.3.ก(3)-2,
7.3.ก(4)-1, 7.3.ก(4)-4 ทั้งจานวนกิจกรรม
และผลการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วม

7.4 ผลลัพธ์ด้าน
การนาองค์การและ
การกากับดูแล

2

1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสาร การกากับดูแล และ
ความโปร่งใส การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อ
ร้องเรียน มีแนวโน้มที่ดีขึ้น (7.4.ก(1)-1, 7.4.
ก(2)-2, 7.4.ก(3)- 1, 7.4.ก(4)-1, 7.4.ก(4)-2,
7.4.ก(4)-3, 7.4.ก(4)-2, 7.4.ข-3)

7.5 ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ การเงิน
และตลาด

2

1) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงินบางตัวมี
แนวโน้มที่ดี เช่น แผนภูมิ (7.5.ก(1)-1, 7.5.ก
(1)-2, 7.5.ก(2)-1)

โอกาสในการพัฒนา
1) ผลลัพธ์บางด้านมีแนวโน้มลดลง และไม่ได้
แสดงค่าเป้าหมาย (7.1.ก-1.3, 7.1.ข(2)-1)
บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ (7.1.ก1.2)
2) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการบางผลลัพธ์มีแนวโน้มที่ไม่
ดี เช่น การเตรียมความพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉิน (แผนภูมิ 7.1.ข(2)-1 และแผนภูมิ
7.1.ข(2)-3)
1) สานักฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ทีสาคัญหลาย
ผลลัพธ์ เช่น ผลลัพธ์ความพึงพอใจ และไม่
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งการ
สนับสนุนสาคัญทีส่ านักฯ จัดให้การขาด
ข้อมูลดังกล่าวจะทาให้สานักฯ เสียโอกาสใน
การมีข้อมูลประกอบการปรับปรุงการ
บริการซึ่งเป็นพันธกิจทีส่ าคัญ
1) ผลลัพธ์การมุ่งเน้นบุคคลากรหลายตัวมี
แนวโน้มลดลง เช่น คะแนนความพึงพอใจ
ต่อบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับผลการ
ประเมินการทางานในระดับดีมาก ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการสร้างสภาพแวดล้อม
การเอาใจใส่ และความผูกพันของบุคคลากร
ในสานัก (7.3.ก(2)-1, 7.3.ก(3)-1, 7.3.ก(3)3, 7.3.ก(4)-3, 7.3.ก(4)-5)
2) ไม่พบผลลัพธ์ที่แสดงขีดความสามารถและ
อัตรากาลัง การสรรหา และรักษาบุคลากรใหม่
1) ผลลัพธ์ด้านชุมชน และการนากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติมีแนวโน้มที่แย่ลง (7.4.ก(2)-1, 7.4.ก
(5)-1, 7.4.ก(5)-3, 7.4.ข-1, 7.4.ข-2)
2) ไม่พบผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร ผลลัพธ์ของการปฏิบัติ
ตามค่านิยมของบุคลากร
1) สานักฯ แสดงผลลัพธ์ด้านการตลาดที่จากัด
และผลลัพธ์ที่แสดงมีแนวโน้มลดลง (7.5.ก
(2)-2)
2) ไม่พบผลลัพธ์ที่สาคัญหลายผลลัพธ์ เช่น
ผลลัพธ์ด้านรายได้และสัดส่วนรายจ่าย เงิน
เหลือจ่าย ผลลัพธ์ด้านตลาดใหม่

