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 การประกันคุณภาพขององค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื ่อการดำเนินการที ่เป ็นเลิศ 
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
องค์กรให้สอดคล้องกัน ค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาการสื ่อสาร การเพิ ่ม ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทำงาน รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และรุดหน้าสู่ความเป็นเลิศโดยการส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์กร 
ปรับปรุงคุณภาพการดำเนินการและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร มีการปรับปรุงพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ภายใน
องค์กร โดยบุคลากรทุกคนในองค์กรมีการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน 

  รายงานการประเม ินตนเอง  ตามเกณฑ์แนวทางค ุณภาพการศ ึกษาเพ ื ่อการดำเน ินการท ี ่ เป ็นเลิศ 
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
และบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในส่วนงาน เพื ่อมุ ่งพัฒนาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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ค ำอธิบำยศัพท์/ตัวย่อ 
 

ค ำศัพท์/ตัวย่อ ค ำอธิบำยศัพท์ 
CC Core Competency 
Cops Community of Practice 
CP Core Process 
CPAC Center for the Promotion of Arts and Culture 
KM Knowledge Management 
MIS Management Information System 
PDCA Plan-Do-Check-Act 
PESTEL   Political, Economic, Social, Technology, Environment, Laws   
R2R Routine to Research 
SA Strategic Advantage 
SC Strategic Challenge 
SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely 
SO Strategic Opportunity 
SPP Strategic Planning Process 
SWOTs Strength, Weakness, Opportunity, Threat 
TOR Term of Reference 
VOC Voice of Customer 
คกก. คณะกรรมการ 
พิพิธภัณฑ์ฯ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส านักฯ ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
 



OP 1 

 

โครงร่างองค์กร 
P.1 ลักษณะองค์กร   
P.1.ก สภาพแวดล้อมขององค์กร  
P.1.ก(1) หลักสูตร และบริการ 
  ส ำนักฯ มีกระบวนกำรบริกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ของส่วนงำน เพ่ือบรรลุพันธกิจ 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 หลักสูตรและบริการ 
CP-1 กำรให้บริกำรโดยผ่ำนพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. แหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อสังคมที่
สร้ำงสรรค์และยั่งยืน 

- นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- หน่วยงำน/องค์กร/สถำบันกำรศกึษำ 
- นักท่องเที่ยว 

- บริกำรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ 
(นิทรรศกำร/ศึกษำดูงำน) 

- บริกำรกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้ำน 
ศิลปวัฒนธรรม (อำทิ แอ่วเฮือน   
เยือนผญำ/AFCP/Workshop) 

CP-2 กำรบริ กำรวิ ชำกำรตำมควำม
ต้องกำรของชุมชน กำรจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นเชิงปฏิบัติกำร (Workshop)  

- นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ และ    
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

- หน่วยงำน/องค์กร/สถำบันกำรศกึษำ 
- ชุมชน/สังคม 
- นักท่องเที่ยว 

- รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้ผ่ำน
สื่อออนไลน/์วำรสำร/สิ่งพิมพ์/ 

- กำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

 
  



OP-2 

 

P.1.ก(2) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ส ำนักฯ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของส่วนงำน โดยมีวิสัยทัศน์ คือ 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน โดยมี
พันธกิจหลัก 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ท ำนุบ ำรุงและส่งเสริมศำสนำ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ 2)  บริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม และ 3) บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล 
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือควำมยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังแผนภำพ OP.1-2 โดยขับเคลื่อน
วิสัยทัศน์และพันธกิจด้วย ค่านิยม “CPAC” คือ คิดอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) ปฏิบัติงำนด้วยควำมคิดเชิงบวก 
ในมุมมองแห่งควำมสรรค์ สุนทรียะแห่งศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งของท้องถิ่นและชำติ รักในงานอย่างลึกซึ้ง (Passion) มี
ควำมสุขและรักในงำนที่ตนเองท ำอย่ำงลึกซึ้ง รับผิดชอบ ตอบสนองในกำรบริกำรผู้อ่ืนและผู้ร่วมงำน ด ารงตนอย่างเป็น
แบบฉบับ (Classic) ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงำม ให้เป็นต้นแบบที่ดีของกำรด ำรงตน โดยเฉพำะ
ในเรื่องศิลปวัฒนธรรม และอยู่อย่างชื่นชอบ (Affection) ปฏิบัติงำนในองค์กรของตนเองด้วยควำมยินดี ชื่นชอบ 
สมำนสำมัคคี ปกป้องและรักองค์กร  
  สมรรถนะหลักขององค์กร คือ CC-1 บุคลำกรในองค์กร CC-2 พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ และ CC-3 
เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ   
  ส ำนักฯ ได้ทบทวนแผนยุทธศำสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 
(พ.ศ.2560-2565) โดยก ำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำย กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว และด ำเนินกำร
คู่ขนำนกับค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน บุคลำกรสำมำรถจัดท ำแผนงำน/โครงกำร เพ่ือขับเคลื่อนกำร

แผนภาพ OP.1-2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลกัขององค์กร 
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แผนภาพ OP.1-4 คุณวุฒิของบุคลากร 

แผนภาพ OP.1-3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ด ำเนินงำนให้ไปในทิศทำงเดียวกัน มีกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม และได้จัดสรรทรัพยำกรใน
กำรด ำเนินงำนอย่ำงเพียงพอ   
 
P.1.ก(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร    
 ส ำนักฯ มีบุคลำกรรวม 18 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังแผนภำพ OP.1-3 บุคลำกรมีคุณวุฒิตรงกับคุณสมบัติ
ตำมต ำแหน่งงำน ดังแผนภำพ OP.1-4 และ OP.1-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OP-4 

 

แผนภาพ OP.1-5 อายุงานบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ส ำนักฯ ได้ส ำรวจปัจจัยหลักที่ท ำให้บุคลำกรมุ่งมั่นต่อภำรกิจ และส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร โดยใช้
แบบสอบถำมจำกมหำวิทยำลัย ดังตำรำง OP.1-2 และส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนสิทธิประโยชน์/สวัสดิกำรของบุคลำกร 
ดังตำรำง OP1-3 
 

ตาราง OP.1-2 ปัจจัยหลักที่ท าให้บุคลากรมุ่งม่ันต่อภารกิจ  
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานส่วนงาน 

- ควำมยั่งยืนขององค์กร 
- กำรร่วมกันพัฒนำ

องค์กร 
- ควำมก้ำวหน้ำของ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

- ควำมยั่งยืนขององค์กร 
- กำรร่วมกันพัฒนำ

องค์กร 
- ควำมก้ำวหน้ำของ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

- เงินเดือน ค่ำตอบแทน 
และสวสัดิกำร 

- กำรยกย่องชมเชย 
และให้รำงวัล 

- ควำมมั่นคงในกำร
ท ำงำน 

- ควำมผกูพันต่อองค์กร 
- กำรท ำงำนเป็นทีมของ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

- เงินเดือน ค่ำตอบแทน 
และสวสัดิกำร 

- กำรยกย่องชมเชย 
และให้รำงวัล 

- ควำมมั่นคงในกำร
ท ำงำน 

- ควำมผูกพันต่อองค์กร 
- กำรได้รบัโอกำสใน

กำรพัฒนำศักยภำพ
ของตนเอง 

- ควำมก้ำวหน้ำใน
ต ำแหน่งงำน 

- เงินเดือน ค่ำตอบแทน 
และสวสัดิกำร 

- กำรยกย่อง ชมเชย 
และให้รำงวัล 

- ควำมมั่นคงในกำร
ท ำงำน 

- ควำมผูกพันต่อองค์กร 
- ควำมก้ำวหน้ำใน

ต ำแหน่งงำน 

 
ตาราง OP.1-3 ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

ผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานส่วนงาน 
- กำรตรวจสุขภำพประจ ำป ี
- กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ (ผู้บริหำรใหม่) 

- กำรตรวจสุขภำพประจ ำป ี
- กำรทดสอบทำงจิตวิทยำ (บุคลำกรใหม่) 

- กำรตรวจสุขภำพประจ ำป ี

  ผลกำรส ำรวจปัจจัยหลักที่ท ำให้บุคลำกรมุ่งมั่นต่อภำรกิจ และเกิดควำมผูกพันกับองค์กร จะน ำเสนอไปยังผู้น ำ
ระดับสูง เพ่ือทบทวนนโยบำย และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของบุคลำกร โดยด ำเนินงำนใน
รูปแบบของโครงกำร Happy CPAC : องค์กรแห่งควำมสุข   
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  ส ำนักฯ เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำน ด้วยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรท ำงำน โดยมีด ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) กำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (Amazing 
Thailand Safety and Health Administration: SHA) และมีมำตรกำรป้องกันโรคโควิด-19 
  ส ำนักฯ มีระบบกล้องวงจรปิด เจ้ำหน้ำที่ รปภ. 24 ชั่วโมง ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบกำรตรวจสอบพ้ืนที่
ส ำนักฯ ประจ ำทุกสัปดำห์  
 
P.1.ก(4) สินทรัพย ์
   สินทรัพย์ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) อำคำรส ำนักงำน ประกอบด้วย ห้องประชุม (40 - 60 ที่นั่ง) และโรงพัสดุ
ศิลปวัฒนธรรม และ 2) พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ประกอบด้วย เรือนโบรำณ 10 หลัง ยุ้งข้ำว 4 หลัง ศำลำ
วัฒนธรรมเอนกประสงค ์และจุดบริกำรข้อมูลและจุดบริกำรเครื่องดื่ม   
  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เว็บไซต์ส่วนงำนและพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เว็บไซต์ล้ำนนำคดี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (LAN and Wi-fi) ระบบ CMU-MIS สื่ออนไลน์ (Facebook Page: 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ)   
 
P.1.ก(5) กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ  
   ส ำนักฯ ด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล โดยปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรฐำนส ำคัญ
ดังตำรำงที่ OP.1-4   

ตาราง OP.1-4 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวจริยธรรมที่ส าคัญ   
ล าดับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวจริยธรรม 

1 พระรำชบัญญัตมิหำวิทยำลัยเชียงใหม่   
2 พระรำชบัญญัติประกันสังคม 
3 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อและจดัจ้ำง 
4 ระเบียบทำงกำรเงินของมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่
5 ระเบียบทำงกำรเงินของส ำนักงบประมำณ 
6 ระเบียบวำ่ด้วยกำรบริหำรงบประมำณ 
7 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคล 
8 พระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 
9 ระเบียบมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรจัดกำรงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
10 ประกำศส ำนักฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติกำรเข้ำเยีย่มชมพิพิธภณัฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 
11 ประกำศส ำนักฯ เรื่อง ก ำหนดประเภทรำยรับ รำยกำร และเง่ือนไขกำรรับเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย (อัตรำค่ำห้อง

ประชุม ศำลำวัฒนธรรม และคำ่บริกำรอื่นๆ ของส ำนักฯ) 
12 ประกำศส ำนักฯ เรื่อง ก ำหนดประเภทรำยรับ รำยกำร และเง่ือนไขกำรรับเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย (อัตรำ

ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชมพิพิธภณัฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ และค ำบ ำรงุกำรใช้พื้นที่ของส ำนักฯ) 
13 นโยบำยกำรจัดกำรส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) ของส ำนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม  
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P.1.ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร  
P.1.ข(1) โครงสร้างองค์กร  
 ส ำนักฯ มีระบบกำรจัดกำร กำรควบคุมและก ำกับกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ แบ่งเป็นวงจรก ำกับดูแลจำกวงจร
สูงสุดก ำกับดูแลและส่วนที่ก ำกับดูแลภำยในส่วนงำน ดังแผนภำพ OP1-6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.1ข(2) ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    
 ส ำนักฯ แบ่งกลุ่มผู้รับบริกำร ลูกค้ำกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมกระบวนกำรหลัก ดังตำรำง OP1-5 

ตาราง OP.1-5 บริการที่ส่งมอบ ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความคาดหวัง  

กระบวนการหลัก 
ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง  

CP-1 บริกำรพิพิธภณัฑฯ์ แหล่งเรยีนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อสังคมที่
สร้ำงสรรค์และยั่งยืน   

สถำบันกำรศึกษำ/องค์กร/หน่วยงำน/
ชุมชน  

ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อได ้

เครือข่ำยศลิปวัฒนธรรม ควำมร่วมมือด้ำนศลิปวัฒนธรรม 
นักท่องเที่ยว ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวด้ำนวฒันธรรม

และสิ่งแวดล้อม 
พักผ่อน 

แผนภาพ OP.1-6 โครงสร้างองค์กรและธรรมาภิบาล 
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กระบวนการหลัก 
ผู้รับบริการ ลูกค้ากลุ่มอื่น  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ/ความคาดหวัง  

ผู้สนับสนุน/บริจำค สนับสนุน อนุรักษ์และสืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม 
สร้ำงประโยชน์และตอบแทนสังคม  

CP-2 บริกำรวิชำกำรตำมควำมตอ้งกำร
ของสังคม กำรจัดอบรมระยะสั้น 

สถำบันกำรศึกษำ/องค์กร/หน่วยงำน/
ชุมชน  

ข้อมูลควำมรู้ที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

เครือข่ำยศลิปวัฒนธรรม สร้ำงเครือข่ำยเพื่อสำนประโยชนท์ี่ดีซึ่งกัน
และกัน 

 
P.1.ข(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ 
 ส ำนักฯ มีกระบวนกำรคัดเลือกผู้ส่งมอบ/คู่ควำมร่วมมือ เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กร และมี
กระบวนกำรประเมินผู้ส่งมอบ มีช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย สำมำรถถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และพันธกิจไปยังผู้ส่งมอบ
และคู่ควำมร่วมมือ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมใน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 2) กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำร และ 3) กิจกรรมของส ำนักงำนส ำนัก ดังตำรำง 6.2-2 
 
P.2 สภาวการณ์ขององค์การ  
P.2.ก สภาพด้านการแข่งขัน 
P.2.ก(1) ล าดับในการแข่งขัน และ P.2.ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน  
  ส ำนักฯ ได้วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรด ำเนินงำนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ โดยเลือกคู่
เทียบ ประเด็นเปรียบเทียบ ข้อมูลเปรียบเทียบ และยังไม่มีกำรจัดล ำดับในกำรแข่งขัน ดังตำรำง OP.2-1   

ตาราง OP2-1 คู่เทียบ ประเด็นเปรียบเทียบ ข้อมูลเปรียบเทียบ และล าดับในการแข่งขัน   
คู่เทียบ ประเด็นเปรียบเทียบ ข้อมูลเปรียบเทียบ 

ศูนย์สถำปัตยกรรมล้ำนนำ คุ้มเจำ้บุรีรัตน์
(เจ้ำน้อยมหำอินทร์ ณ เชียงใหม่) 

กำรอนุรักษ์เรือนโบรำณ รำงวัลที่ไดร้ับด้ำนกำรอนุรักษ์อำคำร 
กระบวนกำรอนรุักษ์อำคำร 

พิพิธภัณฑ์หมอเจ้ำฟ้ำ กำรอนุรักษ์เรือนโบรำณ รำงวัลที่ไดร้ับด้ำนกำรอนุรักษ์อำคำร 
กระบวนกำรอนรุักษ์อำคำร 

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม ่ กำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรเผยแพร่ควำมรู ้ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรเรียนรู้ 
อุทยำนดำรำศำสตร์สริินธร  กระบวนกำรเรียนรู ้ กระบวนกำรเรียนรู ้

 
P.2.ก(3) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
  ส ำนักฯ ได้วิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ดังตำรำง OP.2-2   
 

ตาราง OP.2-2 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและการด าเนินการของพันธกิจหลัก 
การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบ (Key change) แผนงาน/มาตรการรองรับ 

KC-1 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 มำตรกำรป้องกันกำรระบำดของโรคโควิด-19 
KC-2 ปัญหำฝุ่นควันที่เกินค่ำมำตรฐำน (PM 2.5) มำตรกำรป้องกันปัญหำสุขภำพจำกฝุ่นที่เกินค่ำมำตรฐำน 
KC-3 กำรตัดงบประมำณของภำครัฐ  ขอรับทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก   

แสวงหำรำยได้จำกกำรให้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 



OP-8 

 

การเปลี่ยนแปลงหลักที่ส่งผลกระทบ (Key change) แผนงาน/มาตรการรองรับ 
KC-4 กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทำงด้ำนเทคโนโลยี แผนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในส ำนักฯ 

แผนพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
KC-5 อัตรำกำรเกิดใหม่ของประชำกรลดลง และกำรก้ำวเข้ำสูส่ังคม
ผู้สูงอำยุ 

ปรับบริกำรให้มีควำมเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย/กิจกรรม 

 
P.2.ข บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 ส ำนักฯ มีกระบวนกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริบทเชิงกลยุทธ์ ดังข้อ 2.1.ก(3) และแผนภำพ 2.1-1 และได้วิเครำะห์
ผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกำรด ำเนินงำน ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร ลูกค้ำกลุ่มอื่น และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกำรปรับปรุงแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) โดย
ใช้ข้อมูลดังกล่ำวเป็นปัจจัยน ำเข้ำในกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และเป้ำหมำย ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  
P.2.ค ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ   
 ส ำนักฯ มีแนวทำงปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน โดยก ำหนดมำตรฐำน เครื่องมือในกำรปรับปรุง เพ่ือมุ่งสู่ควำม
เป็นเลิศ ดังแผนภำพ OP.2-1   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ OP.2-1 แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินการของส านักฯ 
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หมวด 1 การน าองค์กร 
1.1 การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง  
1.1.ก วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ  
1.1.ก (1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม  
 ผู้น ำระดับสูง (ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร เลขำนุกำรส ำนัก หัวหน้ำฝ่ำย และหัวหน้ำงำน) ได้ก ำหนด
วิสัยทัศน์และค่านิยมที่ชัดเจน โดยร่วมกันทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ให้
สอดรับกับแผนพัฒนำกำรศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และใช้สมรรถนะขององค์กร 
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำน ข้อมูลและสำรสนเทศทีส่ ำคัญมำใช้เป็นปัจจัยน ำเข้ำในกำรทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ ดังตำรำง 2.1-2 
ปีงบ 2564 ได้ปรับปรุงวิสัยทัศน์เป็น พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และย่ังยืน ดังแผนภำพ OP-2   
 ผู้น ำระดับสูงถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และแผนยุทธศำสตร์ไปยังบุคลำกรทุกระดับผ่ำนระบบกำรน ำองค์กร 
“LEAD Model” ดังแผนภำพ 1.1-1 เริ่มจำก L Lead น ำข้อมูลควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สมรรถนะหลักขององค์กร มำใช้เป็นปัจจัยน ำเข้ำในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
ผู้น ำระดับสูงเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติตัวที่สะท้อนค่ำนิยมองค์กร ดังตำรำง 1.1-1 E Execute แปลงแผนยุทธศำสตร์

เป็นแผนปฏิบัติกำร และ
ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรให้
บุคลำกรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม และ
ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมระยะที่
ก ำหนด ผู้น ำระดับสูงเปิด
โอกำสให้บุคลำกรแสดง
ควำมคิดเห็น มีกำรสื่อสำร
วิ สั ยทั ศน์  พั นธกิ จ  และ
ค่ ำนิ ยมผ่ ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรแบบสองทำง ซึ่ ง
สะท้ อน ให้ เห็ นถึ งควำม
มุ่งม่ันต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
A Assessment มี ก ำ ร
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่ อ เ นื่ อ ง  โ ด ย วิ เ ค ร ำ ะห์

เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับเป้ำหมำย ผู้ที่รับผิดชอบจะน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนในทีป่ระชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ 
และท่ีประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ประจ ำทุกเดือน ดังตำรำง 4.1-2 และน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
กระบวนกำร และใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ และ D Develop วิเครำะห์
กระบวนกำรทีจ่ ำเป็นต้องพัฒนำ เพ่ือกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และน ำไปสู่ควำมยั่งยืนขององค์กร 
 
 

แผนภาพ 1.1-1 ระบบการน าองค์กรของส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ตาราง 1.1-1 ตัวอย่างการปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูง และการน าค่านิยมไปสู่การปฏิบัติ 
ค่านิยม การปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูง และวิธีการส่งเสริมการน าค่านิยมไปสู่การปฏิบัต ิ

คิดอย่างสร้างสรรค์ 
(Creativity) 

- ผู้น ำระดับสูงจัดประชุมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศำสตร์ เพื่อ
จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ซึ่งต้องด ำเนินกำรให้บรรลุผลร่วมกันหลำยครั้งจนเกิดควำมเข้ำใจร่วมกัน 

- ผู้น ำระดับสูงถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศำสตร์สู่บุคลำกรตำมโครงสร้ำงองค์กร ผ่ำน
กำรประชุมที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อให้มีกำรสื่อสำรแบบสองทำง และวำงแผน
ปฏิบัติกำรร่วมกัน 

รักในงานอย่างลึกซ้ึง 
(Passion) 

- ผู้น ำระดับสูงใช้ระบบและกลไกก ำกับดูแลองค์กร โดยก ำหนดทิศทำงเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักฯ ทั้งในระยะสั้น-ระยะยำว และกำรหำแนวทำงสร้ำงบรรยำกำศของกำรบริกำรให้
ผู้รับบริกำรแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมผูกพันกับองค์กร เพื่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 
รวมทั้งมีโครงกำร/กิจกรรม ที่ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชน และถ่ำยทอดสู่บุคลำกรไปน ำไป
ปฏิบัติ 

ด ารงตนอย่างเป็นแบบฉบับ 
(Classic) 

- ผู้น ำระดับสูงบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล และแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
- ผู้น ำระดับสูงสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีดี และส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัตติำมกฎหมำยและ
มีจริยธรรม  

- ผู้น ำระดับสูงปฏิบัติตำมกฎหมำยและจริยธรรม โดยแสดงควำมมุ่งมั่นผ่ำนพฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่ำงที่ดี โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ ไม่รวบอ ำนำจในกำร
บริหำรงำน ท ำให้เกิดควำมคล่องตัว เกิดกำรเรียนรู้ในระดับบุคคลและองค์กร  

อยู่อย่างชื่นชอบ 
(Affection) 

- ผู้น ำระดับสูงมีระบบกำรน ำองค์กร และสร้ำงควำมยั่งยืนผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ในกำร
ก ำกับดูแล ผลักดันวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม แผนยุทธศำสตร์ และมีระบบกลไกกำรบริหำรงำนองค์กร
เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ยึดหลักปฏิบัติตำมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร   

 
1.1.ก(2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 

 ผู้น ำระดับสูงแสดงถึงควำมมุ่งมั่นต่อ การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม ดังแผนภำพ 
1.1-2 เริ่มจำก 1 ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและจริยธรรม ดังตำรำง OP1-4 และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่
สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยผ่ำนค่ำนิยม Classic : ด ารงตนอย่างเป็นแบบฉบับ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม ให้เป็นต้นแบบที่ดีของการด ารงตน โดยเฉพาะในเรื่องศิลปวัฒนธรรม  และยกย่องบุคลำกรที่เป็น
แบบอย่ำงที่ดีในด้ำนกำรท ำงำน คุณธรรมและจริยธรรม โดยมอบรำงวัลบุคลำกรดีเด่นประจ ำปี 2 ก ำหนดผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรตำมนโยบำย จัดฝึกอบรม/ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร เช่น กำรอบรมระเบียบทำงกำรเงิน เป็นต้น 3 ติดตำมกำร
ด ำเนินกำรของบุคลำกร หำกพบพฤติกรรมที่ผิดปกติจะมีกระบวนกำรพิจำรณำข้อเท็จจริงผ่ำนคณะกรรมกำร เช่น กำร
ให้บริกำรที่ไม่ได้มำตรฐำน ข้อร้องเรียน คณะกรรมกำรประกอบด้วย ผู้บริหำรและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ 
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนประจ ำทุกปี 
4 น ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรมมำปรับปรุงกระบวนกำร เช่น กำรให้บริกำรในพิพิธภัณฑฯ์ 
กำรจัดประชุม/อบรม/สัมมนำ กำรจัดซื้อและจัดจ้ำง กำรเงินและบัญชี และกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน 
เป็นต้น 

แผนภาพ 1.1-2 พฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
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1.1.ก(3) การสร้างสถาบันที่ประสบความส าเร็จ 
 ผู้น ำระดับสูงสร้ำงองค์กรที่ประสบควำมส ำเร็จและยั่งยืนผ่ำนระบบการน าองค์กร “LEAD” ดังแผนภำพ 1.1-1 
เพ่ือให้บุคลำกรรับทรำบถึงบทบำท หน้ำที่ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีกำรสร้ำงบรรยำกำศและสิ่งแวดล้อมในกำร
ท ำงำนทีดี่ มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์ EdPEx เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประสบผลส ำเร็จ ดัง
แผนภำพ OP2-1 ผู้น ำระดับสูงจัดท าแผนยุทธศาสตร์อย่างมีระบบ โดยเน้นยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทเชิงกลยุทธ์ 
พร้อมก ำหนดตัวชี้วัดทีส่ำมำรถวัดผลควำมส ำเร็จ ในขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแปลงเป็น
แผนปฏิบัติกำร มอบหมำยให้บุคลำกรน ำไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม กระบวนกำรทั้งหมดถูกทบทวน
ปรับปรุงทั้งในระดับยุทธศำสตร์และระดับกระบวนกำร กรณีท่ีเร่งด่วนจะพิจำรณำในที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ และ
เพ่ือให้มีความคล่องตัว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ จะมอบอ ำนำจกำรตัดสินใจให้ผู้บริหำรตำมขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ เพื่อความส าเร็จในระยะยาว ผู้น ำระดับสูงจัดให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ดังตำรำง 4.2-1 และให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ดังข้อ 5.2.ข(3) และสนับสนุนบุคลำกรให้มีควำมก้ำวหน้ำ ดังหมวด 
5.2 พร้อมประกำศยกย่องชมเชยบุคลำกรที่มีผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น ช่วยสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนให้ประสบ
ควำมส ำเร็จมำกยิ่งขึ้น การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง ผู้น ำระดับสูงได้เตรียมผู้บริหำรในอนำคต โดยกำรสนับสนุนให้
บุคลำกรเข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหำร ปีงบ 2564 หัวหน้ำฝ่ำยและหัวหน้ำงำนได้เข้ำร่วมฝึกอบรมผู้บริหำรระดับ
ต้น จ ำนวน 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1: ธันวำคม 2563, ครั้งที่ 2: มกรำคม 2564 ครั้งที่ 3: กุมภำพันธ์ 2564 และครั้งที่ 4: 
มีนำคม 2564) และให้ควำมส ำคัญกับการสร้างนวัตกรรมในการท างาน เพ่ือมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เช่น สร้ำงระบบสนับสนุนกำรเรียนรู้ผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น YouTube, Facebook, Facebook live, กำร
ลงทะเบียนผ่ำน QR Code/Google form และสร้างความผูกพันของผู้รับบริการ ผ่ำนกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับ
ลูกค้ำ ดังหมวด 3.2 

1.1.ข. การสื่อสาร และผลการด าเนินการขององค์การ 
1.1.ข(1) การสื่อสาร 
 ผู้น ำระดับสูงสื่อสำรกับบุคลำกร ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่ำนทำงช่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม ดัง
ตำรำง 1.1-2 ส่งเสริมกำรสื่อสำรแบบสองทำง ก ำหนดระยะเวลำสื่อสำรที่ชัดเจน และน ำผลกำรสื่อสำรหรือข้อเสนอแนะ
มำปรับปรุงกระบวนกำรที่เก่ียวข้อง ผู้น ำระดับสูงใช้สื่อออนไลน์ในกำรเผยแพร่แผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติกำร นโยบำย 
และข้อมูลที่ส ำคัญ  
 ผู้น ำระดับสูงสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกรผ่ำนกำรพบปะพูดคุยอย่ำงใกล้ชิดและเป็นกันเอง เปิดโอกำสให้
บุคลำกรได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงสม่ ำเสมอ ข้อมูลจำกสื่อสำรจะถูกน ำมำปรับปรุงกระบวนกำร เช่น กำร
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก กำรพัฒนำสื่อประชำสัมพันธ์ กำรเพ่ิมช่องทำงประชำสัมพันธ์ รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ 
นอกจำกนี้ ผู้น ำระดับสูงใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรส ำหรับกำรตัดสินใจที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
เช่น กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบฐำนข้อมูล เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ทั่วทั้งองค์กร สนับสนุนบุคลำกรให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้น ำระดับสูงมีกำรยกย่องชมเชยบุคลำกรที่มี
ผลงำนดีเด่นผ่ำนโครงกำรมอบรำงวัลบุคลำกรดีเด่น ประจ ำปี 2564 โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ เป็นผู้มอบรำงวัลด้วย
ตนเอง   
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ตาราง 1.1-2 การสื่อสารกับบุคลากร และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เร่ืองท่ีสื่อสาร กลุ่มทีส่ื่อสาร วิธีสื่อสาร ความถี่ 
การสื่อสาร 

ทางเดียว สองทาง 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่ำนิยม 

- แผนยุทธศำสตร์  
- แผนปฏิบัติกำร  
- นโยบำย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ 

- กำรตัดสินใจทีส่ ำคัญ 
- ข้อมูลทั่วไป 

- คกก.อ ำนวยกำรฯ 
- คกก.บริหำรฯ 
- บุคลำกรส ำนักฯ 

ประชุม 2-3 ครั้ง/ปี  / 
ประชุม ทุกเดือน  / 
ประชุม ทุกเดือน  / 

- ผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุม่
อื่น/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

สื่อออนไลน์ (facebook, 
website, email, YouTube, 
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document), คลิปวิดีโอ
ผู้บริหำร 

ตำมโอกำส /  

สื่อออฟไลน์ (ป้ำย, โปสเตอร์, 
วำรสำรร่มพยอม, โทรศัพท ์ 

ตำมโอกำส /  

ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ส านักฯ 

ตำมโอกำส  / 

- บริกำรของส ำนักฯ 
 

- บุคลำกรส ำนักฯ 
- สถำบันกำรศึกษำ   
- หน่วยงำน/องค์กร 
- นักท่องเที่ยว   
- ประชำชนทั่วไป 

สื่อออนไลน์ (facebook, 
website, email, YouTube, 
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document), คลิปวิดีโอ
ผู้บริหำร 

ตำมโอกำส /  

สื่อออฟไลน์ (ป้ำย, โปสเตอร์, 
วำรสำรร่มพยอม) 

ตำมโอกำส /  

 
1.1.ข(2) การมุ่งเน้นการปฏบิัติ  
 ผู้น ำระดับสูงมุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ โดยถ่ำยทอดตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติกำรไปยัง
บุคลำกรทุกระดับ เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม และจัดท ำแผนปฏิบัติงำนส่วนบุคคล (TOR) มีกำร
ทบทวนผลกำรด ำเนินงำน ดังตำรำง 4.1-2 และ 4.1-3 กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน หำกผลกำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ
เป้ำหมำย จะทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรโดยใช้เครื่องมือคุณภำพ (PDCA, Kaizen, Gap Analysis ฯลฯ) และท ำ
ให้ผลลัพธ์ดีขึ้น   
 ผู้น ำระดับสูงก ำหนดเรื่องที่จ ำเป็นจะต้องท ำ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่มีผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร ได้แก่ บริบทเชิงกลยุทธ์ (ควำมท้ำทำย/ควำมได้เปรียบ/โอกำสเชิงกลยุทธ์) ครอบคลุม
ทุกพันธกิจ ได้แก่ 1) การท านุบ ารุงและส่งเสริมศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมล้านนา อำทิ โครงกำรส่งเสริม
วันส ำคัญทำงศำสนำ โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง โครงกำรท ำบุญตักบำตรเทโวโรหณะ โครงกำรหล่อเทียน
และสมโภชเทียนพรรษำ โครงกำรท ำบุญปีใหม่ และโครงกำรจัดกิจกรรมงำนพระมหำสมณสมโภช สมเด็จพระมหำสมณ
เจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ฯลฯ เป็นต้น 2) การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนเพื่อสร้างประโยชน์
แก่ส่วนรวม อำทิ โครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai (AFCP) ระยะที่ 2 
โครงกำรอบรมระยะสั้นวัฒนธรรมอำหำรล้ำนนำสู่สำกล โครงกำรสอนอักษรธรรมล้ำนนำขั้นพ้ืนฐำนผ่ำนสื่อออนไลน์  
โครงกำรกิจกรรมบูรณำกำรจัดสื่อกำรสอนภำษำไทยและต่ำงประเทศแบบ e-Learning ผ่ำนสื่อละครหุ่นกระบอกและ
วัฒนธรรมล้ำนนำ โครงกำรจัดพิมพ์วำรสำรร่มพยอม ปีที่ 23 ฉบับที่ 1-2 โครงกำรจัดท ำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. “เรือนโบรำณลุ่มแม่น้ ำปิง” โครงกำรอบรมกำรจัดดอกไม้ส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบำ
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บำนชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้ำนนำ" และ 3) การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อำทิ โครงกำร Happy CPAC: องค์กรแห่งควำมสุข 
โครงกำรส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) โครงกำรมอบรำงวัลบุคลำกรดีเด่น โครงกำรพัฒนำบุคลำกร กำรศึกษำดูงำน
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โครงกำรฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเพ่ือป้องกันและระงับเหตุ
อัคคีภัยและแผ่นดินไหว และโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เป็นต้น 
 ผู้น ำระดับสูงมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรบรรลุวิสัยทัศน์  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยผลักดันให้เกิดควำมเข้มแข็งด้ำนกำรด ำเนินงำนทำง
ศิลปวัฒนธรรม บุคลำกรที่เกี่ยวข้องจะน ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ เพ่ือก ำกับ
ติดตำม และให้ข้อเสนอแนะที่ประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ปีงบ 2564-2565 ส ำนักฯ ก ำหนดค่ำคำดหวังใน
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดตำมที่ระบุไว้ในข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (TOR) ของบุคลำกร ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน ผู้น ำระดับสูงได้น ำเรื่อง การสร้างคุณค่า ให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยน ำเสียงของ
ผู้รับบริกำร คือ ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และข้อร้องเรียน มำใช้เป็นปัจจัยน ำเข้ำ
ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยก ำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักฯ และจัดสรรงบประมำณด ำเนินงำนอย่ำงเหมำะสม  
 ผู้น ำระดับสูงสนับสนุนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ปีงบ 2564 มีกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมตำม
เกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) กำรจัดซื้อและจัดจ้ำง และกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรของงำนบริหำรทั่วไป โดยใช้เครื่องมือคุณภำพ ซึ่งท ำให้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ และท ำ
ให้ผลกำรด ำเนินงำนดียิ่งขึ้น  
  ผู้น ำระดับสูงมีวิธีด ำเนินงำนที่ท ำให้บรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์ฯ โดย
ก ำหนดตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร มีกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเป็นทันท่วงที ผ่ำนที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ ที่ประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ฯ ประจ ำทุกเดือน ที่
ประชุมจะร่วมกันวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
กระบวนกำรบริกำรและกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
 
1.2 การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.2.ก การก ากับดูแลองค์การ  
1.2.ก(1) การก ากับดูแล 
 ผู้น ำระดับสูงยึดหลัก องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) โดยถ่ำยทอดค่ำนิยมด้ำนคุณธรรมสู่บุคลำกร 
เพ่ือน ำไปปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน ทั้งในระดับผู้บริหำร ระดับบุคลำกร ระดับกระบวนกำร และระดับผลกำรด ำเนินงำน 
โดยแบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังแผนภำพ 1.2-1 ได้แก่ ควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิด ควำมปลอดจำกกำรทุจริต วัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมกำรท ำงำน ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ และก ำกับให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตำม ท ำให้
มั่นใจไดว้่ำส ำนักฯ ด ำเนินงำนตำมพันธกิจไดอ้ย่ำงมีธรรมำภิบำล   
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1.2-1 การด าเนินการด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
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 ผู้น ำระดับสูงด ำเนินงำนภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของมหำวิทยำลัย มีกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น รำยงำนตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของส ำนักฯ ทุก
ไตรมำส และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรทุกเดือน โดยน ำเสนอที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ 
และ คกก.อ ำนวยกำรส ำนักฯ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ส่วนงำน เพ่ือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ ยัง
ได้รับกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ประจ ำทุกปี ผลกำรตรวจสอบ
จะน ำเสนอผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง และน ำข้อมูลมำปรับปรุงกระบวนกำรทุกปี ซ่ึงเป็นกลไกในกำรก ำกับดูแลองค์กรอย่ำงมี
ควำมรับผิดชอบ 

 
ตาราง 1.2-1 ระบบการก ากับดูแลองค์กร 

ภาระรับผิดชอบ ระบบการก ากับดูแล การประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ รำยงำนผลค ำรับรองกำร

ปฏิบัติงำนของส ำนักฯ น ำเสนอมหำวิทยำลัยทุก
ไตรมำส 

- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ รำยงำนผลกำรบริหำรส่วน
งำน เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย ทกุ 1 ปี 6 
เดือน 

- ผู้น ำระดับสูงบริหำรงำนโดยยึดหลักผลลัพธ์ 
(Outcome based management)  

- ส ำนักฯ มีระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำร 

- ส ำนักฯ บริหำรงำนตำมหลักเสมอภำค ไมเ่อื้อ
ประโยชน์ใหฝ้่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง 

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

แผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ - ถ่ำยทอดตัวช้ีวัดแผนยุทธศำสตรส์ ำนักฯ และ
แผนปฏิบัติกำร และมอบหมำยบุคลำกรเพื่อ
น ำไปปฏิบตัิ  

- ก ำกับดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนยุทธศำสตรส์ ำนักฯ ทุกไตรมำส 

- ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ เมื่อมี
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 

- ผลลัพธ์ 7.4.ข-1 ร้อยละควำมส ำเร็จของตัวช้ีวัด
แผนยุทธศำสตรส์ ำนักฯ เพื่อกำรบรรลุวสิัยทัศน ์

- ผลลัพธ์ 7.4.ข-2 (ร้อยละควำมส ำเร็จของ
แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ประจ ำปี) 

 
 

ด้ำนกำรเงิน - ระบบประมำณกำรรำยได ้
- ระบบประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  

- ระบบกำรจดัสรรงบประมำณ  
- ระบบรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
- ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน 

- ผลลัพธ์ 7.5.ก(1)-1 จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกดิจำก
สินทรัพย์ เงินสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอก 
และรำยได้แหล่งอื่นๆ 

- ผลลัพธ์ 7.5.ก(1)-2 จ ำนวนเงินรำยได้จำกกำร
เก็บค่ำใช้สถำนท่ี อำคำร และพิพิธภัณฑฯ์ 

ด้ำนควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 

- ระบบกำรตรวจสอบภำยในจำกส ำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน มช. 

- ระบบกำรควบคุมภำยในส ำนักฯ 
- ระบบกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
- กำรปฏิบัติตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540 

- ผลลัพธ์ 7.4.ก(3)-1 ร้อยละของผู้บริหำรและ
บุคลำกรที่กระท ำผดิวินัย ผดิกฎหมำยรุนแรง 
หรือสรำ้งควำมเดือดร้อนต่อชุมชน/สังคม  
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ภาระรับผิดชอบ ระบบการก ากับดูแล การประเมินผล 
กำรตรวจสอบภำยในท่ีเป็น
อิสระและมีประสิทธิผล 

- กำรตรวจประเมินกำรประกันคณุภำพภำยใน
ส ำนักฯ  

- ผลลัพธ์ 7.4.ก(2)-1 จ ำนวนข้อทักท้วง/
ข้อเสนอแนะจำก สนง.ตรวจสอบภำยใน มช. ท่ี
ส่งผลกระทบสูง 

กำรปกป้องผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ระบบรับฟังเสยีงของลูกค้ำ (VOC)  
- ระบบจัดกำรข้อร้องเรียน 
- มีคณะท ำงำนท ำหน้ำทีก่ ำกับตดิตำมให้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน เพื่อป้องกันผลกระทบ
ต่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

- ผลลัพธ์ 7.4.ก(2)-2 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนจำก
ผู้รับบริกำรที่ส่งผลกระทบสูง    

- ผลลัพธ์ 7.4.ก(3)-2 จ ำนวนเรื่องที่บุคลำกร
ร้องเรียนผ่ำนกองกฎหมำย 

- ผลลัพธ์ 7.4.ก(4)-1 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนด้ำน
ธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

กำรวำงแผนสืบทอด
ต ำแหน่งผู้น ำระดับสูง 

- เตรียมบุคลำกรที่มีศักยภำพด้ำนบริหำรให้เข้ำสู่
ต ำแหน่งหัวหน้ำงำน 

- จ ำนวนบุคลำกรที่ ได้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร 
(เลขำนุกำรส ำนัก และหัวหน้ำงำนบริกำรและ
ประกันคุณภำพ) 

1.2.ก(2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
  ส ำนักฯ มีกระบวนกำรประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูง ดังตำรำง 1.2-2 และ แผนภำพ 2.2-1 โดย
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยสภำมหำวิทยำลัย พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำ
รับรองฯ ผลปฏิบัติงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ดังตำรำง 1.2-2 และผลประเมินด้ำนธรรมำภิบำลโดยบุคลำกร ผู้ถูก
ประเมินจะได้รับแจ้งผลประเมิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน หรือพัฒนำศักยภำพตำมกระบวนกำร
ดังข้อ 5.2.ข(2) และใช้ปรับปรุงระบบกำรน ำองค์กรให้มีประสิทธิภำพ ดังแผนภำพ 1.1-1 นอกจำกนี้ มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่ำนกำรประชุมจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ กำรสัมมนำผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ส ำหรับระบบกำรประเมินผู้บริหำรจะถูก
ปรับปรุงให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

ตาราง 1.2-2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูง 

ผู้บริหาร วิธีการประเมิน และผลประเมินผู้บริหาร 
การน าผลประเมินไปทบทวนปรับปรุง 

ระบบการน าองค์กร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ - ประเมินโดยสภำมหำวิทยำลยั โดยพิจำรณำ

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

- น ำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจำกสภำ
มหำวิทยำลยั มำทบทวนปรับปรุงแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักฯ และแผนงำน/โครงกำรที่
เกี่ยวข้อง 

- ปรับปรุงระบบกำรน ำองค์กรตำมเกณฑ์ EdPEx 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ - ประเมินโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ พิจำรณำ

จำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำร 
และผลประเมิน 360 องศำ 

- มอบหมำยอ ำนำจในบริหำรและกำรตัดสินใจใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

- ทบทวนปรับปรุงระบบกำรบริหำรและกำร
ตัดสินใจในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

เลขำนุกำรส ำนักฯ 
 

- ประเมินผลกำรบริหำร (ระดับกลำง) โดย 
คกก.ประเมินฯ ปีละ 1 ครั้ง 

- ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน โดย คกก.
ประเมิน ปลีะ 1 ครั้ง โดยพิจำรณำจำก
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (JA) ข้อมูลกำรมำ
ปฏิบัติงำน และผลประเมิน 360 องศำ 

- มอบหมำยอ ำนำจในบริหำรและกำรตัดสินใจใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

- ทบทวนปรับปรุงกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน
ตำมข้อเสนอแนะของ คกก.ประเมนิฯ 

about:blank
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ผู้บริหาร วิธีการประเมิน และผลประเมินผู้บริหาร 
การน าผลประเมินไปทบทวนปรับปรุง 

ระบบการน าองค์กร 
หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำงำน - ประเมินผลกำรบริหำร (ระดับตน้) โดย 

คกก.ประเมินฯ 2 ครั้ง/ปี (รอบที่ 1: ตุลำคม 
-มีนำคม และรอบที่ 2: เมษำยน-กนัยำยน)  

- ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน โดย คกก.
ประเมิน ปลีะ 1 ครั้ง โดยพิจำรณำจำก
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (JA) ข้อมูลกำรมำ
ปฏิบัติงำน และผลประเมิน 360 องศำ 

- ทบทวนปรับปรุงกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน
ตำมข้อเสนอแนะของ คกก.ประเมนิฯ 

 
1.2.ข การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม 
1.2.ข(1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามระเบียบ และการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
  ผู้น ำระดับสูงคำดกำรณ์ถึงควำมกังวลของสังคมที่มีต่อกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ผ่ำน คกก.บริหำรควำมเสี่ยง
และควบคุมภำยใน ซึ่งครอบคลุมทุกพันธกิจ กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมี 5 ขั้นตอน คือ 1 พิจำรณำควำมเสี่ยงจำก
กำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 2 จัดล ำดับควำมส ำคัญ ผลกระทบ และควำมรุนแรงของควำมเสี่ยง โดยประเมินจำกโอกำส
ที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบต่อผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 ตอบสนองต่อควำมเสี่ยงในระดับ
ต่ำงๆ โดยจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม 4 ควบคุม ติดตำม และด ำเนินกำรแก้ไขควำมเสี่ยงและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น 5 วิเครำะห์ ปรับปรุง และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อ คกก.บริหำรควำมเสี่ยง ทุกไตรมำส เพ่ือน ำ
ข้อมูลที่ได้มำวำงแผนเชิงป้องกัน (Preventive Plan) ผู้น ำระดับสูงสื่อสำรแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปยังบุคลำกร 
เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติตำมหน้ำที่/ควำมรับผิดชอบ และมีกำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้แก่บุคลำกรได้รับทรำบ 
ดังตำรำง 1.2-3 ผู้น ำระดับสูงใช้ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำด ำเนินงำนร่วมกับกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง มีกำร
คำดกำรณ์ควำมเสี่ยงที่เป็นข้อกังวลของผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คกก.บริหำรควำมเสี่ยง ร่วม
ประชุมเพ่ือวิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยง และน ำผลกำรวิเครำะห์มำจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบด้ำนลบกับ
ชุมชน (ผลลัพธ์ 7.1.ข(2)-1, 7.1.ข(2)-2) 

ตาราง 1.2-3 ความเสี่ยงและระบบจัดการความเสี่ยงและความกังวลต่อสังคม 
ด้าน ประเด็นความเสี่ยง ระดับ 

ความเสี่ยง 
มาตรการควบคุม/จัดการความเสี่ยง/

กิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติม 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน  1) กำรเกิดอัคคีภัยในอำคำรและพพิิธภัณฑ์  ปำนกลำง 1) หมั่นตรวจสอบอุปกรณไ์ฟฟ้ำ ปลั๊ก ถัง

ดับเพลิง ให้พร้อมใช้ 
2) มีกำรฝึกซ้อมกำรป้องกันอัคคีภยั 

2) ภัยจำกต้นไม้หักโค่น ท ำควำมเสียหำยต่อ
ทรัพย์สิน อำคำร/บุคคล 

ปำนกลำง 1) แผนกำรบ ำรุงรักษำต้นไมป้ระจ ำปี 
2) กำรจัดสรรงบประมำณและด ำเนินงำน

ตำมแผน 
3) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไมเ่ป็นไปตำมแผนท่ี

ก ำหนด 
ปำนกลำง 1) จัด KM ให้กับผู้ปฏิบัติงำนเกีย่วกับกำรเงิน 

พัสดุ และงบประมำณ 
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1.2.ข(2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม 
 ผู้น ำระดับสูงท ำให้มั่นใจได้ว่ำปฏิสัมพันธ์ภำยในส่วนงำนเป็นไปอย่ำงมีจริยธรรม โดยมีกระบวนกำร 1 ส่งเสริม
พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกร 2 ก ำกับติดตำมพฤติกรรมด้ำนจริยธรรม โดย
มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนกำรตรวจสอบ และตัวชี้วัดด้ำนพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ดังตำรำง 1.2-4 3 มีกำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำรข้อร้องเรียน และกำรแก้ไขในกรณีที่เกิดข้อร้องเรียนด้ำนจริยธรรม เพ่ือด ำเนินกำรสืบ
ค้นหำข้อเท็จจริง และ 4 วิเครำะห์ ปรับปรุง และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 

ตาราง 1.2-4 การก ากับดูแลการประพฤติ ปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรม 
ระเบียบที่ก ากับดูแล กระบวนการก ากับตรวจสอบ ตัวชี้วัด 

1) ระเบียบกำรเงิน และผลประโยชน์ 
2) ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรมบคุลำกร 
 

- มีระบบแจ้งข้อร้องเรียน (VOC)  
- มีช่องทำงรับข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์

ส ำนักฯ  
- มีกำรรวบรวมข้อร้องเรียน เพื่อน ำเสนอ

ผู้บริหำรพิจำรณำ/สั่งกำร 

- ผลลัพธ์ 7.4.ก(4)-1 จ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนด้ำนธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

 ผู้น ำระดับสูงก ำหนดค่ำนิยม Classic ด ารงตนอย่างเป็นแบบฉบับ ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ปลูกฝังให้บุคลำกรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจริยธรรม มีกำรประเมินกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
ส่งเสริมจริยธรรมโดยสื่อสำรกับบุคลำกร ผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุ่มอ่ืน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีระบบธรรมำภิบำล กำรก ำกับ
ดูแลกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ โดยควบคุมก ำกับกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ดังนี้ 
  1. กิจกรรมด้านศาสนาที่ส่งเสริมจริยธรรม ก ำหนดให้บุคลำกรประพฤติปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีควำมซื่อสัตย์ เสียสละ เคำรพผู้อ่ืน และส่งเสริมให้บุคลำกรเป็นผู้มีจริยธรรมตำมควำมคำดหวัง
ของสังคม 
  2. กิจกรรมการบริการวิชาการชุมชน ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก คกก.บริหำรฯ และสร้ำงประโยชน์แก่
ชุมชน มีกำรปฏิบัติตำมหลักจริยธรรม ได้แก่ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. รณรงค์ให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติตำมค่ำนิยมขององค์กร และ
ยกย่องชมเชยบุคลำกรที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงที่ด ี 
 ระบบกำรบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล ได้เผยแพร่จำกผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำนบนเว็บไซต์ แต่ยังคงไว้ซึ่ง
ควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก ดังตำรำง 1.2-5 

ตาราง 1.2-5 ระบบธรรมาภิบาล และการก ากับดูแลการบริหารตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ 

การก ากับ 
วิธีการที่ใช้ก ากับดูแล และทบทวนผล 

ตามระบบธรรมาภิบาล 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กำรบริหำรส ำนักฯ  - กำรก ำกับดูแลองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำลผ่ำนที่
ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ  

- ด ำเนินงำนตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบำยมหำวิทยำลยั 

- ก ำกับนโยบำยสู่กำรปฏิบตัิผ่ำนแผนยุทธศำสตร ์
และแผนปฏิบัติกำร  

ทุกเดือน - คกก.บริหำรส ำนักฯ  
- คกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์

ส ำนักฯ 
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การก ากับ 
วิธีการที่ใช้ก ากับดูแล และทบทวนผล 

ตามระบบธรรมาภิบาล 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

- บุคลำกรมสี่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
ทีส่อดคล้องกับวิสยัทัศน์ วัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยขององค์กร  

ก ำกับดูแลตำมพันธกิจ
และแผนยุทธศำสตร ์

- บริหำร ก ำกับ สนับสนุน ประเมนิผล และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติกำร 

ทุกไตรมำส - คกก.อ ำนวยกำรส ำนักฯ 

ก ำกับดูแลกำรบริหำร - พรบ.มช. พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินผ่ำนทีป่ระชุม คกก.
บริหำรส ำนักฯ   

- รับกำรตรวจสอบภำยในจำกส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

รำยเดือน 
ทุกไตรมำส 

 
ทุกป ี

- ผู้น ำระดับสูง 
- ผู้น ำระดับสูง 
 
- ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน มช. 

กำรประกันคณุภำพ   - เกณฑ์ EdPEx ทุกเดือน - คกก.ประกันคุณภำพส ำนักฯ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง - เกณฑ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ทุกไตรมำส - คกก.บริหำรควำมเสีย่งส ำนักฯ 
ก ำกับดูแลดำ้นควำม
โปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน 

- เปิดรับฟังข้อร้องเรียนจำกบคุลำกรส ำนักฯ   
- ก ำกับ ติดตำม สอบถำม แลกเปลี่ยนควำมคดิเห็น
ในที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ  

ทุกวัน 
ทุกเดือน 

- คกก.บริหำรส ำนักฯ 

1.2.ค ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
1.2.ค(1) ความผาสุกของสังคม  

ผู้น ำระดับสูงสร้ำงควำมผำสุกของสังคมผ่ำนกำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) ด ำเนินงำนและสร้ำงผลงำนที่มีประโยชน์ต่อสังคม ส ำนักฯ สร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุน
ชุมชนที่ส ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง โดยเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมผ่ำนกระบวนกำรประชำสัมพันธ์ สื่อออนไลน์/
ออฟไลน์ ดังผลลัพธ์ 7.1.ข(1)-4 ส ำนักฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน อำทิ สถำบันวิจัย
สังคม คณะสังคมศำสตร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์ สถำบันภำษำ มช. และสถำนเอกอัครรำชทูต
สหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย โดยด ำเนินงำนผ่ำนโครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture 
in Chiang Mai (AFCP) ระยะที่ 2 และค ำนึงถึงควำมผำสุกของสังคม โดยด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์
ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม มีกำรบริจำคน้ ำดื่มให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 มช. และประชำสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์กำรใช้ถุงผ้ำ/ย่ำม/ตะกร้ำในพิธีท ำบุญตักบำตรในกิจกรรมทำงศำสนำ
ของมหำวิทยำลัย 

 
1.2.ค(2) การสนับสนุนชุมชน  
  ส ำนักฯ ก ำหนดชุมชนที่ส ำคัญ ได้แก่ 1) ชุมชนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ 2) ชุมชนเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม  
ได้แก่ เทศบำลลวงเหนือ อ ำเภอดอยสะเก็ด, ชุมชนบ้ำนปำกคลอง อ ำเภอสำรภี, ศูนย์กำรเรียนรู้บ้ำนน้ ำต้นสล่ำแดง 
อ ำเภอแม่วำง, ชุมชนบ้ำนกิ่วแลหลวง อ ำเภอสันป่ำตอง และศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไท ไตลื้อบ้ำนใบบุญ อ ำเภอดอย
สะเก็ด ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศำสนำ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน ที่สอดรับ
กับทิศทำงกำรด ำเนินงำนหลักในกำรมุ่งสู่เป้ำหมำยของกำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน (SDG 11: Sustainable 
Cities and Communities) อำทิเช่น โครงกำรพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้ำนนำ, โครงกำรอบรมวิปัสสนำกรรมฐำน, 
โครงกำรส่งเสริมประเพณีลอยกระทง, โครงกำรมอบภูมิแผ่นดินปิ่นล้ำนนำ มช., กำรสอนปักริบบิ้นให้แก่ชุมชนบ้ำนลวง
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เหนือ อ ำเภอดอยสะเก็ด เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรร่วมมือและสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน/เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้
ชุมชนสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้ำงคุณค่ำ/มูลค่ำเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ พัฒนำทักษะหรือ
ต่อยอดวิชำชีพ และสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน ส ำนักฯ มีบทบำทด้ำนกำรพัฒนำงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม สร้ำงรำกฐำนกำร
ด ำเนินกำรที่ถูกต้องตำมหลักประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมที่สืบทอดกันมำ ปลุกจิตส ำนึกของกำรเป็นคนดี มี
คุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม เน้นกำรพัฒนำชุมชนให้มีศักยภำพในกำรแข่งขัน สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
ภำยใต้กำรปรึกษำแนะน ำจำกบุคลำกรของส ำนักฯ และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดังผลลัพธ์ 7.4.ก(5)-1, 7.4.ก(5)-2 และ 
7.4.ก(5)-3 
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หมวด 2 กลยุทธ ์
2.1 การจัดท ากลยุทธ์   
2.1.ก กระบวนการจัดท ากลยุทธ์  
2.1.ก(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
 ส ำนักฯ มีกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ โดยผู้น ำระดับสูงและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจัดท ำ 1) แผน
ยุทธศาสตร์ส านักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562–2565) พิจำรณำตำมควำมเป็นไปได้ของผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงกำร กำร
จัดสรรทรัพยำกร และควำมเร่งด่วนต่อกำรตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลง เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแผน
ยุทธศำสตร์อย่ำงกว้ำงๆ และแปลงแผนกลยุทธ์เป็น 2) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โดยมีเป้ำหมำยคือกำร
บรรลุวิสัยทัศน์ ซ่ึงขั้นตอนของกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ดังแผนภำพ 2.1-1 และ ตำรำง 2.1-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส ำนักฯ วำงแผนกลยุทธ์อย่ำงมีระบบ และได้ทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์มี 6 ขั้นตอน คือ 1 วิเครำะห์องค์กรและสถำนกำรณ์ปัจจุบันและ
อนำคต โดยใช้ปัจจัยน ำเข้ำส ำคัญ ได้แก่ สภำพแวดล้อมทำงกำรแข่งขัน ดังข้อ OP.2ก ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต และ
ข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ ดังตำรำง 2.1-2 โดยใช้เครื่องมือวิเครำะห์ ดังข้อ 2.1ก(3) และกำรระดมสมองระหว่ำง
ผู้บริหำรและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 2 รวบรวมและวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่อำจเป็นโอกำสและภัยคุกคำม ผ่ำนกำร
ประชุมและสรุปร่วมกัน 3  วิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มที่อำจจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักฯ โดยใช้ เครื่องมือ PESTEL Analysis (Political, Economic, Social, Technology, Environment และ  
Laws) กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนำคต อำศัยเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ควำมไม่แน่นอน
ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต เพ่ือวำงแผนรองรับอย่ำงเหมำะสมและทันกำรณ์ 4 ทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่ำนิยม 5 จ ำแนกปัจจัยภำยในและภำยนอกโดยท ำ SWOT Analysis และหำโอกำสเชิงกลยุทธ์ ดังตำรำง OP2-1 ผ่ำนกำร
ประชุมและหำข้อสรุป 6 ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร

แผนภาพ 2.1-1 กระบวนการวางกลยุทธ ์
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ที่ส ำคัญ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย โครงกำรริเริ่มที่ส ำคัญ (Key Initiatives) พิจำรณำควำมสอดคล้องกับโอกำสเชิงกลยุทธ์ 
และก ำหนดระบบงำนที่ส ำคัญ ส ำนักฯ จะค ำนึงถึงกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงที่น ำไปสู่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ให้ควำมส ำคัญกับแผนปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ และกำรจัดสรรงบประมำณที่ยืดหยุ่น ดังข้อ 
2.1.ก(3) เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรได้ทันทีและคล่องตัว  
 ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ได้ทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ โดยปรับปรุงวิสัยทัศน์เป็น พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน  และมีปรับปรุง
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) :  ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำกลำงแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ เพ่ือสังคมที่สร้ำงสรรค์และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม นอกจำกนี้ ได้ทบทวนตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ โดย
ปรับปรุงค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละของประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ตัวชี้วัด 2.1.1 จ านวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม และเพ่ิมตัวชี้วัด 1.1.2 จ านวนผู้เข้าชมและใช้บริการ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาแบบออนไลน์ ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 มูลค่าหรือคุณค่าเพ่ิม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จ านวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพ่ิมขึ้นตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่  
ตัวชี้วัด 3.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด 3.1.5 ร้อยละความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ตัวชี้วัด 3.1.8 ร้อยละที่ลดลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกเลิกตัวชี้วัด 2.1.2 จ านวน
ครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด 2.1.5 ร้อยละการของการน าความรู้จากการบริการวิชาการของ
ส านักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม และตัวชี้วัดที่ 3.1.6 ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในส่วนงาน  และมีกำรทบทวน
ปรับปรุงโครงกำรริเริ่มส ำคัญ เพ่ือให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด และสอดคล้องกับค ำรับรองกำรปฏิบัติงำนของ
ส ำนักฯ สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนำคต อันจะน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป   

ตาราง 2.1-1 ขั้นตอน ปัจจัยน าเข้า ผลผลิต และผูเ้กี่ยวข้องในการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ขั้นตอน ปัจจัยน าเข้า ผลผลิต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญ 

1. การวิเคราะห์องค์กร     
    ขั้นตอน 1 2 3 

- ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 
- ข้อมูลสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
- แนวโน้มในอนำคต 
- ข้อมูลสำรสนเทศท่ีส ำคัญ  
- ข้อมูลคู่เทียบ 
- ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุ่มอื่น/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- สมรรถนะหลักขององค์กร 

- ควำมได้เปรียบ/ควำมท้ำ
ทำย/โอกำสเชิงกลยุทธ์ 

- จุดบอดและควำมเสี่ยงของ
องค์กร 

- สมรรถนะหลักท่ีทบทวนแล้ว 

ผู้น ำระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน 4 5 6 

- สมรรถนะหลักขององค์กร 
- โอกำสเชิงกลยุทธ์ 
- ปัจจัยภำยในและปัจจัย
ภำยนอก (SWOT) 

 

- วิสัยทัศน์ 
- พันธกิจ 
- ค่ำนิยม 
- ยุทธศำสตร ์
- เป้ำประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ 
- ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำย 
- โครงกำรริเริ่มส ำคญั   

ผู้น ำระดับสูงและผู้เกี่ยวข้อง 

3. การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
    ขั้นตอน 7 8 9 

- แผนยุทธศำสตร ์
- โครงกำรริเริ่มส ำคญั  

- แผนปฏิบัติกำร  ผู้น ำระดับสูง 
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ขั้นตอน ปัจจัยน าเข้า ผลผลิต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส าคัญ 
- แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ที่จะบรรจุในแผนปฏิบตัิกำร 

- งบประมำณด ำเนินงำน 
- ข้อตกลงร่วมในกำร
ปฏิบัติงำน (TOR) 

- ข้อตกลงร่วมในกำร
ปฏิบัติงำน 

4. การวัดผลและทบทวน 
    ขั้นตอน 10 11 12 

- ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
- กระบวนกำรตำมพันธกิจ 

- ผลกำรปฏิบัติงำนตัวช้ีวัด
แผนยุทธศำสตร ์

- ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรมทีร่ะบไุว้ใน
แผนปฏิบัติกำร 

- ผู้น ำระดับสูง 
- หัวหน้ำโครงกำร 

 
ตาราง 2.1-2 ปัจจัยและข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ปัจจัยด้านต่างๆ ข้อมูลที่รวบรวม/ประเด็น/รายละเอียด 
ผลกำรด ำเนินงำนและข้อมลูป้อนกลับจำก
กำรตรวจประเมิน 

- ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนบุคคล ด้ำนผู้รับบริกำร 
ด้ำนควำมรบัผิดชอบต่อสังคม ด้ำนกำรเงิน  

- ข้อมูลจำกกำรตรวจประเมินทุกระดับ 
นโยบำยจำกภำครัฐและ มช.  - นโยบำยของรัฐบำลและกระทรวง 

- แผนพัฒนำกำรศึกษำ มช. ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) 
กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ - กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก ำหนด จริยธรรม มำตรฐำนในกำรท ำงำน 
สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจ - อัตรำกำรเติบโตด้ำนเศรษฐกิจของประเทศ  

- งบประมำณและเงินรำยได้ของส ำนักฯ 
สถำนกำรณ์ด้ำนสังคม - อัตรำกำรเกดิในประเทศ 

- สังคมผู้สูงอำยุในประเทศ 
สถำนกำรณ์ด้ำนตลำด - ข้อมูลด้ำนกำรตลำดส ำคัญของคูเ่ทียบ  
สถำนกำรณ์ด้ำนเทคโนโลย ี - กำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัด้ำนเทคโนโลยี  

- ข้อมูลประสิทธิภำพด้ำนเทคโนโลยีของส ำนักฯ 
บริบทใหม่ของโลก - บริบทใหม่ของโลกท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน เช่น กำรระบำดของโรคโควดิ-19, 

ปัญหำฝุ่น PM 2.5, สังคมผู้สูงอำย,ุ Disruptive Technology ฯลฯ 
คู่เทียบ - ผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคญัของคู่เทียบ 
ควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุ่ม
อื่น/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

- เสียงของผู้รับบริกำร/ลูกค้ำกลุ่มอื่น/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (VOC) ไดแ้ก ่ควำมพึงพอใจ 
ควำมไม่พึงพอใจ ข้อร้องเรียน ควำมต้องกำร และควำมคำดหวัง 

ควำมสำมำรถในกำรน ำแผนยุทธศำสตรไ์ป
ปฏิบัต ิ

- ระบบกำรน ำองค์กร ดังแผนภำพ 1.1-1 กระบวนกำรน ำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำร
ปฏิบัติ กำรออกแบบกระบวนกำร กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณ 

 
2.1.ก(2) นวัตกรรม  
  ส ำนักฯ มีกระบวนกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ ดังแผนภำพ 2.1-1 ที่เน้นถึงกำรกระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรม 
โดยกำรระดมสมองในขั้นตอน 1 - 5 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกด้วย SWOT Analysis โดยผู้น ำระดับสูงได้ก ำหนด
โอกำสเชิ งกลยุทธ์  คือ SOp-1 ยุทธศำสตร์ที่  3 ( เชิ งรุก )  ล้ ำนนำสร้ ำงสรรค์  ตำมแผนพัฒนำกำรศึ กษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ท ำให้สำมำรถเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณด ำเนินงำนโครงกำรริเริ่มส ำคัญ ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักฯ อำทิ โครงกำรอบรมระยะสั้นวัฒนธรรมอำหำรล้ำนนำสู่สำกล โครงกำรสอนอักษรธรรมล้ำนนำแบบ
ออนไลน์ โครงกำรจัดพิมพ์วำรสำรร่มพยอม ปีที่ 23 โครงกำรจัดท ำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. 
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“เรือนโบรำณลุ่มแม่น้ ำปิง” เป็นต้น ซึ่งแต่โครงกำรเป็นควำมเสี่ยงที่น่ำลงทุนของส ำนักฯ และมีควำมสอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักขององค์กร (CC1: บุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถที่หลำกหลำย CC2: พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ CC3: เครือข่ำยร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรม) ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้บุคลำกรใช้สมรรถนะที่มีอยู่ในกำรขับเคลื่อน
โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ และน ำไปสู่กำรสร้ำงนวัตกรรมต่อไป   
 
2.1.ก(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์  
 ส ำนักฯ มีกระบวนกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศที่ส ำคัญ ได้แก่ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนจ ำนวนผู้เข้ำชม
พิพิธภัณฑ์ฯ และจ ำนวนผู้รับบริกำรของส ำนักฯ ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเงินและงบประมำณ ข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
เสียงของลูกค้ำ (ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และข้อร้องเรียน) ข้อมูลเครือข่ำยควำม
ร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรม ผู้สนับสนุนและบริจำคเงิน รวมทั้งข้อมูลคู่เทียบ ผู้น ำระดับสูงได้วิเครำะห์โดยใช้ข้อมูล ดัง
ตำรำง 2.1-2 โดยมีงำนบริกำรและประกันคุณภำพ งำนบริหำรทั่วไป และฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจของผู้บริหำร และใช้เป็นปัจจัยน ำเข้ำในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ต่อไป 
 ส ำนักฯ ได้น ำบริบทเชิงกลยุทธ์ (ควำมท้ำทำย/ควำมได้เปรียบ/โอกำสเชิงกลยุทธ์) และควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ มำเป็น
ปัจจัยน ำเข้ำในก ำหนดกลยุทธ์ ซ่ึง ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ SC-1 มีหลำยส่วนงำนที่ด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
และน ำเสนอโครงกำรเพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณท ำให้สัดส่วนในกำรได้รับกำรจัดสรรงบฯมีแนวโน้มลดลง 
ผลักดันให้เกิดกำรสร้ำงงำนเชิงบูรณำกำร ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ SA-1 มีพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำอำยุ
กว่ำ 100 ปี สินทรัพย์อันทรงคุณค่ำมรดกทำงวัฒนธรรมล้ำนนำ ในบริเวณพ้ืนที่ประมำณ 9 ไร่ SA-2 ควำมมีชื่อเสียง
และภำพลักษณ์ท่ีดีของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โอกาสเชิงกลยุทธ์ คือ SOp-1 ยุทธศำสตร์เชิงรุกท่ี 3 : ล้ำนนำสร้ำงสรรค์ 
ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ สำมำรถเสนอค ำของบประมำณด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ล้ำนนำ
สร้ำงสรรค์ได้ตรงเป้ำประสงค์ โดยมี ความเสี่ยงที่ส าคัญ ที่อำจจะเป็นอุปสรรคต่อควำมส ำเร็จในอนำคตขององค์กร 
ดังนี้ 
 T-1 ปัจจุบันกำรพัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท ำให้คนสนใจกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์มำกกว่ำกำรเรียนรู้ในห้องเรียนหรือสถำนที่จริง 
 T-2 กำรตัดงบประมำณแผ่นดิน หมวดงบด ำเนินงำน ของภำครัฐบำล ท ำให้ส ำนักฯ ได้รับผลกระทบโดยตรง 
เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเหมือนเดิม/เกือบเท่ำเดิม  
 T-3 กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 และโรคระบำดร้ำยแรงอ่ืนๆ เป็นอุปสรรคต่อกำรให้บริกำรของส ำนักฯ  
 T-4 โลกปัจจุบันมีภำวะภัยที่เกิดจำกธรรมชำติบ่อยครั้ง เช่น ภัยแล้ง พำยุลมแรง และค่ำฝุ่น PM2.5 ส่งผล
กระทบต่อกำรให้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 
 T-5 บริษัทไม่รับประกันควำมเสียหำยของเรือนไม้โบรำณจำกวินำศภัย (เช่น อัคคีภัย วำตภัย ฯลฯ) เนื่องจำก
ประเมินค่ำไม่ได้ 
 ในกำรทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ได้วิเครำะห์ช่องว่ำง/จุดบอด (Gap Analysis) ใน
กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ และในด้ำนข้อมูลและสำรสนเทศ ได้แก่ กำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณด ำเนินงำน
โครงกำรริเริ่มส ำคัญ (Key Initiatives) ที่ล่ำช้ำ และไม่เป็นไปตำมระยะด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผน ส่งผลกระทบต่อ
ผลส ำเร็จของโครงกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และควำมคลำดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูลและสำรสนเทศ 
อำจส่งผลกระทบต่อกำรคำดกำรณ์ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดตำมแผนยุทธศำสตร์ได ้ 
 ส ำนักฯ ค ำนึงถึงควำมสำมำรถของหน่วยงำนและบุคลำกรในกำรที่จะน ำแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ ผ่ำน 
โครงกำร/กิจกรรม จึงมีระบบก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และประชุมทบทวนปรับปรุงโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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ผ่ำนที่ประชุม คกก.ด ำเนินงำนโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ที่ประชุม คกก.ด ำเนินงำนพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ และที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ ประจ ำเดือน 
 
2.1.ก(4) ระบบงาน และสมรรถนะหลัก  
 ผู้น ำระดับสูงได้ออกแบบระบบงำนในขั้นตอนที ่6 ของกระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ โดยพิจำรณำควำมสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ สมรรถนะหลัก เสียงของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริบทเชิงกลยุทธ์ (ควำมท้ำทำย/ควำม
ได้เปรียบ/โอกำสเชิงกลยุทธ์) และระบบกำรน ำองค์กร เพ่ือมุ่งสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ โดยส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกันเป็น
ทีม และเชื่อมโยงกำรท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีกำรสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ผู้น ำระดับสูงได้ทบทวนปรับปรุง
ระบบงำนทุกปี และได้ใช้สมรรถนะหลักในกำรตัดสินใจว่ำจะด ำเนินงำนในแต่ละกระบวนกำรเอง หรือส่งมอบให้
พันธมิตร/คู่ควำมร่วมมือ เพ่ือด ำเนินกำรแทน ซึ่งมีกระบวนกำรคัดเลือก ดังตำรำง 6.2-2 ซึ่งพิจำรณำจำกควำมคุ้มค่ำ 
คุ้มทุน คุณภำพ ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน เช่น กำรปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบรำณ กำรดูแล
รักษำควำมสะอำดในพิพิธภัณฑ์ฯ กำรก ำจัดปลวก กำรบริกำรเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 2.1-2 บริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
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2.1.ข วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2.1.ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ 2.1.ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 ส ำนักฯ ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ดังตำรำง 2.1-3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1-3 ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (Key Changes) 
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์ การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ   การปรับตัว 

ย.1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
กลำงแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อ
สังคมที่สร้ำงสรรค์และยั่งยืน 

1.1 ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำกลำงแจ้ง 
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมลำ้นนำ เพื่อสังคม
ที่สร้ำงสรรค์และยั่งยืน 

- สถำนกำรณโ์ควิด-19 ท ำให้
จ ำนวนผู้บริกำรพิพิธภัณฑ์
ลดลง จำกกำรปิดจังหวัด/
ประเทศ นักท่องเที่ยวไม่
สำมำรถเดินทำงมำยัง
เชียงใหม่ได้   

- กำรจัดท ำ Virtual 
Museum 360 เพื่อให้
สำมำรถเข้ำชม
พิพิธภัณฑ์แบบ
ออนไลน์ได ้

- กำรเผยแพร่ควำมรูด้้ำน
ศิลปวัฒนธรรมผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ (Facebook 
live, กิจกรรม 
Museum from 
home) 

- กำรร่วมประกวดรำงวลั 
Museum Thailand 
Awards 2021 และ 
Thailand Tourism 
Awards 2021 

1.2  สร้ำงกำรรับรู้ Visibility ต่อ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ มช. 

- สถำนกำรณโ์ควิด-19 ท ำให้มี
อุปสรรคต่อกำร
ประชำสมัพันธ์และสร้ำงกำร
รับรู้ของผู้รับบริกำร เช่น กำร
ท ำกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำด, 
กำรเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จำก
สถำนท่ีจริง, กำรให้เช่ำพื้นที่ 
เป็นต้น   

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

2.1  บริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน
และสังคม เพื่อสรำ้ง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

- สถำนกำรณโ์ควิด-19 ท ำให้
กำรบริกำรวิชำกำรในรูปแบบ 
onsite มีข้อจ ำกัดในด้ำน
จ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำร และ
รูปแบบของกำรให้บริกำร
วิชำกำร ท ำให้มีอุปสรรคต่อ
กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
(workshop)  

- กำรถอดองค์ควำมรู้ด้ำน
สถำปัตยกรรมเชิงช่ำง
แบบออนไลน ์

- มีกำรจัดฝึกอบรมแบบ
ออนไลน ์

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

3.1  บริหำรงำนและจดักำร
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกดั
ให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยยดึ
หลักธรรมำภิบำลและ
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กำรจัดสรรงบประมำณ
โครงกำรเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ล่ำช้ำ ท ำให้ไม่
สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด   

- สถำนกำรณโ์ควิด-19 ท ำให้
รำยได้ของส่วนงำนลดลง เช่น 
ค่ำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ คำ่เช่ำสถำนท่ี 
ค่ำจ ำหน่ำยหนังสือ/ของที่
ระลึก และรำยได้จำกกำร
บริกำรวิชำกำรต่ำงๆ 

- หำช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำ/ของที่ระลึกแบบ
ออนไลน ์
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2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
2.2.ก การจัดท าแผนปฏิบัติการ และน าไปสู่การปฏิบัติ 
2.2.ก(1) แผนปฏิบัติการ 
 ส ำนักฯ ได้น ำแผนกลยุทธ์ไปสู่กำรปฏิบัติ ตำมขั้นตอนในกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ ดังแผนภำพ 2.1-1 
ขั้นตอนที ่7 ผู้น ำระดับสูงได้ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์สู่บุคลำกร ผ่ำนทีป่ระชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ คกก.
บริหำรส ำนักฯ และสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์ e-Document อีเมล์ กลุ่มไลน์ ระบบ intra) ส ำนักฯ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ในขั้นตอนที ่8 ของกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ โดยมีแผนปฏิบัติกำรที่ส ำคัญ ดังนี้ 
 1. แผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ประจ ำปีงบประมำณ 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. แผนกำรสร้ำงรำยได้ของส ำนักฯ 
 13. แผนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงำนของส ำนักฯ 

 
2.2.ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 
  ส ำนักฯ ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำร และตัวชี้วัดตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในขั้นตอนที่ 9 ของกระบวนกำร
ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ ดังแผนภำพ 2.1-1 และได้ชี้แจงแผนปฏิบัติกำรในที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ และ คกก.
ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ เพ่ือจัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำน (TOR) โดยบุคลำกรจะระบุโครงกำรที่รับผิดชอบ 
เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  ส ำนักฯ ได้สื่อสำรแผนปฏิบัติกำรไปยังเครือข่ำยควำมร่วมมือที่ส ำคัญผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่ก ำหนดไว้ และ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในระยะเวลำที่เหมำะสม โดยใช้เครื่องมือวิเครำะห์และติดตำมอย่ำงมีระบบ ตำมขั้นตอนที ่10 
ของกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ หำกผลกำรด ำเนินงำน “ไม่บรรลุเป้ำหมำย” จะวิเครำะห์หำสำเหตุ ทบทวน
ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร จัดสรรทรัพยำกร และติดตำมกำรด ำเนินงำนอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้แผนปฏิบัตกิำรบรรลุผลส ำเร็จ 
นอกจำกนี ้ในขั้นตอนที ่11 มีกระบวนกำรติดตำมและทบทวนกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ดังตำรำง 4.1-3 อย่ำงน้อย 
1 ครั้ง/ไตรมำส ดังผลลัพธ์ 7.4.ข-1 และ 7.4.ข-2 
  ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ได้ทบทวนผลลัพธ์จำกกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ พบว่ำ สัดส่วนแผนปฏิบัติกำรที่ส ำเร็จมี
แนวโน้มที่ไม่ดี จึงปรับกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ใหม่ โดยท ำ Cross Functional Team (ระหว่ำงส ำนักงำนส ำนัก และ
ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) เพ่ือขับเคลื่อนงำนตำมพันธกิจ มีกำรปรับเปลี่ยนกำรท ำแผนปฏิบัติกำรจำกเดิมที่
ด ำเนินงำนแบบแยกส่วน มำเป็นกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน โดยจัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน/คณะท ำงำน เพ่ือ
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร และโครงกำรริเริ่มส ำคัญ และจัดสรรทรัพยำกรสนับสนุนที่เหมำะสม มีกำร
เพ่ิมกำรสื่อสำรกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญให้บุคลำกรรับทรำบ เพ่ือให้สำมำรถน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง ผู้น ำ
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ระดับสูงสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกรในกำรคัดกรองโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน 
โดยจัดแบ่งเป็นโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือกำรบรรลุวิสัยทัศน์ และโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์ ท ำให้มั่นใจว่ำ
กำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 
2.2.ก(3) การจัดสรรทรัพยากร 
  ส ำนักฯ จัดสรรทรัพยำกรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรให้บรรลุผลส ำเร็จในขั้นตอน 6 - 8 ดัง
แผนภำพ 2.1-1 โดยมีกระบวนกำรจัดสรรทรัพยำกร คือ 1 จ าแนกงบประมาณ ได้แก่ งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณ
เงินรำยได้ส่วนงำน งบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัย และรำยได้อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกงบประมำณประจ ำปี 2 
วิเคราะห์งบประมาณ โดยใช้ปัจจัยน ำเข้ำ ได้แก่ โครงกำร/กิจกรรม ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงินและงบประมำณ กำรตลำด 
รำยรับและค่ำใช้จ่ำยของโครงกำรในปีที่ผ่ำนมำ ที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ พิจำรณำค ำของบประมำณเงินรำยได้
มหำวิทยำลัย โดยให้ควำมส ำคัญกับโครงกำร/กิจกรรมตำมเป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ
และแผนยุทธศำสตร์บรรลุผลส ำเร็จ 3 ประเมินติดตาม เพ่ือติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อ
และจัดจ้ำง เพ่ือพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น และมีกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณเสนอที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ 
ทุกไตรมำส กรณีรำยรับและค่ำใช้จ่ำยไม่เป็นไปตำมแผน จะมีกระบวนกำรติดตำมและควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้
เป็นไปตำมแผน การป้องกันความเสี่ยงด้านงบประมาณ ที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ จะทบทวนประสิทธิภำพในกำร
จัดสรรทรัพยำกร เมื่อถึงรอบพิจำรณำจัดสรรงบประมำณในปีถัดไป เพ่ือน ำมำปรับปรุงกระบวนกำรจัดสรรงบประมำณ 
ท ำให้ผลลัพธ์ด้ำนกำรเงินและงบประมำณดีขึ้น   
 
2.2.ก(4) แผนด้านบุคลากร  
 คกก.บริหำรส ำนักฯ จัดท ำแผนด้ำนบุคลำกร โดยวิเครำะห์ข้อมูลระดับองค์กร ระดับบุคคล และจัดท ำกลยุทธ์
ด้ำนบุคลำกร ดังแผนภำพ 2.2-1   
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 ส ำนักฯ บริหำรควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังผ่ำนที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ โดย
วิเครำะห์อัตรำก ำลังที่เหมำะสม และจัดสรรอัตรำก ำลังปีละ 1 ครั้ง ตำมแผนกำรจัดสรรอัตรำก ำลังของมหำวิทยำลัย 
ส ำนักฯ มีแผนอัตรำก ำลังและแผนพัฒนำบุคลำกร ดังตำรำง 2.2-1 
  

แผนภาพ 2.2-1 ขั้นตอนในการก าหนดแผนด้านบุคลากร 
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ตาราง 2.2-1 แผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร  
แผนอัตราก าลัง  
     แบ่งตำมโครงสร้ำงองค์กร (ส ำนักงำนส ำนัก และฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) และพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ เช่น กำรเกษียณอำยุงำน 
กำรลำออก ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรส ำคัญ ปีงบ 2564 ได้ทบทวนและปรับแผนอัตรำก ำลังที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ 
ได้แก่ 1 ขอกรอบอัตรำทดแทนอัตรำเกษียณของส ำนักงำนส ำนัก ปีงบ 2565 จ ำนวน 1 คน คือ เลขำนุกำรส ำนัก 2 บรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และคุณสมบัติที่เหมำะสม จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง คือ ต ำแหน่งหัวหน้ำงำนบริกำรและ
ประกันคุณภำพ และต ำแหน่งเลขำนุกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และได้บุคคลมำครองต ำแหน่งคือ นำงสำวปัทมำ จักษุรัตน์ 
(เลขำนุกำรส ำนักฯ) และนำยสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ (หัวหน้ำงำนบริกำรและประกันคุณภำพ) 
แผนพัฒนาบุคลากร  
     กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ปีงบ 2564 ได้ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ได้แก่ โครงกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) โครงกำร Happy CPAC: องค์กรแห่งควำมสุข โครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ
แพทยศำสตร์ โครงกำรศึกษำดูงำนคู่เทียบด้ำนกำรประกันคุณภำพ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่)  โครงกำรศึกษำดูงำนวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และเรือนโบรำณ อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน และโครงกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี 2564 ซึ่งมี 4 กิจกรรม ได้แก่  1) 
กิจกรรมกำรพัฒนำองค์กรเพื่อควำมยั่งยืนส ำนักฯ (พัฒนำทักษะและกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อควำมยั่งยืน) 2) กิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษของบุคลำกร 3) กิจกรรมฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรม CANVA และ 4) กำรฝึกอบรม Info Graphic 
     นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ได้สนับสนุนบุคลำกรให้เข้ำร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ และเทคนิคในกำรท ำงำน 
(Upskill/Reskill) ในเรื่องที่เกี่ยวกับต ำแหน่งงำน/หน้ำที่รับผิดชอบ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำบริกำรและ
กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 
2.2.ก(5) ตัววัดผลการด าเนินงาน  
  ส ำนักฯ มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ เพ่ือใช้ติดตำมผลส ำเร็จและวัดประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติกำร โดยวิเครำะห์แผนในกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ ขั้นตอนที่ 9 และเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ดังตำรำง 2.1-4 พิจำรณำผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกตัวชี้วัด ดังแผนภำพ 4.1-1 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำร ได้แก่ 
ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัด CMU-EdPEx เพ่ือให้กำรวัดผลในภำพรวมสอดคล้องกัน ส ำนักฯ ได้ถ่ำยทอด
ตัวชี้วัดจำกผู้น ำระดับสูงสู่บุคลำกรผ่ำนที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ และ คกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ โดย
ก ำหนดผู้รับผิดชอบทุกตัวชี้วัด  
  ส ำนักฯ ติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดทุกไตรมำส และมีกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อที่
ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ ทั้งนี้ ส ำนักฯ ได้มีแผนกำรพัฒนำระบบรำยงำนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และตัวชี้วัด EdPEx (อยู่
ในระหว่ำงเขียนโปรแกรม) เพ่ือให้กำรรำยงำนข้อมูลมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลำ และผู้บริหำรสำมำรถติดตำมผล
กำรด ำเนินงำนได้ตลอดเวลำผ่ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรตัดสินใจ (MIS) หำกตัวชี้วัดใด “ไม่บรรลุเป้ำหมำย” 
ผู้น ำระดับสูงจะมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบวิเครำะห์ช่องว่ำง/จุดบอด (Gap Analysis) และจัดท ำแผนปรับปรุงพัฒนำ 
และสนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมแผนต่อไป 
 
2.2.ก(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
  ส ำนักฯ ได้ก ำหนดค่ำคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดส ำคัญในขั้นตอน 12 ของกระบวนกำรถ่ำยทอดแผน
ยุทธศำสตร์ ดังแผนภำพ 2.1-1 และแสดงค่ำคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ดังตำรำง 2.1-4 
โดยใช้ข้อมูลประกอบกำรคำดกำรณ์ คือ 1) ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 2) บริบทเชิงกลยุทธ์ (ควำมท้ำทำย/ควำม
ได้เปรียบ/โอกำสเชิงกลยุทธ์) 3) ปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Key 
Changes) และ 4) เป้ำหมำยวิสัยทัศน์  
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  ผู้น ำระดับสูงได้ก ำหนดค่ำคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนและคู่เทียบในกระบวนกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนที่
ส ำคัญ ดังตำรำง 4.1-2 และ 4.1-3 ผู้น ำระดับสูงที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนและติดตำมแผนปฏิบัติกำร จะน ำเสนอ
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด หำกพบว่ำไม่บรรลุเป้ำหมำย จะจัดท ำแผนทบทวนปรับปรุงกระบวนกำร โดยใช้เครื่องมือ 
ดังแผนภำพ OP2-1 และน ำแผนปฏิบัติกำรที่ปรับปรุงแล้วไปถ่ำยทอดและน ำสู่กำรปฏิบัติ มีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนผ่ำนกระบวนกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนในรอบถัดไป กรณีมีสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น กำรระบำด
ของโควิด-19 จะทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติกำร โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ เป็นผู้ตัดสินใจ และปรึกษำหำรือในทีมผู้น ำ
ระดับสูง และเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรในทันที และน ำไปแจ้งในที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ เพ่ือ
รับทรำบต่อไป 
 
2.2.ข การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
  ส ำนักฯ มีกระบวนกำรทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรในกรณีที่มีสถำนกำรณ์บังคับ ตำมขั้นตอน 11 ของ
กระบวนกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ ดังแผนภำพ 2.1-1 คือ 1) การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ทั่วไป และไม่
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินงานของส่วนงาน เช่น กำรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร ควำมล่ำช้ำของกำร
ด ำเนินงำน จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน กำรทบทวนปรับปรุงแผนให้มี
ควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และแจ้งที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ เพ่ือรับทรำบ 2) การเปลี่ยนแปลงจากกรณี
เร่งด่วน/ฉุกเฉิน ที่ส่งผลกระทบส าคัญต่อการด าเนินงานของส่วนงาน หรือที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ส ำนักฯ จะจัด
ประชุมผู้บริหำรเพ่ือร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และเร่งหำแนวทำงปรับปรุงกำรด ำเนินงำน และ
มอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบปรับแผนปฏิบัติกำร และน ำมำเสนอต่อที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ โดยส ำนักฯ จะให้กำร
สนับสนุนทรัพยำกร (คน งบประมำณ เทคโนโลยี ฯลฯ) ที่เหมำะสม เพ่ือให้สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ทันที และมีกำร
ประชุมชี้แจงให้แก่บุคลำกรที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติที่สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน ดังแผนภำพ 2.2-2 
    
 
  

แผนภาพ 2.2-2 กระบวนการปรับแผนปฏิบัติการในสถานการณ์บังคับ 
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หมวด 3 ลูกค้า 
3.1 เสียงของลูกค้า 
3.1.ก การรับฟังผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
3.1.ก(1) ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 สำนักฯ มีกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าเชิงรุก ได้แก่การสัมภาษณ์และสนทนากับผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น และกระบวนการรับฟังเสียงลูกค้าเชิงรับ ได้แก่ ระบบรับฟังเสยีง
ของลูกค้า (VOC System) บนเว็บไซต์สำนักฯ แบบสอบถามการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ แบบประเมินการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น Facebook messenger, Line official, อีเมล์ และโทรศัพท์ โดยจัดเก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้าตามบริการหลัก 
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรับฟังเสียงของผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ฯ แล้วนำ
ข้อคิดเห็นมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้บริการในพิพิธภัณฑ์ฯ ข้อมูลเสียงผู้รับบริการ ได้แก่ ความต้องการ ความ
คาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และข้อร้องเรียนของนักท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา และกลุ่มศึกษาดูงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
             
 
สำนักฯ มีกระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ โดยกำหนดความรับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำ

ระดับสูง ตามข้ันตอน ดังนี้ 1 รับฟังเสียงของผู้รับบริการผ่านช่องทางการสื่อสาร 2 วิเคราะห์เสียงของผู้รับบริการเพ่ือให้
ได้สารสนเทศไปปรับปรุงกระบวนการหรือออกแบบบริการใหม่ 3 จัดทำโครงการ/กิจกรรม หรือออกแบบบริการใหม่ 
และ 4 นำข้อมูลและสารสนเทศด้านเสียงของผู้รับบริการ มาทบทวนปรับปรุงบริการและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง 
ดังแผนภาพ 3.1-1   

ตาราง 3.1-1 ช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ และการนำไปใช้ประโยชน์   
กระบวนการ ช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ ความถี่ การนำไปใช้ประโยชน ์

CP-1 การให้บริการโดยผ่าน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช. แหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา 
เพื่อสังคมท่ีสร้างสรรค์และ
ยั่งยืน 

- แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการพิพิธภณัฑ์ฯ 
- สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Line, eMail) 
- การพบปะพูดคุย 
- การสัมภาษณ ์
- ระบบรับฟังเสยีงลูกค้า (VOC System) 

ทุกวัน 
 

- ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการพิพิธภณัฑ ์

- ปรับปรุงบริการของ
พิพิธภัณฑ์ เช่น นิทรรศการ 
การจัดแสดง 

CP-2 การบริการวิชาการตาม
ความต้องการของชุมชน การ
จัดอบรมหลักสตูรระยะสั้น
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

- แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการพิพิธภณัฑ์ฯ 
- สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Line, eMmail) 
- การพบปะพูดคุย 
- การสัมภาษณ ์

ทุกวัน 
 

- ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการวิชาการ  

ผู้รับบริการ รวบรวมเสียงของผู้รับบริการ 

วิเคราะห์เสียงของ
ผู้รับบริการ 

นำผลที่ได้มาประเมินทบทวน
ปรับปรุง 

จัดทำแผนปฏบิัติการและดำเนินการ
ตามแผน 

แผนภาพ 3.1-1 กระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ 
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กระบวนการ ช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ ความถี่ การนำไปใช้ประโยชน ์
- ระบบรับฟังเสยีงของลูกค้า (VOC System) - ปรับปรุงบริการ เช่น หัวข้อ

หลักสตูรระยะสั้น ข้อมูล 
วิทยากร 

ตาราง 3.1-2 ตัวอย่างบริการใหม่ที่เกิดจากการใช้เสียงของผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
กระบวนการหลัก บริการ/การปรับปรุงกระบวนการ/กระบวนการใหม่  

CP-1 การให้บริการโดยผ่าน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อสังคมท่ีสร้างสรรค์และ
ยั่งยืน 

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้านศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรมล้านนา สำหรับ
สถาบันการศึกษาผ่านพิพิธภณัฑ ์

- การปรับปรุงนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) และเรือนไทลื้อ (หม่อนตดุ) 
- การปรับปรุงซ่อมแซมเรือนโบราณและหลองข้าว 
- มีการป้องกันและกำจดัปลวก/ยงุ 
- ระบบชำระค่าเข้าชมพิพิธภัณฑด์้วย QR-Code 
- บริการจำหน่ายเครื่องดืม่ 
- การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ในพิพิธภัณฑ์ผา่น QR-Code 
- จดัจ้างบริษัททำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ (2 ครั้งต่อสัปดาห์) 
- มีระบบตรวจพิพิธภัณฑ์ประจำสปัดาห ์
- ผ่านมาตรฐาน SHA  
- มีการดำเนินการสำนักงานสีเขียว 

CP-2 การบริการวิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน การจัดอบรม
หลักสตูรระยะสั้นเชิงปฏิบตัิการ 
(Workshop) 

- มีการวางแผนจัดโครงการอบรมหลักสตูรระยะสั้นวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล, โครงการ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา “ผ้า และเทศกาลชาติพันธ์ุ”, โครงการสอนอักษรธรรม
ล้านนาผ่านออนไลน ์

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้านศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมล้านนา สำหรับ
สถาบันการศึกษาผ่านพิพิธภณัฑ ์

- มีการบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลวงเหนือ เทศบาลตำบลลวง
เหนือ ในการสอนปักริบบิ้น และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ชุมชน 

 
3.1.ก(2) ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี 

การรับฟังลูกค้าในอนาคต สำนักฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการติดต่อกับผู้รับบริการผ่านสื่อ
ออนไลน์มากขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร และขยายขอบเขตการเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 
ปีงบ 2564 มีกลุ่มผู้รับบริการใหม่เพิ่มขึ้น ดังแผนภาพ 3.1-2 และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
จำเป็นต้องปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ แตย่ังมีผู้รับบริการกลุ่มใหม่มาใช้บริการพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 
เช่น Facebook Page, Facebook Live, YouTube, Line@ ทั้งนี้ สำนักฯ กำลังอยู่ในระหว่างจัดทำระบบข้อมูลและ
สารสนเทศของผู้รับบริการของสำนักฯ  
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แผนภาพที่ 3.1-2 จำนวนการติดตามสื่อออนไลนข์องผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

ตาราง 3.1-3 ช่องทางการรับฟังเสียงของผู้รับบริการในปัจจุบันและอนาคต 

ช่องทางรับฟังเสียงของผู้รับบริการ 

ความถี่ 

ข้อมูลปอ้นกลับที่ต้องการ  
และการนำไปใช้ประโยชน ์

CP-1 การให้บริการ
โดยผ่านพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา 

มช.ฯ 

CP-2 การบริการ
วิชาการตามความ

ต้องการของชุมชนฯ  

ลูกค้า 
ปัจจุบนั 

ลูกค้า 
ใน

อนาคต 

ลูกค้า 
ปัจจุบนั 

ลูกค้า 
ใน

อนาคต 
ระบบรับฟังเสียงผูร้ับบริการ (VOC System) ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน  - ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
- ข้อร้องเรียน 
- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
- ความพึงพอใจ/ความไม่พึง

พอใจ 
 

สื่อออนไลน์: Facebook, Line, YouTube ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน  
สายตรงถาม-ตอบ ปัญหาล้านนา ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน  
แบบสอบถาม/ประเมิน ความพึงพอใจ ความไม่
พึงพอใจ และความคาดหวัง 

หลัง
กิจกรรม 

 หลัง
กิจกรรม 

 

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน 
หนังสือ/บันทึกข้อความ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน 
การพูดคุยสนทนา ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน 

 
 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 053-
943637) และข้อความ Facebook Page, Facebook Live, Line@ และระบบ VOC บนเว็บไซต์สำนักฯ 
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ตาราง 3.1-4 การประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น 
บริการ การประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอืน่ 

CP-1 การให้บริการโดยผา่น
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช. แหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา 
เพื่อสังคมท่ีสร้างสรรค์และ
ยั่งยืน 

     สำนักฯ ประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจ ของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์จากแบบประเมิน/
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์/สนทนา และผู้รับบริการสามารถส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่านระบบ 
VOC บนเว ็บไซต์ , Facbook Page, Facebook Messenger, Line@ ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบจะรวบรวม 
วิเคราะห์ สรุป และรายงานข้อมูลเสนอต่อ คกก.ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ และ คกก.บริหารสำนักฯ 
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้บริการ ด้านความผูกพัน: จะ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าใช้บริการพิพิธภัณฑ์ซ้ำ โดยเฉพาะกลุ ่มศึกษาดูงานและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ และกำลังพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อรวบรวมข้อมูลเสียงของผู้รับบริการ
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป 

CP-2 การบริการวิชาการ
ตามความต้องการของชุมชน 
การจัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) 

     สำนักฯ ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการ เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น และการจัดประชุม/สัมมนาวิชาการ เพื่อให้ทราบความพึงพอใจ/ความ
ไม่พึงพอใจ/ข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับบริการ และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมิน มาวิเคราะห์ 
สรุป และรายงานเสนอต่อ คกก.บริหารสำนักฯ เพื่อหาแนวทางทบทวนปรับปรุงกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการในการรับบริการวิชาการในครั้งต่อ ๆ ไป ด้าน
ความผูกพัน: วัดจากการเข้ามารับบริการวิชาการซ้ำ 

 

3.1.ข(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
 สำนักฯ ได้วัดและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเปรียบเทียบกับคู่เทียบ ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือนำผลการ
เทียบเคียง โดยเฉพาะจุดเด่นของคู่เทียบมาวิเคราะห์ช่องว่าง/จุดบอด (Gap Analysis) ของสำนักฯ เพื่อทบทวน
ปรับปรุงบริการและกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะการให้บริการผ่านพิพิธภัณฑ์ฯ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
และการปรับปรุงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ฯ เพ่ือสื่อความหมาย และสร้างความน่าสนใจให้แก่พิพิธภัณฑ์เพ่ิมขึ้น  
 เมื่อเทียบข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ 
ณ เชียงใหม่) พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 93.9 (มากที่สุด) ส่วนพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 91.45 (มากท่ีสุด) ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 

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 
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จากการสอบถามข้อมูลศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาทำให้ทราบว่าผู้ใช้บริการค่อนข้างพึงพอใจต่อการให้บริการเป็นอย่างมาก 
โดยกลยุทธ์ที่สำคัญคือผู้ให้บริการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ ด้วยการพานำชม พูดคุย ให้คำแนะนำ และให้ข้อมูล
แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ซึ่งสำนักฯ จะได้นำข้อเสนอแนะนำดังกล่าวไปปรับปรุงบริการของพิพิธภัณฑ์ฯ ต่อไป 
 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
3.2.ก บริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้รับบริการและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
3.2.ก(1) บริการ 
 สำนักฯ ค้นหาความต้องการของผู้รับบริการ โดยสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ เริ่มจาก 1 การสำรวจ
ความต้องการของผู้รับบริการ เป็นข้อมูลนำเข้าในการกำหนดบริการให้ตรงกับความต้องการ ทั้งผู้รับบริการในปัจจบุัน
และอนาคต เช่น จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนา Facebook Page และช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ 
รวมไปถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2 วิเคราะห์ถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ เช่น แบ่งประเภทความต้องการของผู้รับริการที่มีต่อบริการ และการใช้ข้อมูลจากคู่เทียบมา
ประกอบการวิเคราะห์ จนได้ข้อมูลความต้องการของผู ้รับบริการ และความเป็นไปได้ในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยปรับรูปแบบจาก Onsite เป็น Online 3 คกก.ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ฯ 
จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนการให้บริการ วิเคราะห์ความต้องการด้านทรัพยากรสนับสนุน ทำให้มั่นใจได้ว่า
จะสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการได้มากที่สุด 4 นำแผนการให้บริการไปสู่
การปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ/กิจกรม ที่ออกแบบมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต สำนักฯ ได้นำผลการวิเคราะห์มาทบทวนปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื ่อง ซึ่งรวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ 5 นำผลการจัดโครงการ/กิจกรรม มาวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางปรับปรุงบริการ ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศป้อนกลับอย่างต่อเนื่อง แล้วนำไปปรับปรุง
บริการให้ดียิ่งขึ้น ดังแผนภาพ 3.2-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

 
 

แผนภาพ 3.2-1 กระบวนการออกแบบบริการ 
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3.2.ก(2) การสนับสนุนผู้รับบริการ และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
 ผลจากการนำข้อมูลและสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปรับกลยุทธ์ในอนาคต เพื่อพัฒนาบริการให้มี
คุณภาพเหนือความคาดหวังของผู้รับบริการทุกกลุ่ม จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สำนักฯ ได้สร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้รับบริการ โดยปรับรูปแบบการเที ่ยวชมสถานที่จริง เป็นการให้ความรู้และจัดกิจกรรมผ่านทาง 
Facebook Page พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารกับลูกค้า โดยนำเสนอเนื้อหา
สาระด้านวิถีชีวิต การกินและการอยู่ของชาวล้านนา 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
คหบดีชาวจีนในเชียงใหม ่กับอาจารย์วิถี พานิชพันธ์” ในเดือนกันยายน 2564 เพ่ิมเติมอีก 2 ครั้ง   

สำนักฯ ได้แบ่งประเภทของผู้รับบริการออกเป็น 2 กลุ่ม ตามกระบวนการหลัก ซึ่งมีการส่งมอบบริการตาม
ความต้องการ ในปีที่ผ่านมามีการปรับรูปแบบการให้บริการข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น ด้วยช่องทาง Facebook 
Page และ Line@ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อให้เกิดการรับรู้ และรักษาความสัมพันธ์กับผู้รับบริการให้คงอยู่ 
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  

ตารางท่ี 3.2-1 บริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 

กระบวนการ ผู้รับบริการ 
การสนับสนุนผู้รับบริการและลกูค้ากลุ่มอื่น 
Onsite Online 

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

- นักเรียน/นักศึกษา/
บุคลากรทางการศึกษา 

- หน่วยงาน/องค์กร/
สถาบันการศึกษา 

- นักท่องเที่ยว 

- บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ 
(นิทรรศการ/ศึกษาดูงาน) 

- บริการกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม อาทิ  

      - โครงการ Ambassadors 
Fund for Cultural 
Preservation: AFCP  

      - การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“สล่าสร้างเรือนล้านนา” 

- Facebook live  
      ครั้งท่ี 1. แอ่วทิพย์ออนไลน์ 

อยู่บ่าดายก่อได้ความรู ้
      ครั้งท่ี 2. เล่าเรื่องเรือน

คหบดีชาวจีนในเชียงใหม่ กับ อ.
วิถี พานิชพันธ์ 

      ครั้งท่ี 3. ไลฟ์เล่าเรือน 
- การเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 360 องศา 

ผ่านระบบออนไลน ์
CP-2 การบริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
ชุมชน การจัดอบรม
หลักสตูรระยะสั้นเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop)  

- บุคลากรทางการศึกษา 
- หน่วยงาน/องค์กร/

สถาบันการศึกษา 
- ชุมชน/สังคม 
- นักท่องเที่ยว 

- รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลองค์
ความรูผ้่านวารสาร/สิ่งพิมพ์ 

- การฝึกอบรมระยะสั้น 
- จัดกิจกรรมฝึกปฏบิัติงาน

ศิลปวัฒนธรรมให้นักเรยีน 
นักศึกษา 

- รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลองค์
ความรูผ้่านสื่อออนไลน ์

- การฝึกอบรมระยะสั้นออนไลน ์
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3.2.ก(3) การจำแนกกลุ่มลูกค้า และผู้รับบริการกลุ่มอ่ืน 
 สำนักฯ ได้กำหนดกลุ่มผู้รับบริการ ตามกระบวนการหลัก ดังตาราง 3.2-2 

ตาราง 3.2-2 ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่จำแนกตามกลุ่ม 
บริการ ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอืน่ในปัจจุบนั ตลาดในอนาคต 

CP-1 การให้บริการโดยผา่นพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. แหล่งเรยีนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่
สร้างสรรค์และยั่งยืน 

- นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรทางการ
ศึกษา 

- หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศกึษา 
- นักท่องเที่ยว 
- ผู้จัดงาน (Organizers) 
- ประชาชนท่ัวไป 

- นักท่องเที่ยว 
- ชาวต่างประเทศ หรือนักท่องเที่ยวท่ี
ศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต ์

- กลุ่ม MICE City  

CP-2 การบร ิการว ิชาการตามความ
ต้องการของชุมชน การจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

- บุคลากรทางการศึกษา 
- หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศกึษา 
- ชุมชน/สังคม 
- นักท่องเที่ยว 
- ผู้ประกอบการ 
- ประชาชนท่ัวไป 

- กลุ่มผูสู้งอายุ 
- เครือข่ายพิพิธภัณฑ ์
- เครือข่ายนักวิชาการ 
- เครือข่ายชุมชน 
- เทศบาล อปท. 

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

แผนภาพ 3.2-2 ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ ์
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  สำนักฯ มีกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ดังแผนภาพ 3.2-2 เพื่อตอบสนองความคาดหวัง
ของผู ้รับบริการ เริ ่มจากการเก็บรวมรวบข้อมูลของผู ้รับบริการ อยู ่ในฐานข้อมูล (Database) พร้อมกับจำแนก
ผู้รับบริการตามกระบวนการหลัก (ผู้รับบริการเก่า ผู้รับบริการปัจจุบัน และผู้รับบริการใหม่) และนำฐานข้อมูลมา
วิเคราะห์ความต้องการแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ช่องทางโซเชียล
มีเดีย ความชอบ ความสนใจด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา และนำมาออกแบบแคมเปญหรือกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมการมีส่วน
ร่วมกับผู้รับบริการในแต่ละประเภท ปรับปรุงบริการและกระบวนการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น ปีงบ 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการจัดการความสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น 
ได้แก่ 1) เว็บไซต์ ซึ่งมีผู้ติดตามและสอบถามเกี่ยวกับปฏิทินล้านนา (มื้อจั๋นวันดี) เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มขึ้นในทุกปี 2) Facebook Page พิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีแนวโน้มผู้ติดตาม และผู้ที่มีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ 3) ช่อง 
YouTube มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากข้อมูลแนวโน้มของปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเตรียมแผนการดำเนินงานของ
พิพิธภัณฑ์ในปีต่อไป โดยใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ได้หลายช่องทาง และขยายวง
กว้างมากขึ้น เป็นการเตรียมพร้อมหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย แม้นักท่องเที่ยวจะไม่
สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่จริงได้ แต่สามารถศึกษาเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ของพิพิธภัณฑ์ได้ 
  ส่วนการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั ้นเชิงปฏิบัต ิการ 
(Workshop) สามารถฝึกปฏิบัติได้เฉพาะช่วงที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเกิดลูกค้ากลุ่มใหม่เป็นกลุ่ม
สถาบันการศึกษาท่ีต้องการให้นักเรียน นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง เช่น กิจกรรมที่จัดให้โรงเรียนกาวิละ สำนักฯ ได้ทดลอง
จัดทำหลักสูตรระยะสั้นอักษรธรรมออนไลน์ เพ่ือปรับแผนการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ ซ่ึงได้รับผลตอบรับที่
ดีจากผู้รับบริการ ทั้งผู้รับบริการกลุ่มเดิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้รับบริการกลุ่มใหม่จากต่างจังหวัด ในปี
ถัดไป สำนักฯ ได้วางแผนพัฒนาการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบออนไลน์หลายหลักสูตร บนแพลตฟอร์ม CMU 
MOOC, CMU LE เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างต่อเนื่อง  
  นอกจากนี้ สำนักฯ ยังมีระบบสมาชิกวารสารร่มพยอม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของสำนักฯ ให้ผู้รับบริการได้ทราบ  

ตาราง 3.2-3 กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

บริการ 
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ ์

ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอืน่ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา/ 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 

หน่วยงาน
/องค์กร/
สถาบัน 

การศึกษา 

ชุมชน/
สังคม 

นักท่อง 
เท่ียว 

ประชาช
นทั่วไป 

สมาชกิ 

CP-1 การให้บริการ
โดยผ่านพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา 
มช. แหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม
ล้านนา เพื่อสังคมท่ี
สร้างสรรค์และยั่งยืน 

กิจกรรมตอบคำถาม
เพื่อรับรางวัลผ่าน 
Facebook Page: 
พิพิธภัณฑ ์

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

กิจกรรม Soft 
Opening นิทรรศการ
เรือนทรงอาณานิคม 
(คิวรีเปอล์) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

การจัดส่ง CPAC e-
Card 2021 ให้
ผู้รับบริการพิพิธภณัฑ ์

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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บริการ 
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ ์

ผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอืน่ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา/ 
บุคลากร 

ทางการศึกษา 

หน่วยงาน
/องค์กร/
สถาบัน 

การศึกษา 

ชุมชน/
สังคม 

นักท่อง 
เท่ียว 

ประชาช
นทั่วไป 

สมาชกิ 

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

ประชาสมัพันธ์การจัด
กิจกรรมอบรม
หลักสตูรระยะสั้นให้แก่
ลูกค้าเดมิ 

 ✓ ✓   ✓ 

 
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 
เพ่ือตอบสนองต่อข้อร้องเรียนได้ทันท่วงที 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 นับตั้งแต่ได้รับเรื ่องร้องเรียน โดยมีขั ้นตอนดังนี้ 1 เจ้าหน้าที่รับเรื ่องร้องเรียน 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
พิจารณาข้อร้องเรียนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เพื่อวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ การ
ทบทวนปรับปรุงบริการ การประเมินความพึงพอใจในการตอบสนองข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่รับเรื่อง และใช้เป็น
ข้อมูลและสารสนเทศนำเข้าในการจัดทำแผนกลยุทธ์ต่อไป ด้วยกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ดีดังกล่าว ทำให้ไม่มีข้อ
ร้องเรียนของสำนักฯ ในปีที่ผ่านมา 
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แผนภาพ 3.2-3 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 
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หมวดที ่4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร   
4.1. ก การวัดผลการด าเนินการ 
4.1.ก(1) ตัววัดผลการด าเนินการ 
 ส ำนักฯ มีกำรใช้ระบบข้อมูลและสำรสนเทศ เพ่ือติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน และผลกำรด ำเนินงำน
โดยรวม จ ำนวน 6 ขั้นตอน ดังตำรำง 4.1-1 ดังนี้ 
 

ตาราง 4.1-1 ระบบการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตามผล 
ขั้นตอน ปัจจัยน าเข้า   กระบวนการ   

1 ก ำหนดเป้ำประสงค์เชิง   
กลยุทธ์  

- ปัจจัยน ำเข้ำจำกกระบวนกำรจดัท ำแผนกล
ยุทธ์ ได้แก่ ควำมต้องกำรของผูร้ับบริกำร/ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย นโยบำยของมหำวทิยำลัย 
และกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

- ระบบ/กระบวนกำรที่เกีย่วข้อง 

- ขั้นตอนที ่1-6 ของกระบวนกำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์  

2 เลือก รวบรวม ปรับให้
สอดคล้อง และบูรณำกำร
ตัวช้ีวัด   

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม 
- แผนงำนริเริ่มส ำคญั (Initiatives) 
- แผนปฏิบัติกำร  
- ผู้รับบริกำร/ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

- ขั้นตอนท่ี 7 ของกระบวนกำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์  

- 4.1.ก(1) ตัววัดผลด ำเนินกำร 
- เกณฑ์ SMART criteria 

3 เปรียบเทียบ และ
คำดกำรณ ์ 

- ผลกำรด ำเนินงำนกับค่ำเป้ำหมำย 
- ผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับปีท่ีผำ่นมำ (3 ปี

ย้อนหลัง) 
- ผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับคู่เทียบ 

- ขั้นตอนท่ี 8 ของกระบวนกำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์  

- 4.1.ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
- 4.1.ค(2) ผลกำรด ำเนินกำรในอนำคต 

4 รวบรวม และวเิครำะห ์ - รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมตวัช้ีวัด  
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
- รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเทียบกับคู่เทียบ 
 

- ขั้นตอน 10-11 ของกระบวนกำรจัดท ำแผนกล
ยุทธ์ 

- 4.1.ข กำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำน 

5 ประเมินผล (หำจดุบอด 
และแนวปฏิบตัิที่ดี)   

- ข้อมูลวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
- Gap Analysis จำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ตำมตัวช้ีวัด  
- Gap Analysis จำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

โครงกำร 
- แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่ได้จำก

กระบวนกำร 

- ตำรำง 6.1-3 
- 4.1.ค(1) แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
- 4.1.ค(3) กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และกำร

สร้ำงนวัตกรรม 

6 ประเมินระบบ   - ข้อเสนอแนะจำกผู้บริหำรและบคุลำกร - OP1 ปัจจัยหลักท่ีท ำให้บุคลำกรมีควำมมุ่งมั่น
ในกำรท ำงำน 

 
 ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดเป้าประสงค์: ท ำในช่วงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ท ำให้ได้โอกำสเชิงกลยุทธ์ เป้ำประสงค์
เชิงกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำร ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด และโครงกำรน ำร่องที่ส ำคัญ (Key Initiatives) 2 
เลือก รวบรวม และปรับให้สอดคล้องและบูรณาการตัวชี้วัด: ก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตำมพันธกิจและยุทธศำสตร์ 
โดยใช้เกณฑ์ SMART ดังแผนภำพ 4.1-1 ในกำรเลือกตัวชี้วัด ได้แก่ Specific: มีควำมเฉพำะเจำะจง Measurable: 
สำมำรถวัดผลได้ Relevant: มีควำมสัมพันธ์กับกลยุทธ ์ ปัจจัยน ำเข้ำ กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน และนวัตกรรม 
Timely: มีกรอบระยะเวลำชัดเจน จำกนั้นพิจำรณำว่ำตัวชี้วัดมีควำมสอดคล้องและไปในทิศทำงเดียวกันหรือไม่ เช่น 
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แผนภาพ 4.1-2 กระบวนการเลือกคู่เทียบ และการพัฒนาให้มีประสิทธิผล 

กำรเลือกตัวชี้วัดเพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำร 

เ พ่ื อ ใ ช้ ติ ด ต ำ ม ผ ล ก ำ ร
ปฏิบัติงำน ถ่ำยทอด และ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง โดย
บูรณำกำรกำรท ำงำนและ
สอดคล้องกัน ส ำนักฯ ได้
มอบหมำยตั วชี้ วั ด ให้ แก่
บุคลำกรตำมโครงสร้ำงกำร
บริ หำรงำน  และติ ดตำม 
วิ เครำะห์  ประเมิน  และ

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับชั้นในกำรบังคับบัญชำ 3 เปรียบเทียบและคาดการณ์ผลการด าเนินงานในอนาคต: 
เปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนกับเป้ำหมำย เทียบกับผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และเทียบกับคู่เทียบ และคำดกำรณ์ผล
กำรด ำเนินงำนในอนำคต ในขั้นตอนที่ 10-12 ดังแผนภำพ 2.1-1 และ ตำรำง OP2-1 4 รวบรวม และวิเคราะห์:  มีกำร
รวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนทำงระบบรำยงำนทั้งแบบเอกสำรและแบบออนไลน์ งำนบริกำรฯ ท ำหน้ำที่รวบรวม 
ข้อมูล วิเครำะห์ สรุป และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัด ทุกไตรมำส 5 ประเมิน (หาช่องว่าง/จุดบอด และ Best 
practice): มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศที่ได้จำกกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ดังตำรำง 4.1-2 ผู้น ำระดับสูง
และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องจะวิเครำะห์ช่องว่ำง/จุดบอด (Gap Analysis) ของบริกำรและกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือหำ
แนวทำงทบทวนปรับปรุง หำกค้นพบแนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) ก็จะถูกบันทึกไว้ เพ่ือกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัดเพ่ือตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เช่น สถำนกำรณ์ของโรคโควิด-
19 PM2.5 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมำตรกำรที่เปลี่ยนแปลง โดย คกก.บริหำรส ำนักฯ จะทบทวนปรับปรุงตัวชี้วัด
และค่ำเป้ำหมำย 6 ประเมินระบบ: มีกำรทบทวนปรับปรุงระบบกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศ เพ่ือกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมที่ได้ออกแบบไว้ ปีงบ 2564 คกก.บริหำรส ำนักฯ มอบหมำยให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรวัดและ
วิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ และอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด 
EdPEx เพ่ือให้กำรรำยงำนและวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลำ เพ่ือใช้เป็นสำรสนเทศเพ่ือกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรต่อไป   
 
4.1.ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
  ส ำนักฯ มีวิธีกำรเลือกและใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบอย่ำงมีประสิทธิผล ดังแผนภำพ 4.1-2 โดยเลือกจำกตัวชี้วัด
ซึ่งมีผลต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรในขั้นตอนที่ 1 ของกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ดังแผนภำพ 2.1-1 และกำร

พิจำรณำจำกเกณฑ์กำรคัดเลือก ดัง
แผนภำพ 4.1-1 จำกนั้นจึงพิจำรณำ
ใน ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเด็นในการ
เทียบ: เพ่ือหำโอกำสในกำรปรับปรุง
พั ฒ น ำ จ ำ ก ก ำ ร ใ ช้ ข้ อ มู ล เ ชิ ง
เปรียบเทียบอย่ำงมีประสิทธิผล จำก
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบตำมที่
ระบุใน ดังตำรำง OP2-1 โดยประเด็น

แผนภาพ 4.1-1 เกณฑ์คัดเลือก รวบรวม ปรบัให้สอดคล้องและบูรณาการของตัวชี้วัด 
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หลักของส ำนักฯ คือ การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ จึงได้ก ำหนดประเด็นเปรียบเทียบ คือ 1) กำรอนุรักษ์เรือนโบรำณ 2) กำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีในกำรเผยแพร่ควำมรู้ และ 3) กระบวนกำรเรียนรู้ 2 เลือกคู่เทียบ: ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ก ำหนดคู่เทียบ 2 
แห่ง ได้แก่ ศูนย์สถำปัตยกรรมล้ำนนำ (คุ้มเจ้ำบุรีรัตน์ มหำอินทร์ ณ เชียงใหม่) และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ 3 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ได้มีกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ และได้มีกำรขอข้อมูลคู่เทียบจำกศูนย์สถำปัตยกรรมล้ำนนำ เพ่ือรวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนของคู่ เทียบ 
และวิเครำะห์เปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 4 พิจารณาหาช่องว่าง/จุดบอด เพื่อการปรับปรุง: จำก
กำรศึกษำดูงำนและรวบรวมข้อมูลจำกคู่เทียบ ส ำนักฯ ได้วิเครำะห์จุดบอด (Gap Analysis) และจุดร่วมในกระบวนกำร
ท ำงำนของส ำนักฯ เพ่ือหำแนวทำงทบทวนปรับปรุงต่อไป 5 จัดท าโครงการพัฒนา: เพ่ือปรับปรุงช่องว่ำง/จุดบอด เช่น 
กำรทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ กระบวนกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณ และ
กระบวนกำรบริกำรวิชำกำร เป็นต้น 6 ประเมินและติดตามผล: ส ำนักฯ มีกำรประเมินและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัด หำกผลลัพธ์ไม่บรรลุเป้ำหมำย แต่ได้เรียนรู้แนวทำงและวิธีกำรจำกคู่เทียบ จะได้มีกำรทบทวนปรับปรุงกล
ยุทธ์และตัวชี้วัดเพ่ือผลักดันใหเ้กิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นต่อไป 
 
4.1.ก(3) ข้อมูลของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
  ส ำนักฯ โดยผู้รับผิดชอบแต่ละพันธกิจและยุทธศำสตร์ใช้เสียงของผู้รับบริกำรจำกหลำยช่องทำง ดังตำรำง 3.1-3 
ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน คือ 1 รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเสียงของผู้รับบริการ: มีกำรรวบรวมข้อมูลผ่ำนช่องทำงกำรรับฟัง
เสียงของผู้รับบริกำร ได้แก่ แบบประเมิน แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำ ระบบ VOC บนเว็บไซต์ส ำนักฯ 
Facebook และไลน์ ฯลฯ และวิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำสำรสนเทศเสียงของผู้รับบริกำร 2 จัดสรรข้อมูลและ
สารสนเทศ: หลังจำกวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศเสียงของผู้รับบริกำร จะถูกน ำไปสื่อสำรถ่ำยทอดไปยังผู้บริหำรและ
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร 3 ใช้ข้อมูลและสารสนเทศในกระบวนการ: มีกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเสียง
ของผู้รับบริกำรในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนกำรให้บริกำรพิพิธภัณฑ์ฯ กระบวนกำรบริกำรวิชำกำร 
กระบวนกำรท ำนุบ ำรุงศำสนำและศิลปวัฒนธรรม กระบวนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และกระบวนกำรประชำสัมพันธ์ 
ฯลฯ 4 การทบทวน: มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเสียงของผู้รับบริกำร ผู้รับผิดชอบ
จะรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนจำกกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเสียงของผู้รับบริกำร มำปรับปรุงกระบวนกำร ดังหมวด 
6.3-1 และ 3.2  
  ปีงบ 2564 มีกำรน ำข้อมูลและสำรสนเทศเสียงของผู้รับบริกำรมำปรับปรุงบริกำรและกระบวนกำรท ำงำนใน
พิพิธภัณฑ์ฯ เช่น ได้แก่ กำรปรับปรุงนิทรรศกำรเรือนอำณำนิคม (คิวรีเปอล์) กำรปรับปรุงนิทรรศกำรเรือนไทลื้อ กำร
จัดท ำ Museum Virtual Tour 360 (พิพิธภัณฑ์ 360 องศำ) กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ กำรอบรมควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมให้แก่
สถำบันกำรศึกษำและชุมชน ฯลฯ เป็นต้น 
 
4.1.ก(4) ความคล่องตัวของการวัด  
  ส ำนักฯ ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กร โดยใช้กระบวนกำร ดังตำรำง 4.1-1 
ขั้นตอนที่ 4 โดยแบ่งระบบกำรติดตำมวัดผลและตอบสนอง ได้แก่ 1) กำรประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ ทุกเดือน เพ่ือ
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ และ 2) ระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือใช้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจและ
ยุทธศำสตร์ มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ มีรอบระยะเวลำกำรรำยงำนที่ชัดเจน มีกำรก ำหนดหน่วยงำนและ
บุคลำกรทีร่ับผิดชอบตัวชี้วัด ท ำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ส ำนักฯ มีแนวทำงกำรพัฒนำระบบรำยงำนตัวชี้วัด
แผนยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัด EdPEx แบบออนไลน์ ด้านความคล่องตัวของการวัด: ส ำนักฯ พิจำรณำทบทวนถึงควำม
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เหมำะสมและกำรน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติจริง เมื่อมีตัวชี้วัดที่ มีแนวแนวจะไม่บรรลุเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบสำมำรถ
ด ำเนินกำรรองรับสถำนกำรณ์อย่ำงทันท่วงที เช่น กำรเรียกประชุมฉุกเฉิน กำรโทรศัพท์สั่งกำรจำกผู้บริหำรระดับสูงไป
ยังผู้รับผิดชอบโดยตรง ตัวอย่ำงเช่น ควำมเสี่ยงกรณีต้นไมห้ักโค่นล้ม เมื่อมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ได้มีกำรสั่งกำรให้ด ำเนินกำร
ป้องกัน ส ำนักฯ ได้ทบทวนปรับปรุงระบบกำรตรวจติดตำมตัวชี้วัด จำกเดิมที่ติดตำมผ่ำนเอกสำร เป็นกำรติดตำมผ่ำน
สื่อออนไลน์ ได้แก่ ระบบ e-Document และกลุ่มไลน์ เพ่ือกำรสื่อสำรถ่ำยทอดที่รวดเร็วและทันเวลำ 
 
4.1. ข การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
  ส ำนักฯ มีระบบกำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินงำน ดังตำรำง 4.1-2 โดยก ำหนดเรื่องส ำคัญที่ต้อง
ทบทวน วิธีกำรวิเครำะห์ทบทวน ผู้เกี่ยวข้อง กำรน ำไปใช้ และมีรอบระยะเวลำทบทวนที่สม่ ำเสมอ ตัวชี้วัดที่ถูกน ำมำ
ทบทวนปรับปรุง ได้แก่ ตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์และตัวชี้วัด EdPEx โดยวิเครำะห์เปรียบเทียบกับค่ำเป้ำหมำย เทียบกับ
คู่เทียบ วิเครำะห์จุดบอด ปัจจัยที่กระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำน และได้น ำผลกำร
วิเครำะห์มำเป็นข้อมูลและสำรสนเทศในกำรทบทวนปรับปรุงกลยุทธ์ เพ่ือผลักดันให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ  

ตาราง 4.1-2 ระบบการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลทีถู่กทบทวน ความถี่ การวิเคราะห์ การน าไปใช้ 

- ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ 
- ตัวช้ีวัด EdPEx 

ทุกไตรมำส - แนวโน้ม 
- SWOT Analysis 
- PDCA 
- คู่เทียบ 
- Gap Analysis 
- สำเหต ุ

- ประเมินผลส ำเร็จขององค์กร 
- ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
- ปรับปรุงกระบวนกำร 
- ตอบสนองควำมต้องกำรของ ผู้รบับริกำร 
- กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 
- สร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 

ตาราง 4.1-3 ตัวอย่างการน าระบบการวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานมาใช้ในพันธกิจ 
พันธกิจ การน าระบบการวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานมาใช้ 

ด้ำนบริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน
และสังคม เพื่อสรำ้ง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

     ส ำนักฯ ได้วิเครำะห์ผลกำรปฏบิัติงำนตำมค ำรบัรองกำรปฏบิัติงำนของส่วนงำน (ตัวช้ีวัด OKRs) ปี
งบ 2563 - 2565 จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที ่37 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำ/คุณค่ำเพิ่ม หรือ
ผลิตภัณฑ์สร้ำงสรรค์ที่ได้รับมำตรฐำน ตัวชี้วัด 38 จ ำนวนผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้น
ตอบสนองตลำดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ และ ตัวชี้วัด 42 จ ำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/Course 
online/Webinar/กระบวนวิชำเรียนร่วม และพิจำรณำเห็นว่ำมีแนวโน้มจะไม่สำมำรถขับเคลื่อน
ตัวช้ีวัดให้บรรลุเป้ำหมำยได้ ส ำนักฯ จึงทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ โดยผนวกตัวช้ีวัดค ำ
รับรองฯ ไว้ในแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ในปีงบ 2564-2565 และก ำหนดผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน 
เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตัวช้ีวัดภำยในปีงบ 2565  

ด้ำนท ำนุบ ำรุงและส่งเสรมิ
ศำสนำ ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ 

     ส ำนักฯ ได้น ำข้อมูลควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริกำรพิพิธภัณฑ์ฯ มำทบทวนปรับปรุงบริกำรในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แก่ กำรปรับปรุง
นิทรรศกำรเรือนทรงอำณำนิคม (คิวรีเปอล์) โดยใช้สื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมดิจิทัล มำใช้ในกำรจัด
แสดงนิทรรศกำรให้น่ำสนใจ และผู้รับบริกำรได้รับควำมรู้/ประโยชน์มำกยิ่งขึ้น ได้แก่ ห้องที่ 1: 
นิทรรศกำรห้องวัฒนธรรมเครื่องแต่งกำยชำวเชียงใหม่ ห้องที่ 2: นิทรรศกำรห้องวัฒนธรรมอำหำร
ชำวเชียงใหม่ ห้องที ่3: นิทรรศกำรนำยห้ำงป่ำ ห้องที่ 4: นิทรรศกำรบ้ำนหลิ่งห้ำของป๋ำคิว และ ห้อง
ที่ 5: นิทรรศกำรสถำปัตยกรรมยุคอำณำนิคม นอกจำกนี้ ยังได้ปรับปรุงนิทรรศกำรเรือนไทลื้อ ให้มี
ควำมสมบูรณ์ทั้งกำรจัดแสดงเครื่องเรือนเครื่องใช้ วิถีชีวิต (กำรกิน กำรอยู่ กำรประกอบอำชีพ) และ
ป้ำยข้อมูลต่ำงๆ เพื่อสื่อควำมหมำยและสร้ำงประโยชน์ให้แก่ผู้เข้ำชมเรือนมำกยิ่งข้ึน 
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พันธกิจ การน าระบบการวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานมาใช้ 
ด้ำนบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้น
หลักธรรมำภิบำล ตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือควำมยั่งยืน 
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

     ส ำนักฯ ได้น ำข้อมูลควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง ควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และข้อ
ร้องเรียนของบุคลำกร มำใช้ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ โดย
ด ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี (กำรศึกษำดูงำนชุมชนด้ำนศิลปวัฒนธรรม และกำร
ฝึกอบรมทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร) โครงกำร Happy CPAC: องค์กรแห่งควำมสุข 
(Happy Body: กำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สำยพันธุ์ และวัคซีนโควิด-19, Happy Heart: 
กำรร่วมแสดงควำมยินดีในโอกำสส ำคัญต่ำงๆ, Happy Society: กำรบ ำเพ็ญประโยชน์/บริจำคเพื่อ
สังคม) เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้ตรงกับสมรรถนะและควำมต้องกำรของบุคลำกร รวมทั้งสร้ำงควำมพึง
พอใจในกำรท ำงำน และควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กรอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 
4.1. ค การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
4.1.ค(1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ส ำนักฯ มีกระบวนกำรค้นหำและระบุ Best practice โดย 1 ระบุ Best Practice: โดยพิจำรณำผลลัพธ์ที่มี
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) ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนสี
เขียว (Green Office) ประจ ำปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (ทอง)  
 4) พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ได้รับมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนกำรท่องเที่ยวยุคปกติใหม่ (Safety & 
Health Administration: SHA) ประจ ำปี 2564  
 2 ค้นหาและรวบรวม Best Practice: นอกจำก Best Practice ภำยในองค์กรแล้ว ยังได้ค้นหำ 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 
เพ่ือสังคมที่สร้ำงสรรค์และยั่งยืน ซึ่งสำมำรถตอบสนองควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ของส ำนักฯ อีกด้วย 4 จัดการความรู้ 
(KM): มีกำรจัดกำรควำมรู้ โดยน ำ Best Practice มำถ่ำยทอดและฝึกอบรมให้แก่บุคลำกร ดังตำรำง 4.1-4 

ตารางท่ี 4.1-4 ตัวอยา่งแนวปฏิบัติที่ดีในพันธกิจ 
พันธกิจ Best Practice 

ด้ำนท ำนุบ ำรุงและส่งเสรมิศำสนำ 
ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ 

     ส ำนักฯ ได้มีกำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนในห้องนิทรรศกำรเรือน
อำณำนิคม (คิวรีเปอล์) เพื่อให้บุคลำกรระดับปฏิบัติทุกคนมีควำมเข้ำใจ และสำมำรถใช้
สื่อเทคโนโลยีที่จัดแสดงในนิทรรศกำรได้อย่ำงถูกต้อง ท ำให้บุคลำกรสำมำรถสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันปฏิบัติงำน ณ ห้องนิทรรศกำร ได้ทุกคน เช่น กำรปฏิบัติงำนในวันเสำร์และ
อำทิตย์ หรือในกรณีที่มีผู้เข้ำชมพิพิธภัณฑ์เป็นจ ำนวนมำก เป็นต้น 

ด้ำนบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลัก 
ธรรมำภิบำล ตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน  
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

     ส ำนักฯ ได้รับมำตรฐำนส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ในปี 
2564 และมีบุคลำกรทีผ่่ำนกำรฝึกอบรมผูต้รวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว (Assessors) 
จ ำนวน 2 คน ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม มีกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง จึงได้มีกำรจัดกำรควำมรูด้้ำนส ำนักงำนสีเขียวให้แก่ผู้บริหำรและบคุลำกรส ำนักฯ 
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พันธกิจ Best Practice 
เพื่อใหบุ้คลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเห็นควำมส ำคญัของส ำนักงำนสีเขียว กำรใช้
ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงประหยัดและรู้คณุค่ำทั่วทั้งองค์กร (ทุกหน่วยงำน) เพื่อ
ปรับปรุงพฤติกรรมของบุคลำกรดำ้นกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน กำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้กลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

 
5 ทบทวนปรับปรุง: จำกกำรทบทวนพบว่ำกำรระบุ Best Practice ยังไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจ ซึ่งในอนำคตจะท ำให้ 
ครอบคลุมบริกำรและกระบวนกำรท ำงำนในทุกพันธกิจ ส่วนผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดที่ “ไม่บรรลุเป้ำหมำย” จะมีกำร
ทบทวนปรับปรุงกระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเรียนรู้จำก Best Practice เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดต่อไป 
 
4.1.ค(2) ผลการด าเนินการในอนาคต   
 ส ำนักฯ คำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตโดย 1 น าผลการด าเนินงานที่ผ่านมาวิเคราะห์ทบทวน : ดัง
ตำรำง 4.1-2 และ 4.1-3 ส ำนักฯ รวบรวมและวิเครำะห์ผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ และตัวชี้วัด 
EdPEx มำวิเครำะห์ 2 ทบทวนเป้าหมายขององค์กร: เมื่อเทียบกับเป้ำหมำยตัวชี้วัด เทียบกับผลกำรด ำเนินงำนในปีที่
ผ่ำนมำ และเทียบกับคู่เทียบ หำก “ไม่บรรลุเป้ำหมำย/มีแนวโน้มไม่ดี” ได้มีกำรวิเครำะห์ช่องว่ำง/จุดบอด เพ่ือหำ
สำเหตุและแนวทำงปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 3 ศึกษาและติดตามปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานในอนาคต: เช่น ข้อมูลคู่เทียบ กำรตลำด กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง 4 น ำไปคำดกำรณ์ใน
กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 5 หำกผลกำรด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ท ำกำรวิเครำะห์และปรับปรุงตำมวงจร PDCA 
และหำสำเหตุเพื่อทบทวนปรับปรุง น ำเสนอ คกก.บริหำรส ำนักฯ และถ่ำยทอดสู่บุคลำกรเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 
 
4.1.ค(3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรม  
 ส ำนักฯ ได้มีกำรทบทวนปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร โดยมีกระบวนกำรดังนี้ 1 ทบทวนผลการด าเนินการ: ใน
ขั้นตอนที่ 1 ของกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และน ำกำรวิเครำะห์ทบทวนในข้อ 4.1.ข และเสียงของผู้รับบริกำรใน
ข้อ 3.1 แนวทำงในกำรวิเครำะห์ ดังตำรำง 4.1-1 มำใช้ 2 พิจารณาความเป็นไปได้และก าหนดเป้าหมายการปรับปรุง: 
โดยเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยตัวชี้วัด/คู่เทียบ โดยมีกำรตั้งเป้ำหมำยที่สูงขึ้น เพ่ือผลักดันให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 3 
จัดล าดับความส าคัญ: กำรปรับปรุงตำมกำรเปลี่ยนแปลงแผนที่ส ำคัญ ดังตำรำง 2.1-3 และผลกระทบต่อกำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ 4 จัดท าแผนปรับปรุง เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเดิม/สร้ำงบริกำรใหม่ โดยน ำผลมำวิเครำะห์ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ และกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 5 การน าไปปฏิบัติ: โดยจัดท ำแผนกำรปฏิบัติกำรให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงำน 6 วัดประเมินผล และปรับปรุงผลการด าเนินงานให้เกิดความความยั่งยืน โดยมีตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์และ
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร ดังตำรำง 4.1-5 
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ตาราง 4.1-5 ตัวอย่างการวิเคราะห์ผลและปรับปรุงผลการด าเนินการ 
พันธกิจ การวิเคราะห์และแนวทางที่ใช้ปรับปรุงผลการด าเนินการ 

ด้ำนบริกำรวิชำกำรด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม 
เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม 

     จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 ส ำนักฯ จึงไม่สำมำรถจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นแบบ Onsite ได้ ดังนั้น จึงมีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรให้บริกำรอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นแบบออนไลน์ ผ่ำนระบบ Zoom meeting ท ำให้ไม่จ ำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนกำรจัด
กิจกรรมออกไป เพรำะไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-19 จะ
สิ้นสุดหรือคลี่คลำยลงเมื่อใด ดังนั้น กำรฝึกอบรมผ่ำนสื่อออนไลน์จึงเป็นวิธีกำรที่ดีที่สุดใน
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ซึ่งท ำให้ส ำนักฯ สำมำรถด ำเนินกำรฝึกอบรมหลกัสูตรระยะสัน้ได้บรรลผุล
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้ และเป็นแนวทำง/วิธีกำรเรียนรู้ที่ดี ส ำหรับกำร
จัดฝึกอบรมในครั้งต่อๆ ไปอีกด้วย 

ด้ำนท ำนุบ ำรุงและส่งเสรมิศำสนำ 
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ 

     ส ำนักฯ ได้วัดและวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดแผน
ยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ปีงบ 2564 โดยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ จ ำนวนผู้ ใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ มีแนวโน้มจะไม่บรรลุเป้ำหมำย เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด-
19 และมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รวมทั้งของรัฐบำลและ
จังหวัดเชียงใหม่ ท ำให้นักเรียน นักศึกษำ นักท่องเที่ยว และประชำชนท่ัวไปไม่สำมำรถเดินทำง
ท่องเที่ยว หรือเข้ำใช้บริกำรสถำนที่ท่องเที่ยวได้ ส ำนักฯ จึงได้ทบทวนปรับปรุงกระบวนกำร
ให้บริกำรในพิพิธภัณฑ์ฯ จำกเดิมในแบบ Onsite เป็นแบบออนไลน์ โดยพัฒนำเว็บไซต์         
พิพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum 360) เพื่อให้สำมำรถเข้ำชมพิพิธภัณฑ์บนเว็บไซต์
ได้ นอกจำกนี้ ยังได้ปรับรูปแบบกำรบรรยำยให้ควำมรู้ในพิพิธภัณฑ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ทั้ง 
Facebook Live และสื่อวีดิทัศน์บนเว็บไซต์และ Facebook Page ของพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ เพื่อให้สำมำรถเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และน ำชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำผ่ำนสื่อออนไลน์ดังกล่ำวได้ ซึ่งมีผลท ำให้จ ำนวนผู้รับบริกำรของพิพิธภัณฑ์
เพิ่มขึ้นหลำยเท่ำตัว เพรำะสำมำรถเข้ำชมได้ทุกที่ ทุกเวลำ สำมำรถรับชมย้อนหลัง และ
สำมำรถถำม-ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับวิทยำกร/ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ในทันทีได้ 

ด้ำนบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลัก 
ธรรมำภิบำล ตำมแนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมยั่งยืน 
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

     ส ำนักฯ ได้วัดและวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนของ
ส ำนักฯ ทุกเดือน ได้แก่ ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ น้ ำมันเช้ือเพลิง หมึก และกระดำษ 
รวมทั้งปริมำณขยะ/ของเสีย ที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมของส ำนักงำนและพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ และพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำอย่ำงมี
นัยส ำคัญ ปีงบ 2564 ส ำนักฯ จึงได้น ำเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) มำใช้เป็นกลไก
ในกำรลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน และขยะของเสียที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมของ
ส ำนักฯ โดยจัดท ำนโยบำยกำรจัดกำรส ำนักงำนสีเขียว และมำตรกำรในกำรใช้ทรัพยำกรและ
พลังงำนตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว ส ำนักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ส ำนักงำนสีเขียว และจัดกิจกรรมกำรใช้พลังงำนทดแทน (ไฟโซลำร์เซลล์) กำรพัฒนำหลุมปุ๋ย
หมัก กำรอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรด้ำนส ำนักงำนสีเขียว กำรจัดท ำระบบดูแลสนำมหญ้ำ 
และกำรจัดท ำถังขยะรักษ์โลก ซึ่งกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรต่ำงๆ ดังกล่ำว ท ำให้
สำมำรถลดปริมำณกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร และลดปริมำณขยะของส ำนักงำน และ
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม และได้รับรับรองมำตรฐำนส ำนักงำนสีเขียว 
(Green Office) ประจ ำปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (ทอง) จำกกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
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4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.2.ก ความรู้ของสถาบัน 
4.2.ก(1) การจัดการความรู้  
  ผู้น ำระดับสูงได้ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศให้มีควำมถูกต้อง น่ำเชื่อถือ และมีระบบ
รักษำควำมปลอดภัยและควำมลับของข้อมูล ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ 1 การก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็น โดยแบ่งตำมพันธ
กิจและโครงสร้ำงองค์กร (ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และส ำนักงำนส ำนัก) 2 การค้นหาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้ 
ทั้งจำกบุคลำกร และองค์ควำมรู้ที่มีกำรบันทึกและจัดเก็บไว้แล้ว 3 การสร้างองค์ความรู้ จำกกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่
ได้ในแต่ละหน่วยงำน และมีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ผ่ำนกำรท ำวิจัยสถำบัน 4 การถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่ำนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในส ำนักฯ หรือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักฯ เป็นต้น 5 กระบวนการน าเอาองค์
ความรู้ไปใช้ มีกำรส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงำนได้มีกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำเป็นแนวปฏิบัติ จัดท ำคู่มือ/แนว
ปฏิบัติร่วมกัน 6 การประเมินผลการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ ประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดของหน่วยงำนต่ำงๆ และมีกำร
จัดท ำคู่มือเพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ ดังตำรำง 4.2-1 

ตาราง 4.2-1 การจัดการองค์ความรู้ (KM) ของส านักฯ 
พันธกิจ องค์ความรู้ วิธกีารถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ท ำนุบ ำรุงและส่งเสริมศำสนำ ประเพณี
และศลิปวัฒนธรรมล้ำนนำ 

- กำรใช้สื่อเทคโนโลยีในนิทรรศกำรเรือน
ทรงอำณำนิคม (คิวรเีปอล์) 

- กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
- กำรจัดท ำคู่มือปฏบิัติงำน 
- กำรลงมือปฏิบัตจิริง (On the job 

training) 
- กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำรำยบุคคล 

บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่
ชุมชนและสังคม เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

- กำรอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ 

- กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
- เผยแพร่วีดิทัศนเ์ผยแพร่บนเว็บไซต์, 

YouTube, Facebook Page 
บริหำรจดักำรที่มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล 
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อควำมยั่งยืน และอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 
 

- กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
- กำรเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต ์
- กำรลงมือปฏิบัตจิริง (On the job 

training) 
- กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำรำยบุคคล 

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบทำงกำรเงิน - กำรจัดบรรยำย 
- กำรลงมือปฏิบัตจิริง (On the job 

training) 
- กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำรำยบุคคล 

 
4.2.ก(2) การเรียนรู้ระดับสถาบัน  
  ส ำนักฯ มีกำรเรียนรู้ระดับสถำบันผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) และได้มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลและ
สำรสนเทศเสียงจำกผู้รับบริกำรและผู้เกี่ยวข้อง เป็นใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำในกำรวิเครำะห์ ช่องว่ำง/จุดบอด และ
แผนพัฒนำกำรด ำเนินงำน โดยส่งเสริมให้มีกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้ข้อมูลจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนกำรประชุม
ส ำนักงำนส ำนักและฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กำรประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ คกก.ด ำเนินงำนพิพิธภัณฑ์ฯ 
คกก.บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน และ คกก.บริหำรส ำนักฯ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ระดับสถำบัน องค์ควำมรู้
ที่เกิดขึ้นจำกช่องทำงเหล่ำนี้ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์และกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่สำมำรถ
น ำมำถ่ำยทอดสู่บุคลำกรได้ ส ำนักฯ ได้จัดกำรควำมรู้ผ่ำนกำรประชุม อบรม เว็บไซต์ กำรสนทนำและสื่อออนไลน์ (กลุ่ม



40 

 

ไลน์) ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ มีกำรติดตำมผลกำรจัดกำรควำมรู้ในที่ประชุม คกก.จัดกำรควำมรู้ 
และ คกก.บริหำรส ำนักฯ เพ่ือประเมินผลและรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักฯ ประจ ำปี   
 
4.2.ข ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2.ข(1) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ  
  ส ำนักฯ ก ำหนดข้อมูลและสำรสนเทศส ำคัญที่ต้องรับประกันควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ ควำมเป็นส่วนตัว และ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมพันธกิจหลัก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้บริหำรและบุคลำกรที่ดูแล
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไดก้ ำหนดมำตรกำรกำรใช้งำนระบบข้อมูลและสำรสนเทศของส ำนักฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ 1) ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรม ใช้ส ำหรับกำรกระบวนกำรส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศำสนำ 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
กำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักฯ มีกระบวนกำรในกำรควบคุมคุณภำพของข้อมูลและสำรสนเทศ ดังตำรำง 4.2-2 

ตาราง 4.2-2 กระบวนการท าให้เกดิความพร้อมใช้ และการจัดการคณุภาพของข้อมูลและสารสนเทศ 

คุณลักษณะ
ของข้อมลู 

กระบวนการจัดการข้อมลูและสารสนเทศ 
บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

แก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้าง
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ท านุบ ารุงและส่งเสริมศาสนา 
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา 

บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิ
บาล ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความยั่งยืน 
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

แม่นย ำ - บันทึกข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบหลกั 
- เว็บไซต์พิพิธภณัฑ์เรือนโบรำณลำ้นนำ 
- ฐำนข้อมูลอื่นๆ 

- ระบบสแกนลำยนิ้วมือ 
- ระบบฐำนข้อมูลลูกค้ำ 
- ระบบรับฟังเสยีงลูกค้ำ (VOC) 
- ระบบลงทะเบยีนออนไลน ์
- ระบบขอใช้ห้องประชุมออนไลน ์
- ระบบประเมิน 360 องศำออนไลน ์

ถูกต้อง และ 
สมบูรณ ์

- กำรตรวจสอบโดยฝ่ำยส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม หรือคณะกรรมกำรที่
เกี่ยวข้อง 

- ได้รับกำรยอมรับเชื่อถือในแวดวงวิชำกำร 

- เชื่อมต่อข้อมูลส ำคญัจำกระบบ
หลักของมหำวิทยำลยั เช่น CMU-
HR, CMU-MIS 

- แจ้งเตือนเมื่อขำดข้อมลูส ำคญัที่
ต้องบันทึก 

เชื่อถือได้ - บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง   
- กำรตรวจสอบข้อมูลและสนเทศ 
- กำรรำยงำนผลข้อมูลและสำรสนเทศ 

เป็นปัจจุบัน - ระบบออนไลน ์
- กำรบันทึกข้อมูลประจ ำวัน 
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4.2.ข(2) ความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ  
 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ดูแลจัดกำรระบบข้อมูลและสำรสนเทศ มีกำรก ำหนดสิทธิกำรเข้ำถึงระบบ
ดังกล่ำว เพ่ือควำมปลอดภัย รวมทั้งดูแลระบบฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้ 
 1. จัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย และระบบส ำรองไฟฟ้ำ อย่ำงเพียงพอ 
 2. ดูแลและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย อุปกรณ์ระบบเครือข่ำย ให้มรีะบบปรับอำกำศที่เหมำะสม รวมทั้ง
มีกำรติดต้ังถังดับเพลิง และระบบวงจรปิด 
 3. ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย ซอฟต์แวร์ และระบบ
สำรสนเทศขององค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
 4. ดูแลระบบข้อมูลและสำรสนเทศส่วนกลำงให้มคีวำมปลอดภัย เช่น ระบบ Proxy และอีเมล์ 
 5. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคลำกรเกี่ยวกับกำรใช้งำนหรือแก้ไขปัญหำคอมพิวเตอร์ ผ่ำนระบบแจ้งซ่อม/ใช้
บริกำรด้ำนคอมพิวเตอร์ เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็ว   
 6. ในภำวะฉุกเฉิน ส ำนักฯ ด ำเนินกำรท ำให้ระบบข้อมูลและสำรสนเทศ รวมทั้งระบบฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
ให้มีควำมพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  
 7. ข้อมูลส่วนกลำงที่อยู่บนเครื่องแม่ข่ำยมีระบบส ำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภำพ ส ำหรับข้อมูลอ่ืนๆ จัดเก็บ
ส ำรองไว้ทีห่น่วยงำนและบุคลำกรโดยตรง   
 8. มีกำรจัดเก็บข้อมูลกำรจรำจรในระบบคอมพิวเตอร์ (Firewalls) 
 
4.2.ข(3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ  

เพ่ือให้กำรดูแลระบบสำรสนเทศของส ำนักฯ ถูกต้อง แม่นย ำ และมีประสิทธิภำพ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์จะเป็น
ผู้ดูแลจัดกำรและก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักฯ 

ฮาร์ดแวร์: มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อ/จัดหำครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่หมดอำยุใช้งำน ปีงบ 2565 ส ำนักฯ มีกำร
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 เครื่อง และเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) จ ำนวน 14 เครื่อง ส ำนักฯ มีระบบส ำรอง
ข้อมูลที่ส ำคัญทุกสัปดำห์   

ซอฟท์แวร์: มีกำรวำงแผนและพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศ กำรฝึกอบรมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
จัดท ำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจของผู้บริหำร อ ำนวยควำมสะดวกกำรใช้งำนของบุคลำกร  

ส ำนักฯ มีกำรระบุควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ ไวรัสคอมพิวเตอร์ กำรเสียหำยของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ กำรสูญหำยของข้อมูล และมีระบบกลไกที่ท ำให้ข้อมูลสำรสนเทศมีควำมพร้อมใช้งำน ทั้งระบบฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ทันกับควำมต้องกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังตำรำง 4.2-3 

ตาราง 4.2-3 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
วิธีการในการท าให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศเหมาะสม/พร้อมใช้งาน 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 คกก.บริหำรส ำนักฯ ดูแลก ำกับนโยบำย

และทิศทำงพัฒนำระบบข้อมลูและ
สำรสนเทศ 

 นักวิชำกำรคอมพวเตอรเ์ป็นผูร้ับผดิชอบ
เกี่ยวกับกำรจดักำรระบบข้อมลูและ
สำรสนเทศของส ำนักฯ 

1. Hardware 
- เปลี่ยนเครื่องเมื่อหมดอำยุประกัน (5 ปี) ท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำร

บ ำรุงรักษำ และมั่นใจว่ำเครื่องสำมำรถรองรับซอร์ฟแวร์ใหม่ๆ  ได ้
- ปรับเปลีย่นอุปกรณ์ให้เหมำะสมกบักำรใช้งำน 

2. Software 
- ใช้ซอร์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ สำมำรถอัพเดทโปรแกรมได้ตลอดเวลำ 
- จัดสรรงบประมำณดูแลและพัฒนำซอร์ฟแวร์ให้ทันสมยั รองรับกำร

เปลี่ยนแปลงในอนำคต 



42 

 

ระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ 
วิธีการในการท าให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสารสนเทศเหมาะสม/พร้อมใช้งาน 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. Peopleware 

- นักวิชำกำรคอมพิวเตอรเ์ข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
โปรแกรม ร่วมกับส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ อย่ำงต่อเนื่อง 

- บุคลำกรส ำนักฯ ได้รบักำรฝึกอบรมควำมรูโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ ำเป็นใน
กำรท ำงำน เช่น โปรแกรม CANVA 

 
4.2.ข(4) คุณสมบัติของ Hardware และ Software 

เพ่ือให้มั่นใจว่ำฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีควำมเชื่อถือได้ ปลอดภัยและใช้งำนง่ำย ส ำนักฯ มีกระบวนกำร 5 ขั้นตอน 
ดังตำรำง 4.2-4 โดยมีสินทรัพย์ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ตำมพันธกิจ ดังตำรำง 
4.2-5 โดย 1 ก ำหนดมำตรฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 จัดหำฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตำมมำตรฐำน 3 กำรบ ำรุงรักษำ 
4 กำรจัดกำรควำมปลอดภัย และ 5 กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักฯ จัดเก็บเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้ในห้องควบคุมอุปกรณ์ 
บ ำรุงรักษำโดยบริษัทเอกชน และดูแลโดยนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักฯ ได้ใช้บริกำรพ้ืนที่จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลด้ำน
ล้ำนนำคดีไว้ที่ส ำนักหอสมุด เซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลเว็บไซต์ส ำนักฯ และฐำนข้อมูลไมโครฟิล์มคัมภีร์โบรำณล้ำนนำไว้ที่ส ำนัก
บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เนื่องจำกทั้งสองหน่วยงำนมีระบบรักษำควำมปลอดภัยที่ได้มำตรฐำน ในส่วนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ใช้วิธีกำรจัดซื้อจำกบริษัทที่น่ำเชื่อถือ และมรีะยะเวลำรับประกันที่เป็นมำตรฐำน เมื่อพ้นระยะเวลำ
รับประกันนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์จะดูแลรักษำฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมีแผนกำรบ ำรุงรักษำ ในส่วนของซอฟต์แวร์
ส ำนักงำน ใช้ลิขสิทธิ์จำกมหำวิทยำลัย ได้แก่ MS-Office, Adobe, eSET Endpoint Antivirus ท ำให้กำรท ำงำนมีมำตรฐำน 
ปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ   

ตาราง 4.2-4 กระบวนการท าให้อุปกรณ์เกี่ยวกับสารสนเทศที่ใช้มีความเชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย 
วิธีการท าให้เชื่อถือได้ วิธีการท าให้ปลอดภัย วิธีการท าให้ใช้งานง่าย 

ฮาร์ดแวร์และเครือข่าย 
- มีสัญญำบ ำรุงรักษำ 
- มีระบบส ำรองข้อมูลที่ส ำคัญ 
- มีระบบไฟส ำรองและระบบดับเพลิงของ
ศูนย์ข้อมูล 

ซอฟต์แวร์  
- ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์ 
- ใช้ระบบควบคุมจำกส่วนกลำง 

- มีรหัสผ่ำนส ำหรับระบบส ำคัญ 
- มีระบบศูนย์แม่ข่ำยมำตรฐำน 
- มี firewall และโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์และ spyware ลิขสิทธิ์ของ
มหำวิทยำลัย 

- มีกำรตั้งค่ำเครือข่ำยเสมือน (LAN) จำก
ส่วนกลำง ส ำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

- มีกำรทดสอบกำรใช้งำนของระบบส ำคัญ 

ตาราง 4.2-5 สินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญ 
พันธกิจ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ  

ท ำนุบ ำรุงและส่งเสริมศำสนำ ประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ 

- ฐำนข้อมูลพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 
- ฐำนข้อมูลรูปแบบรำยกำร (Blue Print) เรือนโบรำณล้ำนนำ 9 หลัง และยุ้งข้ำว 4 หลัง 

บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน
และสังคม เพื่อสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม 

- คลังควำมรู้ล้ำนนำคดี 
 

บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล 
ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ควำมยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ระบบจัดกำรข้อมูลเว็บไซต์ส ำนักฯ  
- ฐำนข้อมูลกำรฝึกอบรมของบุคลำกร 
- ระบบส ำรองข้อมูล 
- ระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
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พันธกิจ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
- ระบบรับฟังเสียงของผู้รับบริกำร (VOC) 
- ข้อมูลส ำนักสีเขียว (Green Office) 
- ระบบงบประมำณ (e-Budgeting) 
- ระบบแผนงำน/โครงกำร (e-Project) 
- ระบบรำยงำนตัวช้ีวัด (CMU-PA 
- ข้อมูล SDGs 
- ระบบ CMU-HR Portal 

 
4.2.ข(5) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

ส ำนักฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมในภำวะฉุกเฉินด้ำนระบบข้อมูลและสำรสนเทศ ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังตำรำง 
4.2-6 จำกกำรทบทวน ส ำนักฯ ได้ปรับจำกเดิมที่ไม่มีระบบจ ำเพำะ มำเป็นกำรวำงระบบส ำรองข้อมูลส่วนกลำง 2 แห่ง ได้แก่ 
1) ส ำรองภำยในส ำนักฯ ซึ่งส ำรองข้อมูลซึ่งกันและกันตลอดเวลำ และ 2) อยู่ที่ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ส ำนักบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบไฟส ำรอง (UPS) มีห้องควบคุมระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบป้องกันเครือข่ำย UTM และระบบ 
Firewalls 
ตาราง 4.2-6 กระบวนการเตรียมความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

ขั้นตอน รายละเอียด/ตัวอย่าง ผู้รับผิดชอบ 
1. ก ำหนดนโยบำยและขอบเขต เลือกระบบงำนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ เนื่องจำกส่งผล

กระทบในกำรด ำเนินงำนมำกกว่ำระบบอื่นๆ 
- คกก.บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุม
ภำยในส ำนักฯ 

- คกก.ด ำเนินงำนพิพิธภัณฑ ์
- คกก.บริหำรประจ ำส ำนักฯ 

2. กำรวิเครำะห์ผลกระทบ ผลกระทบมำกในส่วนของนักท่องเที่ยว 
3. กำรประเมินควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงสูง เมื่อฐำนข้อมูลหลักเสียหำย 
4. ก ำหนดกลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง

ทำงธุรกิจ 
ใช้ระบบเอกสำร ในกำรบันทกึ/สั่งกำร 

5. ก ำหนดแผนควำมต่อเนื่อง อยู่ในแผนกำรเตรียมควำมพร้อมภำวะฉุกเฉินของส ำนักฯ 
6. กำรทบทวน และฝึกซ้อม อยู่ในคู่มือปฏิบัติงำน และทบทวนในทีมผู้บริหำรส ำนักฯ อย่ำง

สม่ ำเสมอ 
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หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  
  ส ำนักฯ ได้วำงระบบบริหำรงำนบุคคล (CPAC-CMU HRM System) ดังแผนภำพ 5.1-1 เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการท างานของบุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่กระบวนกำรวำงแผนบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรว่ำจ้ำง 
กำรพัฒนำ กำรค้นหำผู้มีควำมสำมำรถ กำรวำงแผนผู้บริหำร กำรมอบรำงวัล กำรดูแลบุคลำกร และกำรทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งมี 9 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 5.1-1 ระบบบริหารงานบุคคล (CPAC-CMU HRM System) 
 
5.1. ก ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
5.1.ก(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
  ส ำนักฯ บริหารความต้องการอัตราก าลัง ผ่ำน คกก.บริหำรส ำนักฯ ดังแผนภำพ 5.1-2 ซึ่งเป็นกระบวนกำร
ย่อยของระบบบริหำรงำนบุคคล (CPAC-CMU HRM System) ประกอบด้วยขั้นตอนที่ 2 3 และ 8 โดยหลังจำก
กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์เสร็จสิ้น ส ำนักฯ วิเครำะห์กรอบอัตรำก ำลัง โดยจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังตำรำง OP1-
3 คือ 1) ผู้บริหำร 2) พนักงำนมหำวิทยำลัย และ 3) พนักงำนส่วนงำน และจัดสรรอัตรำก ำลังออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) 
อัตรำก ำลังเพ่ือขับเคลื่อน พันธกิจที่ 1 ท ำนุบ ำรุงและส่งเสริมศำสนำ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ พันธกิจที่ 2
บริกำรวิชำกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้ำงประโยชน์แก่ส่วนรวม  (อัตรำก ำลังของฝ่ำยส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม) พันธกิจที่ 3 บริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นหลักธรรมำภิบำล ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือควำม
ยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อัตรำก ำลังของส ำนักงำนส ำนัก:  งำนบริหำรทั่วไป และงำนบริกำรและประกันคุณภำพ) 
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ผลลัพธ์ 7.3.ก(1)-1 และ 7.3.ก(1)-2 กำรบริหำรขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด ำเนินกำรโดยงำนบริหำรทั่วไป เริ่มต้น
หลังจำกกระบวนกำรบริหำรอัตรำก ำลัง  
     ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ได้ปรับกระบวนกำรก ำหนดแผนขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร ผ่ำนระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำ
บุคลำกร ในขั้นตอนที่  4 ดังแผนภำพ 5.1-2 โดยก ำหนดขีดควำมสำมำรถ คือ สมรรถนะพ้ืนฐำน (General 
Competency) และสมรรถนะตำมสำยอำชีพ (Functional Competency) และได้วำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือให้
มีขีดควำมสำมำรถในกำรท ำงำน และเป็นพลังขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ ในทุกพันธกิจ ปีงบ 2564 โดยมี
แผนพัฒนำบุคลำกรที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์ ดังตำรำง 5.1-1 และ 5.2-3 แล้วจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือขอ
งบประมำณสนับสนุน ระหว่ำงด ำเนินกำรมีกำรติดตำมแผนปฏิบัติกำร โดยที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ ประจ ำทุก
เดือน หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ก็จะมีกำรปรับแนวคิดด้ำนกำรบริหำรบุคคล แผนปฏิบัติกำร กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 5.1-1 แผนพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 
การเปลี่ยนแปลงส าคัญตามวัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ ์ แผนพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ:์       
     บริหำรงำนและจดักำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดใหม้ีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยยดึหลักธรรมำภิบำลและแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ: 
   1) กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีจ ำเป็นส ำหรบักำรท ำงำน 
   2) กำรระบำดของโรคโควิด-19 ท ำให้มีควำมเสีย่งด้ำนสุขอนำมัยและควำม
ปลอดภัยต่อบุคลำกร 
   3) กำรปรับแผนพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตำมสมรรถนะกำรท ำงำน 
   4) กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงก้ำวกระโดดจำกกำรเรยีนรู้จำกหน่วยงำนท่ีมีวิธีปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) 

- แผนพัฒนำบุคลำกร และกำรสรำ้งองค์กรแห่ง
ควำมสุข 
- แผนจัดกำรควำมรู้ (KM) 
- แผนประกันคณุภำพตำมเกณฑ์ CMU-EdPEx 
(กำรศึกษำดูงำน Best Practice) 

 

แผนภาพ 5.1-2 การบริหารขีดความสามารถและอัตราก าลัง  
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5.1.ก(2) บุคลากรใหม่ 
  งำนบริหำรทั่วไปท ำหน้ำที่ในกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง และบรรจุบุคลำกรใหม่ ตำมระบบ CPAC HRM System ดัง
แผนภำพ 5.1-1 ขั้นตอน 3 กระบวนกำรดังกล่ำวมีกำรก ำหนด นโยบายการรับบุคลากร เกณฑ์กำรคัดเลือกที่เหมำะสม 
และเปิดกว้ำงส ำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้ได้บุคลากรใหม่ที่มีศักยภาพและสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 
ดังตำรำง 5.2-1 ข้อ 1 บุคลำกรใหม่จะผ่ำนกระบวนกำรหล่อหลอม ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร คือ 1) 
กระบวนกำรดูแลบุคลำกรใหม่ ได้แก่ กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ (จัดโดยกองบริหำรงำนบุคคล) ระบบพ่ีเลี้ยง (โดย
หัวหน้ำงำน) ระบบกำรเรียนรู้และฝึกอบรม ดังตำรำง 5.2-3 2) กำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์เพ่ือสร้ำงควำมมีส่วนร่วมผ่ำน
กำรฝึกอบรม/สัมมนำ/ดูงำน และกลุ่มไลน์บุคลำกร 3) กำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำมเกณฑ์สมรรถนะของแต่ละ
กลุ่มบุคลำกร 4) กำรส่งเสริมควำมผูกพันต่อองค์กร โดยมีงำนบริหำรทั่วไปรับผิดชอบด ำเนินกำรและติดตำมผลและ
น ำเสนอท่ีประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ ประจ ำทุกเดือน ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ได้ปรับกระบวนกำรรับเข้ำของบุคลำกรใหม่ 
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมและรับบุคลำกรที่สำมำรถเข้ำได้กับวัฒนธรรมองค์กรมำกยิ่งขึ้น โดยก ำหนดให้ผู้บริหำรที่เก่ียวข้อง
เป็นกรรมกำรคัดเลือก เพ่ือก ำกับให้กำรรับบุคลำกรใหม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือก (สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ 
ประเมินด้ำนสุขภำพทำงจิตวิทยำ และกำรสอบสัมภำษณ์ เพื่อให้ม่ันใจว่าบุคลากรที่รับใหม่จะสามารถปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร ได้เป็นอย่ำงดี ดังตำรำง 5.2-1 ส ำนักฯ ได้วำงรูปแบบกำรคัดเลือกบุคลำกรใหม่ เพ่ือให้ได้บุคลำกรที่
มีศักยภำพสูง มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งและกำร
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ส ำนักฯ 
 
5.1.ก(3) การท างานให้บรรลุผล 
  ส ำนักฯ ได้วำงแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพ่ือ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพในการท างานและ
ผลส าเร็จขององค์กร ผ่ำนกลไกที่สอดคล้องกัน คือ 1) กำรอบรมเพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถตำมแผนกลยุทธ์ 2) กำร
ติดตำมกำรมุ่งเน้นผลกำรด ำเนินกำรผ่ำนข้อตกลงร่วมในกำรปฏิบัติงำน (TOR) กำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำตอบแทน และ
สวัสดิกำร และ 3) กำรส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรยกย่องชมเชยผู้มีผลปฏิบัติงำนดีเด่น ซึ่งมีกำรทบทวนและ
ปรับให้เข้ำกับทิศทำงขององค์กร โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ ปีงบ 2564 มีกำร
เปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ ได้แก่ 1) ปรับระบบกำรประเมินบุคลำกรเพ่ือมุ่งเน้นผลงำน และปรับแนวทำงกำรประเมินจำก
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และมุ่งเน้นผลิตภำพของกำรปฏิบัติงำน โดยให้น้ ำหนักที่เพ่ิมข้ึน และให้มีกำรก ำหนด
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรเป็นตัวชี้วัดของส ำนักฯ เพ่ือมุ่งเน้นกำรให้บริกำร 2) ปรับระบบกำรให้ค่ำตอบแทนตำม
ภำระงำน โดยก ำหนดตัวชี้วัดที่ให้น้ ำหนักที่สัมพันธ์กับผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและบุคลำกร และตัวชี้วัด
สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร คือต้องได้มำจำกตัวชี้วัดส ำคัญของแต่ละฝ่ำย และถ่ำยทอดไปยังบุคลำกร 3) ปรับ
ระบบยกย่องเชิดชูบุคลำกรที่เน้นผลงำนจริง ดังตำรำง 5.2-2 ซึ่งกำรปรับระบบกำรประเมิน และกำรจัดท ำข้อตกลงใน
กำรปฏิบัติงำน มีผลต่อกำรประเมินเพื่อเลื่อนขัน้เงินเดือนและจ่ำยค่ำตอบแทน กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวส่งเสริมให้องค์กร
บรรลุผลส ำเร็จ ส่งเสริมกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระตุ้นให้บุคลำกรสร้ำงผลงำนที่เหนือควำม
คำดหวังได ้
 
5.1.ก(4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
  ส ำนักฯ ก ำหนดกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญด้ำนบุคลำกร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส ำคัญในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญดังกล่ำว ท ำให้มั่นใจว่ำส ำนักฯ สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ป้องกันกำรลด
จ ำนวนบุคลำกร และลดผลกระทบต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร กำรเปลี่ยนที่ส ำคัญ ได้แก่  
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  1) กำรปรับโครงสร้ำงเงินเดือนของบุคลำกร ท ำให้มีงบบุคลำกรที่สูงขึ้น ได้แก่ ค่ำจ้ำงพนักงำนส่วนงำน สมทบ
เงินประกันสังคม และสมทบเงินสะสมพนักงำนมหำวิทยำลัย จึงต้องขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินรำยได้
มหำวิทยำลัยเพ่ิมข้ึนทุกป ี 
  2) กำรได้จัดสรรงบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัยที่ลดลง   
  3) สถำนกำรณ์โรคโควิด-19 จ ำเป็นจะต้องปรับแผนพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ โดยมุ่งเน้น
กำรพัฒนำบุคลำกรผ่ำนสื่อออนไลน์  
  4) นโยบำยของมหำวิทยำลัยในกำรเป็น Digital University โดยส่งเสริมกำรใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศในด้ำน
งำนสำรบรรณและกำรติดต่อต่อสื่อสำรภำยในองค์กร เพ่ือลดระยะเวลำและทรัพยำกรในกำรท ำงำน ส ำนักฯ จึง
ปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนด้ำนสำรบรรณและกำรต่อสื่อสำรผ่ำนระบบ e-Document และกลุ่มไลน์ เป็นหลักในกำร
จัดส่งเอกสำรและติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว และประหยัดทรัพยำกรในกำรท ำงำน เช่น 
กระดำษ หมึกพิมพ์ โทรศัพท์ โทรสำร ไฟฟ้ำ และน้ ำมันเชื้อเพลิง (ลดกำรเดินทำง) นอกจำกนี้ ยังพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศและฐำนข้อมูลที่ส ำคัญ อำทิ ระบบจองใช้ประชุม ระบบจองกำรเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ ระบบ e-Project 
ฐำนข้อมูลลูกค้ำ ฐำนข้อมูลกำรเข้ำร่วมฝึกอบรม/สัมมนำ/ดูงำนของบุคลำกร ระบบรับฟังเสียงลูกค้ำ (VOC System) 
ระบบกำรลงเวลำท ำงำน Work from Home ฐำนข้อมูลส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) เป็นต้น  
  ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ มีกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญคือ แผนพัฒนำบุคลำกรแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ
หลัก (Core Competency) สมรรถนะตำมต ำแหน่งงำน (Functional Competency) สมรรถนะพ้ืนฐำน (General 
Competency) ตำมนโยบำยและแนวทำงพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรโดยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึ่งทุกส่วนงำนจะต้องมี
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกรดังกล่ำว  
 
5.1. ข บรรยากาศด้านบุคลากร 
5.1.ข(1) สภาพแวดล้อมของท่ีท างาน 
  ส ำนักฯ สร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนให้เกื้อหนุนและมีควำมม่ันคงต่อกำรท ำงำน ส ำนักฯ ได้ด ำเนินงำนโครงกำร
ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ประจ ำปี 2564 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และได้มีด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัย (Safety and 
Health Administration: SHA) ประจ ำปี 2564 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข ร่วมกับกำรท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมแผนด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยใน
สถำนที่ท ำงำน ดังตำรำง 5.1-2 โดยมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนตัวชี้วัดที่ส ำคัญทุกไตรมำส ส ำนักฯ ได้ก ำหนด
วัตถุประสงค์ในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมไว้ 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำนสุขภำพของบุคลำกร 2) ด้ำนควำมปลอดภัยของพ้ืนที่
ท ำงำน และ 3) ด้ำนควำมปลอดภัยของข้อมูล และไดป้รับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ตรงกับควำมต้องกำรของ
บุคลำกร จัดประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนสีเขียว มำตรฐำน SHA และข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง 
ผ่ำนนโยบำย มำตรกำร และประกำศของส ำนักฯ  
  ส ำนักฯ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดยใช้แบบส ำรวจควำมเสี่ยงด้ำนโครงสร้ำง
กำยภำพ ควำมเสี่ยงของกำรสูญเสียทรัพย์สิน/ทรัพยำกร/พลังงำน และจ ำนวนอุบัติกำรณ์/อุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน มี
กำรรวบรวม วิเครำะห์ จัดล ำดับควำมเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไข เช่น แจ้งกลับหน่วยงำนที่ได้รับกำร
ประเมิน เพ่ือให้มีกำรควบคุมและแก้ไขปัญหำ รวมถึงรำยงำนผลต่อผู้บริหำรระดับสูง หำกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
มีควำมเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งได้ด ำเนินกำรในรูปแบบของโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) และมำตรฐำน SHA 
นอกจำกนี้ ยังได้ท ำประกันอัคคีภัยเรือนทรงอำณำนิคม (คิวรีเปอล์) เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัคคีภัยที่อำจจะเกิดขึ้น
จำกอุบัติกำรณ์ต่ำงๆ 
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ตาราง 5.1-2 แสดงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกลุ่มบุคลากร 

นโยบาย สวัสดิการและสิทธปิระโยชน์ 

กลุ่มบุคลากร 
ผู้บริหาร พนง.มหาวิทยาลัย

ประจ า 
พนง. 

ส่วนงาน/
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

ระดับ 
สูง 

ระดับ 
ต้น-กลาง 

ฝ่าย 
ส่งเสริมฯ 

ส านักงาน 
ส านัก 

สุขภำพ กำรดูแลกรณีเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน / / / / / 
กำรลำป่วย/ฟื้นฟูร่ำงกำย / / / / / 
กำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ ่ / / / / / 
กำรฉีดวัคซีนโควิด-19 / / / / / 
กำรท ำประกันภัยโควดิ-19  / / / / / 
มีบริกำรเครื่องช่ังน้ ำหนักในส ำนักงำน / / / / / 

ค่ำตอบแทน เงินเดือน / / / / / 
ค่ำตอบแทนผู้บรหิำร / /    
เกียรติบตัรและเงินรำงวัลบุคลำกรดีเด่นประจ ำป ี   / / / 
ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ  / / / / 

กำรพัฒนำ
ตนเอง 

งบประมำณส ำหรับฝึกอบรม / / / / / 
กำรเข้ำร่วมประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน / / / /  
กำรลำศึกษำต่อ   / /  
กำรขอต ำแหน่งช ำนำญกำร  / / /  

ชีวิตส่วนตัว
และ

ครอบครัว 

กำรลำพักผ่อน / / / / / 
กำรลำบวช  / / / / / 
ลำคลอดบุตร / / / / / 

อื่นๆ เงินช่วยเหลือค่ำฌำปนกิจศพ / / / / / 
จัดเลี้ยงวันคล้ำยวันเกิด / / / / / 
กำรเข้ำใช้ระบบ wifi ฟรี / / / / / 
งำนมุทิตำจิต (หมดวำระ/เกษียณ) / / / / / 

  ด้านสร้างเสริมสุขภาพส าหรับบุคลากรตามข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย  ดังตำรำง OP1-3 
ส ำนักฯ จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ของส ำนักงำนส ำนักและพิพิธภัณฑ์ฯ และท ำกำรคัด
กรองสุขภำพและคัดกรองโรคตำมควำมเสี่ยง ปีงบ 2564 บุคลำกรได้รับกำรฉีดวัคซีนร้อยละ 100 ของจ ำนวนบุคลำกร
ทั้งหมด นอกจำกนี้ ยังมีระบบเฝ้ำระวังสุขภำพกรณีสัมผัสกับสิ่งคุกคำมในสถำนที่ท ำงำน เช่น ฝุ่น PM2.5 ในช่วงเดือน
มีนำคม–พฤษภำคมของทุกปี มีกำรเฝ้ำระวังโดยให้ท ำงำนในตัวอำคำร ติดตั้งเครื่องฟอกอำกำศในส ำนักงำนที่เพียงพอ 
รณรงค์กำรใส่หน้ำกำกอนำมัยที่มีคุณภำพและมำตรฐำน มีบริกำรเจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นสเปรย์ฆ่ำเชื้อเป็นประจ ำ 
เพ่ือควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพของบุคลำกรและผู้รับบริกำร 
 
5.1.ข(2) สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 
  ส ำนักฯ ได้ส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรในด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
และควำมผูกพันในกำรท ำงำนเป็นประจ ำทุกปี โดยผลสรุปควำมต้องกำรด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์จะถูกน ำมำ
วิเครำะห์ และน ำเสนอต่อที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ เพ่ือพิจำรณำกำรจัดสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่จ ำเป็น มี
กำรแบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ดังตำรำง 5.1-2 ก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือติดตำมกำรปรับเปลี่ยนดังกล่ำว โดยประเมินควำมพึงพอใจ
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ของบุคลำกรในด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ ปีงบ 2564 ได้ปรับกระบวนกำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรผ่ำน
ระบบ QR-Code และปรับช่วงเวลำกำรทบทวนปรับปรุงด้ำนสวัสดิกำรในไตรมำสสุดท้ำยของปีงบประมำณ เพ่ือให้
สำมำรถบรรจุในแผนปฏิบัติกำรปีงบ 2565 และตอบสนองควำมต้องกำรของบุคลำกรด้ำนสวัสดิกำร/สิทธิประโยชน์ 
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และควำมผูกพันต่อองค์กรได้ 

 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 
5.2. ก. ความผูกพันของบุคลากร และผลการปฏิบัติการ 
  ส ำนักฯ ไดส้ ำรวจปัจจัยควำมผูกพันของบุคลำกรทั้งองค์กรเป็นประจ ำทุกปี ปีงบ 2564 ได้สรุปวิเครำะห์ผลกำร
ส ำรวจย้อนหลัง พบรูปแบบที่ค่อนข้ำงชัดเจนในปัจจัยควำมผูกพัน จึงสรุปและสร้ำงรูปแบบองค์ประกอบควำมผูกพัน 
เพ่ือให้ทุกฝ่ำยได้เข้ำใจในภำพรวมได้ง่ำย เกี่ยวกับปัจจัยควำมผูกพันขององค์กร ดังแผนภำพ 5.2-1 งำนบริหำรทั่วไปได้
น ำรูปแบบองค์ประกอบควำมผูกพันดังกล่ำวเป็นปัจจัยหลักในกำรจัดท ำแผนงำนเพ่ือส่งเสริมควำมผูกพันขององค์กร 
และสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนเพ่ือให้มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.ก(1) วัฒนธรรมองค์กร 
  ส ำนักฯ ทบทวนค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรในกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ 
ข้อเสนอแนะ และกำรระดมสมองจำกที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทบทวนค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ใช้
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร คือ คิดอย่างสร้างสรรค์ รักในงานอย่างลึกซึ้ง อยู่อย่างชื่นชอบ และด ารงตนอย่างเป็น
แบบฉบับ ผู้น ำระดับสูงเป็นแกนหลักในกำรปลูกฝังและธ ำรงรักษำวัฒนธรรมองค์กร ดังตำรำง 1.1-1 และงำนบริกำร
และประกันคุณภำพเป็นแกนหลักในกำรสื่อสำรถ่ำยทอดสู่บุคลำกร (กระบวนกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และน ำไปสู่กำรปฏิบัติในทิศทำงเดียวกัน) ส ำหรับ กระบวนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มี 4 ขั้นตอน คือ 1) 
กำรคัดเลือกบุคลำกรที่มีแนวโน้มว่ำจะเข้ำได้กับวัฒนธรรมองค์กร 2) กำรหล่อหลอมขัดเกลำขององค์กร 3) เฝ้ำระวัง
กำรกระท ำที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กร และ 4) เน้นย้ ำวัฒนธรรมองค์กรให้ถูกน ำไปสู่กำรปฏิบัติ เน้นกำรสื่อสำรที่เปิด
กว้ำง เพ่ือให้เกิดผลกำรด ำเนินกำรที่ดี และสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรที่มีต่อองค์กร ดังตำรำง 5.2-1 และ ผลลัพธ์ 
7.4.ก(1)-1 และ 7.4.ก(4)-1 
 

แผนภาพ 5.2-1 CPAC-CMU Learning and Development Sub-system 
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ตาราง 5.2-1 กระบวนการปลูกฝังและธ ารงรักษาวัฒนธรรมองค์กรของส านักฯ 

กระบวนการปลูกฝังและธ ารงรักษาวัฒนธรรมองค์กร 
รูปแบบ 

การสื่อสาร 
ที่เปิดกว้าง 

มุ่งเน้น
ผลงาน 

สร้างความ 
ผูกพัน 

1. คัดเลือกบุคลากรท่ีมีแนวโน้มว่าจะเข้าได้กับวัฒนธรรมองค์กร    
- เน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรคัดเลือก /   
- ใช้กำรตัดสินแบบควำมเห็นร่วมกันในกำรคัดเลือก /   
- เลือกบุคคลที่มีแนวโน้มที่เข้ำกับวัฒนธรรมองค์กรได้ดี เช่น ไม่เคยท ำผิด

กฎหมำย ช่วยกิจกรรมส่วนรวม ชอบช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 
 /  

2. การหล่อหลอมขัดเกลาขององค์กร    
- เน้นค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กรในทุกกิจกรรมของส ำนักฯ /  / 
- ส่งเสริมกจิกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีอันดีงำม /  / 
- ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม  / / 

3. เฝ้าระวังการกระท าที่ขัดแย้งกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร    
- วำงกลไกติดตำมกำรกระท ำท่ีขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์กรผ่ำน คกก.

จริยธรรม 
/  

 
 

4. เน้นย้ าวัฒนธรรมองค์กร 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปฏิบตัติำมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่ำงเป็น

รูปธรรม 
     - ก ำกบั ติดตำม กำรปฏิบัตติำมค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กรของบุคลำกร 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
5.2.ก(2) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
  ส ำนักฯ ก ำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร โดยกำรส ำรวจตำมกลุ่มบุคลำกร ดังตำรำง OP1-3 
และผลกำรส ำรวจ ดังตำรำง OP1-2 ด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 4 ของทุกปี ผลส ำรวจดังกล่ำวเป็นปัจจัยน ำเข้ำในกำรสร้ำง
ควำมผูกพันขององค์กร ซึ่งด ำเนินกำรหลังกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ โดยเป็นส่วนส ำคัญในกำรจัดท ำแผนสร้ำงควำมผูกพัน 
ของบุคลำกร และก ำกับติดตำมประสิทธิผลของกระบวนกำร ปีงบ 2564 ส ำนักฯ สรุปปัจจัยควำมผูกพันของบุคลำกร  
และใช้เป็นปัจจัยน ำเข้ำในกำรทบทวนปรับปรุงระบบบริหำรงำนบุคคล กำรสื่อสำร และกำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร 
 
5.2.ก(3) การประเมินความผูกพัน 
  ส ำนักฯ ไดป้ระเมินควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ และควำมผูกพัน โดยแยกตำมกลุ่มบุคลำกร เพ่ือเป็นข้อมูล
น ำเข้ำในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร และติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยปัจจัยควำมผูกพันมีควำมแตกต่ำงกันในแต่
ละกลุ่ม ดังตำรำง OP1-2 สรุปปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร หลังจำกกำรจัดท ำแผนส่งเสริมควำมผูกพัน งำน
บริหำรทั่วไปได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 7.3.ก(3)-1, 7.3.ก(3)-2 และ 7.3.ก(3)-3 และน ำเสนอ
ข้อมูลต่อที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ ปีงบ 2564 มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรส ำรวจและสร้ำงควำมผูกพัน เช่น กำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรส ำรวจจำกเดิมใช้วิธีแจกแบบสอบถำมเป็นกำรส ำรวจแบบออนไลน์ สร้ำงส่วนร่วมของบุคลำกรในกำร
ก ำหนดค่ำนิยมองค์กร และกำรพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงควำมผูกพันที่หลำกหลำยมำกยิ่งข้ึน  
 
5.2.ก(4) การจัดการผลการด าเนินการ 
  ส ำนักฯ มีแนวทำงกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรท ำงำนที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนที่ดีผ่ำน 3 กระบวนกำร คือ 1) กระบวนกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำน (TOR) อย่ำงมีส่วนร่วมระหว่ำง
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ผู้บังคับบัญชำและบุคลำกร 2) กำรยกย่องชมเชยและจ่ำยค่ำตอบแทนที่เหมำะสม และ 3) กำรผลักดันแนวคิด
สร้ำงสรรค์ของบุคลำกรสู่กำรจัดกำรควำมรู้ (KM) วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และงำนวิจัยสถำบัน เริ่มด ำเนินกำร
หลังจำกกระบวนกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ กำรก ำหนดตัวชี้วัด กำรจัดท ำ TOR ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ 
(ในช่วงเดือนมิถุนำยน - กรกฎำคม) โดยผลประเมินกำรปฏิบัติงำนตำม TOR จะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำขึ้น
เงินเดือน กำรให้รำงวัล กำรยกย่องชมเชย และกำรสร้ำงแรงจูงใจ เช่น โครงกำรมอบรำงวัลบุคลำกรดีเด่น กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับต้น และกำรจัดสวัสดิกำรด้ำนสุขภำพ (ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และท ำประกันสุขภำพ) ดัง
ตำรำง 5.2-2 

ตาราง 5.2-2 การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และการสร้างแรงจูงใจ 

รูปแบบ 
รางวัล การยกย่องชมเชย  
และการสร้างแรงจูงใจ 

กลุ่มบุคลากร 
ผู้บริหาร พนง.มหาวิทยาลัย พนง. 

ส่วนงาน ระดับสูง ระดับ
ต้น/กลาง 

ฝ่าย 
ส่งเสริมฯ 

ส านักงาน 
ส านัก 

รำงวัล รำงวัลบุคลำกรดีเด่นประจ ำปี   / / / 
กำรยกย่อง
ชมเชย 

เกียรติบตัรบุคลำกรดีเด่น   / / / 
กำรยกย่องชมเชยบุคลำกรที่มผีลปฏิบัติงำนดีเด่น 
หรือสรำ้งช่ือเสียงให้แก่องค์กร 

/ / / / / 

กำรสร้ำง
แรงจูงใจ 

กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  / / / / 
กำรก ำหนดต ำแหน่งสำยสนับสนุน (ช ำนำญกำร)  / / /  
ค่ำตอบแทนผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับ
ต้น 

 /    

กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  / / / / 
 
5.2.ข การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
5.2.ข(1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
  ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำสนับสนุนควำมต้องกำรขององค์กร และกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรอยู่ใน
ขั้นตอน 4 ของระบบบริหำรงำนบุคคล โดยงำนบริหำรทั่วไปจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรโดยใช้ข้อมูลจำกกระบวนกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์ในขั้นตอน 1 โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ โครงกำรริเริ่มที่ส ำคัญ 
และสมรรถนะหลักขององค์กร ใช้เป็นปัจจัยน ำเข้ำที่ส ำคัญในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ซึ่งมุ่งเน้น 3 ด้ำน คือ 1) 
กำรมุ่งเน้นลูกค้ำผ่ำนกำรก ำหนดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นส่วนหนึ่งของ TOR 2) กำร
มุ่งเน้นกลยุทธ์ผ่ำนกำรก ำหนดสมรรถนะหลักเชิงกลยุทธ์ที่จ ำเป็นส ำหรับบุคลำกร ดังตำรำง OP2-2 3) กำรมุ่งเน้นควำม
ต้องกำรของบุคลำกรแต่ละสำยงำนจำกโครงกำรต่ำงๆ ดังตำรำง 2.2-1 ผ่ำนกำรก ำหนดสมรรถนะ หลังจำกนั้นจึง
ประเมิน Competency Gap ตำมกลุ่มบุคลำกร แล้วจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี 4 ส ำนักฯ ผลักดันระบบกำร
เรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผ่ำนกำรฝึกอบรม สนับสนุนงบประมำณพัฒนำบุคลำกร (อบรม/สัมมนำ/ดู
งำน) สนับสนุนกำรขอต ำแหน่งที่สูงขึ้น (ช ำนำญกำร) และกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ปีงบ 2564 บุคลำกรส ำนักฯ 
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หลักสูตรบริหำรธุรกิจ (MBA) จ ำนวน 1 คน คือ นำงสำววนิดำ เชื้อค ำฟู ต ำแหน่งหัวหน้ำ
งำนบริหำรทั่วไป ดังแผนภำพ 5.2-2 เพ่ือส่งเสริมให้มีควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำนที่สูงขึ้นต่อไป (ระดับต้น-กลำง-สูง) 
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แผนภาพ 5.2-2 กระบวนการพัฒนา 

 
5.2.ข(2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
  ระบบกำรเรียนรู้และพัฒนำบุคลำกรอยู่ในขั้นตอนที่ 4 5 6 7 ของระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล ดังแผนภำพ 
5.1-1 เริ่มจำกกำรจัดท ำสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับบุคลำกร ในปีงบ 2564 มี 1 ระดับ คือ สมรรถนะพ้ืนฐำน (แยกตำม
กลุ่มบุคลำกร) แล้วจึงจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรที่สอดคล้องกับกำรจัดกลุ่มสมรรถนะและกลุ่มบุคลำกร ดังตำรำง 5.2-3 
งำนบริหำรทั่วไปได้ก ำหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรเรียนรู้  ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับที่ 1. กำรประเมินผลทันทีหลังกำรฝึกอบรม พร้อมช่วยประเมินกำรจัดฝึกอบรม ระดับที่ 2. กำรประเมินแผนงำน
โดยตัวชี้วัดของแผนงำนและติดตำมทุกปี ในที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ และระดับที่ 3. กำรติดตำมตัวชี้วัดส ำคัญของ
ส ำนักฯ ที่งำนบริหำรทั่วไปได้รับมอบหมำย ที่เชื่อมโยงกับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ผลลัพธ์ 7.3.ก(3)-1 
โดยติดตำมในที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ ปีงบ 2564 กระบวนกำรดังกล่ำวมีกำรปรับเปลี่ยน อันเนื่องมำจำกกำร
ประชุมทบทวนกำรบริหำรบุคคล เช่น กระบวนกำรก ำหนดสมรรถนะที่ใช้กำรส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรอย่ำง
เดียว มำเป็นกำรใช้ข้อมูลจำก 4 แหล่ง คือ 1) ระเบียบ/ข้อก ำหนดของบุคลำกร 2) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ และ 3) กำร
ส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรในกำรพัฒนำตนเอง 4) ควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจด้ำนกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้
และพัฒนำ กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรในปีถัดไป 

 

Assess 
การประเมินเพื่อ

ก าหนดการพัฒนา 

การประเมิน : เพื่อก ำหนดจุดประสงค์และระบุเป้ำหมำยกำรพฒันำควำมรู้ ทักษะ 
สมรรถนะ เพื่อให้เป็นประโยชนต์่อตนเอง และส่วนงำน 

วิธีการเรียนรู ้: เพื่อก ำหนดวิธีกำรเรียนรู้ หรือกำรได้มำซึ่งควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
วิเครำะห์อุปสรรคที่อำจขัดขวำงกำรเรียนรู้ รวมทั้งกำรสนับสนนุเพื่อให้กำรเรียนรู้ไม่
ติดขัด และมีกำรวัดควำมส ำเร็จหลังกำรเรียนรู้ 

Acquire 
การเลือกวิธีการ

พัฒนา 

Assess 
การประยุกต์ใชส้ิ่งที่
ได้รับจากการพัฒนา 

วิธีการเรียนรู ้: เพื่อก ำหนดวิธีกำรเรียนรู้ หรือกำรได้มำซึ่งควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
วิเครำะห์อุปสรรคที่อำจขัดขวำงกำรเรียนรู้ รวมทั้งกำรสนับสนนุเพื่อให้กำรเรียนรู้ไม่
ติดขัด และมีกำรวัดควำมส ำเร็จหลังกำรเรียนรู้ 
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ตาราง 5.2-3 กระบวนการเรียนรู้ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทั้ง 3 ระดับ 

ระดับ
สมรรถนะ 

โครงการ/กิจกรรม   
ผู้บริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

ส่วนงาน ระดับสูง ระดับต้น-
กลาง 

ฝ่าย 
ส่งเสริมฯ 

ส านักงาน 
ส านัก 

พื้นฐำน กำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น (ปรญิญำโท)  /    
กำรขึ้นสู่ต ำแหน่งช ำนำญกำร  / / /  

เชิงกลยุทธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรส านักฯ ประจ าปี 2564 
     1) กิจกรรมพัฒนำองค์กรเพื่อควำมยั่งยืน 
ส ำนักส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 (พัฒนำทักษะและกำรมีส่วน
ร่วมกับชุมชนเพื่อควำมยั่งยืน) 
     2) กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษของบุคลำกร 
     3) กิจกรรมฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรม CANVA 
     4) กำรฝึกอบรม Digital Content 

 
/ 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
/ 
 
/ 
/ 

 
/ 
 
 
 
/ 
 
/ 
/ 

 
/ 
 
 
 
/ 
 
/ 
/ 

 
/ 

โครงกำรศึกษำดูงำนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และเรือน
โบรำณ อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพนู 

/ / / / / 

โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) 
ประจ าปี 2564 มีกำรอบรมให้ควำมรู้ ดังนี ้
     1) อบรมเกณฑส์ ำนักงำนสเีขียว (Green 
Office) 
     2) อบรมกำรวิเครำะห์ปญัหำสิ่งแวดล้อม 
     3) อบรมผู้ตรวจประเมินส ำนกังำนสีเขียว 
     4) อบรมกำรจัดซื้อจดัจ้ำงท่ีเปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
     5) อบรมก๊ำซเรือนกระจก 
     6) อบรมกำรพัฒนำหลมุปุ๋ยหมัก 
     7) อบรมสินค้ำและบริกำรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
     8) จัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง “ส ำนักงำนสี
เขียว” 
     9) อบรมกำรคัดแยกขยะ “ช้ำงช่ำงแยก”   

 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
/ 
/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
/ 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
 
/ 
 
 
 
/ 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
5.2.ข(3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
  กระบวนกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำของบุคลำกรอยู่ในระบบบริหำรบุคลำกรส่วนที่ 7 ดังแผนภำพ 5.1-1 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหำร 2) พนักงำนมหำวิทยำลัยและ 3) พนักงำนส่วนงำน กระบวนกำรดังกล่ำวมีกำร
จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรเพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น ดังตำรำง 5.2-3 และมีตัวชี้วัดส ำหรับกำรจัดกำร
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของบุคลำกรดังกล่ำว [ผลลัพธ์ 7.3.ก(4)-1, 7.3.ก(4)-2) โดยติดตำมเป็นรำยไตรมำสในที่
ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ นอกจำกนี้ ส ำนักฯ มีกำรวำงแผนกำรพัฒนำผู้น ำในต ำแหน่งที่ส ำคัญ ดังแผนภำพ 5.2-2 
ขั้นตอน 5 6 7 ซึ่งก็คือต ำแหน่งที่มีผลต่อกำรขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ผู้บริหำรระดับกลำง (เลขำนุกำรส ำนัก) 
ผู้บริหำรระดับต้น (หัวหน้ำฝ่ำย/หัวหน้ำงำน) และต ำแหน่งช ำนำญกำร รับผิดชอบโดยงำนบริหำรทั่วไป ผ่ำนแผน
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรระดับบริหำร กระบวนกำรดังกล่ำวเริ่มต้นจำกกำรสรรหำผู้เข้ำเกณฑ์ส ำหรับทุก
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ต ำแหน่ง แล้วเข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำทักษะ อำทิ ทักษะกำรบริหำรงำน ทักษะกำรบริหำรคน และทักษะกำรบริหำร
ทรัพยำกร ที่ก ำหนดโดย คกก.บริหำรส ำนักฯ กำรติดตำมแผนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ติดตำมที่ผลลัพธ์ท้ำยสุด คือ 
บุคคลที่ได้รับกำรเลื่อนสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น ส่วนกำรประเมินสมรรถนะผู้บริหำรมีกำรพิจำรณำน ำไปสู่แผนกำรพัฒนำ
ผู้บริหำรต่อไป   
  ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ได้ด ำเนินงำนสอบคัดเลือกผู้บริหำรระดับกลำง คือ เลขำนุกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
โดยผู้ได้รับกำรคัดเลือก คือ นำงสำวปัทมำ จักษุรัตน์ สังกัดงำนบริหำรทั่วไป ส ำนักงำนส ำนัก ซึ่งได้รับกำรัดเลือกให้
ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรส ำนักในวำระท่ี 2 และได้ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกผู้บริหำรระดับต้น คือ หัวหน้ำงำนบริกำรและ
ประกันคุณภำพ โดยผู้ได้รับกำรคัดเลือก คือ นำยสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์  
  นอกจำกนี้ บุคลำกรระดับปฏิบัติกำรของส ำนักฯ จ ำนวน 2 คน คือ นำยกิตติพันธ์ ไชยยำติ๊บ ต ำแหน่งพนักงำน
ปฏิบัติงำน สังกัดงำนบริหำรทั่วไป และนำงสำววำสนำ มำวงค์ ต ำแหน่งพนักงำนปฏิบัติงำน สังกัดงำนบริกำรและ
ประกันคุณภำพ ได้สอบผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) จำกกรมส่งเสริม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม ท ำให้สำมำรถบุคลำกรดังกล่ำว สำมำถเป็นผู้ตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียวของหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ 
ซึ่งเป็นกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 5.2-3 ขั้นตอนการจัดท าเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพ (Career path)  
ที่มำ: ส ำนักงำน ก.พ. (พฤศจิกำยน 2556) 

 
  ส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีแนวทำงกำรจัดท ำเส้นทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career path) ดังแผนภำพ 5.2-3 
ดังนี้ 

1) การศึกษาปัจจัยพื้นฐาน ศึกษำข้อมูลเบื้องต้นของส่วนงำน โดยผู้รับผิดชอบท ำควำมเข้ำใจทิศทำง นโยบำย 
ยุทธศำสตร์และภำรกิจหลักของส่วนงำน รวมทั้งศึกษำเกี่ยวกับโครงสร้ำงต ำแหน่ง อำยุงำน มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
หลักเกณฑ์  

2) การวิเคราะห์งาน  ศึกษำข้อเท็จจริงของต ำแหน่ง ลักษณะงำน หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติของบุคคล
ที่จะมำด ำรงต ำแหน่ง เพ่ือประโยชน์ในกำรออกแบบทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรจัดกลุ่มงำน และเพ่ือให้บุคลำกรได้มี
โอกำสหมุนเวียนงำนและสั่งสมประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย 

3) การออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ  วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เพ่ือหำข้อ
สรุปว่ำส่วนงำนจะจัดท ำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของต ำแหน่งใดบ้ำง (ต ำแหน่งเป้ำหมำย) และเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ของแต่ละต ำแหน่งจะต้องผ่ำนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือสั่งสมประสบกำรณ์และผลงำนในต ำแหน่งใด หน่วยงำนใด และ
ระยะเวลำเท่ำใดจึงจะเหมำะสม จำกนั้นจึงด ำเนินกำรออกแบบทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

ขั้นตอนที่ 1 
กำรศึกษำ

ปัจจัยพื้นฐำน 

ขั้นตอนที่ 2 
กำรศึกษำ

ปัจจัยพื้นฐำน 

ขั้นตอนที่ 3 
กำรศึกษำ

ปัจจัยพื้นฐำน 

ขั้นตอนที่ 4 
กำรจัดท ำแบบสั่ง
สมประสบกำรณ์
และผลงำน (Job 

Profile) 
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4) การจัดท าแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน  (Job Profile) จัดท ำรำยละเอียดของต ำแหน่งเป้ำหมำย
แต่ละต ำแหน่งในเส้นทำงก้ำวหน้ำ โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง ผลสัมฤทธิ์หลักของ
งำน ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลัก ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง รวมทั้งจัดท ำเกณฑ์กำร
พิจำรณำเพ่ือก้ำวสู่ต ำแหน่งต่อไป เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ และกำรวำงแผนพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพที่เป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพเพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับมีโอกำสพัฒนำ
ตนเองไปสู่ต ำแหน่งเป้ำหมำยที่ตนเลือกต่อไป 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการท างาน 
6.1. ก การออกแบบบริการ และกระบวนการท างาน  

ส ำ นั ก ฯ  มี ร ะบ บ ก ำ ร อ อ ก แ บ บ บ ริ ก ำ ร แ ล ะ
กระบวนกำรท ำงำน ดังแผนภำพ 6.1-1 โดยมี 6 
ขั้นตอน คือ 1 รวบรวมปัจจัยน ำ เข้ ำ  2 ระบุ
ข้อก ำหนดของบริกำรและกระบวนกำรท ำงำน 3 
ก ำหนดผลลัพธ์ของกระบวนกำร และผู้รับผิดชอบ 4 
ออกแบบบริกำรและกระบวนกำรท ำงำน (ขั้นตอน
กำรท ำงำน) 5 ก ำหนดตัวชี้วัดควบคุมกระบวนกำร 6   
น ำบริกำรและกระบวนกำรที่ออกแบบไว้ไปสู่กำร
ปฏิบัติ 7 อบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับ
บริกำรและกระบวนกำรท ำงำน 8 ติดตำม วิเครำะห์ 
และประเมินผล และ 9 รวบรวมองค์ควำมรู้  
นวัตกรรม แนวปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) และ
น ำไปจัดกำรควำมรู้ (KM)  
     ส ำนักฯ ได้ทบทวนขั้นตอนในกำรระบุข้อก ำหนด 
ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และน ำ
สมรรถนะหลักขององค์กร (CC1, CC2, CC3) มำใช้

ในกำรออกแบบบริกำรและกระบวนกำรท ำงำน เพ่ิม
ข้อก ำหนดด้ำนผลลัพธ์ของกำรบริกำร ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ทบทวนปัจจัย
น ำเข้ำ โดยน ำควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มำปรับปรุงบริกำรและ
กระบวนกำรท ำงำนที่เกี่ยว โดยพิจำรณำจำกบริกำรและกระบวนกำรที่สร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นส ำคัญ 
  
6.1.ก(1) ข้อก าหนดของการบริการ และกระบวนการท างาน 
 ส ำนักฯ ระบุข้อก ำหนดของกำรบริกำร และกระบวนกำรท ำงำน ดังตำรำง 6.1-1 

ตาราง 6.1-1 ตัวอย่างการออกแบบบริการ และกระบวนการท างาน  
บริการ และกระบวนการท างาน ข้อก าหนดที่ส าคัญ  

CP-1 กำรให้บริกำรโดยผ่ำนพิพิธภัณฑเ์รือนโบรำณ
ล้ำนนำ มช. แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ เพื่อสังคมท่ีสร้ำงสรรค์และยั่งยืน 

- ระเบียบกำรใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์ 
- ระเบียบกำรเช่ำสถำนท่ี  
- สัญญำกำรเช่ำสถำนท่ี 

CP-2 กำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมต้องกำรของ
ชุมชน กำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิงปฏิบัติกำร 
(Workshop) 

- ระเบียบกำรจัดประชุมวิชำกำร 
- เกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  

SP-1 กำรน ำองค์กร - กำรก ำหนดชุมชนเป้ำหมำยของส ำนักฯ, กำรใช้สมรรถนะหลักขององค์กร
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน  

SP-2 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ - พันธกิจของส ำนักฯ 
SP-3 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล - มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง,  

แผนภาพ 6.1-1 การออกแบบบริการ และกระบวนการท างาน 
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บริการ และกระบวนการท างาน ข้อก าหนดที่ส าคัญ  
- ระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคล มช. 

SP-4 กำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรหำรำยได้ 
และกำรลดต้นทุน 

- ระเบียบกำรเงิน 
- สัญญำยืมเงิน 

SP-5 กำรบริหำรพัสด ุ - ระเบียบพัสดุ 
- ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
- สัญญำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (TOR) 
- แบบรูปรำยกำร 

SP-6 กำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศ - โครงสร้ำงข้อมูลและสำรสนเทศ หรือฐำนข้อมูล 
- กำรลดขั้นตอน ระยะเวลำ และปัญหำในกำรท ำงำน   

SP-7 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม - เกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคณุภำพ
สิ่งแวดล้อม   

SP-8 กำรประชำสัมพันธ์และลูกคำ้สัมพันธ์ - สื่อ/ช่องทำงประชำสัมพันธ์  
- กำรสร้ำงควำมผูกพันของลูกค้ำ 

SP-9 กำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยใน - ระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  

SP-10 กำรจัดกำรควำมรู้และนวตักรรม - กำรรวบรวม ค้นหำ คัดเลือกองค์ควำมรู้ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
และนวัตกรรม  

6.1.ก(2) แนวคิดการออกแบบ 
 ส ำนักฯ มีวิธีกำรออกแบบกำรบริกำรและกระบวนกำรท ำงำน ดังแผนภำพ 6.1-1 โดยขั้นตอนที่ 3 ก ำหนด
ผลลัพธ์ของกระบวนกำร โดยใช้ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ และมอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบทุกกระบวนกำร 4 ออกแบบบริกำร
และข้ันตอนของกระบวนกำรท ำงำน 5 ก ำหนดตัวชี้วัดควบคุมกระบวนกำร ส ำนักฯ ใช้เครื่องมือคุณภำพ PDCA ในกำร
ออกแบบบริกำรและกระบวนกำรท ำงำน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนที่ไม่เป็นไปตำม
ข้อก ำหนด ดังตำรำง 6.1-2  

ตาราง 6.1-2 บริการ กระบวนการท างาน และตัวชี้วัดทีส่ าคัญ 
บริการและกระบวนการท างาน ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ 

CP-1 กำรให้บริกำรโดยผ่ำน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. 
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ เพื่อสังคมท่ีสร้ำงสรรค์และ
ยั่งยืน 

- ผลลัพธ์ 7.2.ก(1)-2 ร้อยละควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรเข้ำใช้บริกำรพิพิธภณัฑ์ฯ 
- ผลลัพธ์ 7.2.ก(1)-3 จ ำนวนเรื่องที่ผู้รับบริกำรไม่พึงพอใจในกำรรับบริกำร 
- ผลลัพธ์ 7.2.ก(1)-4 จ ำนวนข้อรอ้งเรียนของผู้รับบริกำรที่ส่งผลกระทบสูง 
- ผลลัพธ์ 7.2.ก(2)-1 ร้อยละของกลุ่มศึกษำดูงำนพิพิธภณัฑ์ฯ ที่มำใช้บริกำรซ้ ำ 
- ผลลัพธ์ 7.5.ก(2)-1 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรพิพิธภณัฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. (Online and 
onsite) 

- ผลลัพธ์ 7.5.ก(2)-2 รำงวัลหรือมำตรฐำนท่ีพิพิธภณัฑ์เรือนโบรำณลำ้นนำไดร้ับ 
CP-2 กำรบริกำรวิชำกำรตำมควำม
ต้องกำรของชุมชน กำรจัดอบรม
หลักสตูรระยะสั้นเชิงปฏิบตัิกำร 
(Workshop) 

- ผลลัพธ์ 7.1.ก-1 ร้อยละของผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร/กจิกรรม/อบรมหลกัสูตร ที่น ำควำมรูไ้ปใช้
ประโยชน/์ต่อยอดในดำ้นต่ำงๆ 

- ผลลัพธ์ 7.1.ก-2 ร้อยละควำมรู/้ประโยชน์ท่ีผูร้ับบริกำรได้รับจำกกำรรับบริกำร   
- ผลลัพธ์ 7.1.ก-3 ร้อยละของผูผ้่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Post-test) 
- ผลลัพธ์ 7.1.ก-4 ร้อยละของประโยชน์ที่ไดร้ับจำกฐำนข้อมลูองค์ควำมรู้ศลิปวัฒนธรรมบน
เว็บไซตส์ ำนักฯ    

- ผลลัพธ์ 7.1.ข(1)-2 ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรที่แล้วเสร็จใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
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บริการและกระบวนการท างาน ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ 
- ผลลัพธ์ 7.2.ก(1)-1 ร้อยละควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรเข้ำรับบริกำรวิชำกำร 
- ผลลัพธ์ 7.2.ก(2)-2 ร้อยละของผู้เข้ำรับบริกำรวิชำกำรที่มำใช้บริกำรซ้ ำ 

SP-1 กำรน ำองค์กร - ผลลัพธ์ 7.4.ก(1)-1 ร้อยละกำรรบัรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และกิจกรรมของ
บุคลำกร 

- ผลลัพธ์ 7.4.ก(1)-2 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรที่เกีย่วข้องกับองค์กรคุณธรรม
และควำมโปร่งใส (ITA) 

- ผลลัพธ์ 7.4.ก(2)-2 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนจำกผู้รับบริกำรทีส่่งผลกระทบสูง   
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(3)-1 ร้อยละของผู้บริหำรและบุคลำกรที่กระท ำผิดวินัย ผิดกฎหมำยรุนแรง 
หรือสรำ้งควำมเดือดร้อนต่อชุมชน/สังคม 

- ผลลัพธ์ 7.4.ก(3)-2 จ ำนวนเรื่องที่บุคลำกรร้องเรียนผ่ำนกองกฎหมำย 
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(4)-1 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนด้ำนธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(2)-1 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีส่ ำนักฯ ให้กำรสนบัสนุนแก่ชุมชน 
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(2)-2 จ ำนวนเครือข่ำยชุมชนที่ส ำนักฯ ให้ควำมร่วมมอืและสนับสนุน 
- ผลลัพธ์ 7.4.ก(2)-3 ร้อยละประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจำกกำรบริกำรของส ำนักฯ หรือสำมำรถ
น ำไปพัฒนำชุมชนอย่ำงยั่งยืนได ้

SP-2 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ - ผลลัพธ์ 7.4.ข-1 ร้อยละของแผนยุทธศำสตร์ส ำนักฯ เพื่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ 
- ผลลัพธ์ 7.4.ข-2 ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนปฏิบตัิกำร (Action Plan) ประจ ำป ี

SP-3 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล - ผลลัพธ์ 7.3.ก(1)-1 อัตรำส่วนของบุคลำกรสำยปฏิบตัิกำรจ ำแนกตำมคณุวุฒิ (ต่ ำกว่ำ ป.
ตรี: ป.ตรี: สูงกว่ำ ป.ตรี) 

- ผลลัพธ์ 7.3.ก(1)-2 อัตรำที่มีบุคคลครองต ำแหน่งต่อจ ำนวนอัตรำทั้งหมดของส่วนงำน 
- ผลลัพธ์ 7.3.ก(2)-1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
ในกำรท ำงำน (Affection) 

- ผลลัพธ์ 7.3.ก(3)-1 ร้อยละควำมผูกพันของบุคลำกรทีม่ีต่อองค์กร 
- ผลลัพธ์ 7.3.ก(3)-2 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รบัผลกำรประเมินกำรท ำงำนในระดับดีมำก 
(Classic) 

- ผลลัพธ์ 7.3.ก(3)-3 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำรองค์กรแห่ง
ควำมสุข : Happy CPAC 

- ผลลัพธ์ 7.3.ก(4)-1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รบักำรพัฒนำต่อจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 
- ผลลัพธ์ 7.3.ก(4)-2 ร้อยละควำมรู้/ประโยชน์ที่บุคลำกรไดร้ับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
พัฒนำบุคลำกร 

- ผลลัพธ์ 7.3.ก(4)-3 จ ำนวนเงินทุนสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร 
SP-4 กำรบริหำรกำรเงิน 
งบประมำณ กำรหำรำยได้ และกำร
ลดต้นทุน 

- ผลลัพธ์ 7.5.ก(1)-1 จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกดิจำกสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจำกแหล่งทุน
ภำยนอก และรำยได้แหล่งอื่นๆ 

- ผลลัพธ์ 7.5.ก(1)-2 จ ำนวนเงินรำยได้จำกกำรเก็บค่ำใช้สถำนท่ี อำคำร และพิพิธภณัฑฯ์ 
SP-5 กำรบริหำรพัสด ุ - ผลลัพธ์ 7.1.ค-1 ร้อยละกำรส่งมอบงำนตรงตำม TOR ที่ก ำหนด   

- ผลลัพธ์ 7.1.ค.-2 จ ำนวนเรื่องที่เป็นปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรระหว่ำงผู้ส่งมอบกับ
ส ำนักฯ 

SP-6 กำรจัดกำรข้อมูลและ
สำรสนเทศ 

- ผลลัพธ์ 7.1.ข(1)-5 จ ำนวนระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรบรหิำรและตัดสินใจ 

SP-7 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม - ผลลัพธ์ 7.4.ก(3)-3 กำรรับรองมำตรฐำนดำ้นสิ่งแวดล้อม และด้ำนควำมปลอดภัย/อำชีวอ
นำมัย 
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บริการและกระบวนการท างาน ตัวชี้วัดทีส่ าคัญ 
SP-8 กำรประชำสัมพันธ์และลูกคำ้
สัมพันธ์ 

- ผลลัพธ์ 7.1.ข(1)-4 ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชำสมัพันธ์ต่ำงๆ ต่อกิจกรรมและควำมรู้
ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณลำ้นนำ มช. (Visibility) 

SP-9 กำรบริหำรควำมเสีย่งและกำร
ควบคุมภำยใน 

- ผลลัพธ์ 7.1.ข(2)-1 ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรหิำรควำมเสี่ยงของส่วนงำน 
- ผลลัพธ์ 7.1.ข(2)-2 ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนฉุกเฉินและควำมปลอดภัยของส ำนักงำน  

SP-10 กำรจัดกำรควำมรู้และ
นวัตกรรม 

- ผลลัพธ์ 7.1.ข(1)-3 ร้อยละควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ของส่วนงำน 

 
6.1.ข การจัดการกระบวนการ 
6.1.ข(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ  
 ส ำนักฯ ได้ก ำหนดวิธีกำรน ำกระบวนกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ดังแผนภำพ 6.1-1 หลังจำกออกแบบกระบวนกำรแล้ว ใน
ขั้นตอนที่ 6 ผู้รับผิดชอบจะน ำกระบวนกำรน ำไปปฏิบัติ และสื่อสำรกับผู้ปฏิบัติงำน และขั้นตอนที่ 7 มีกำรอบรม/ถ่ำยทอด
ควำมรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบได้ออกแบบบริกำรและกระบวนกำรท ำงำน ก ำหนดเป็นขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และ
ก ำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ ดังตำรำง 6.1-2 เพ่ือใช้ควบคุมและทบทวนปรับปรุงบริกำรและกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือให้ผลลัพธ์ดี
ยิ่งขึ้น ดังตำรำง 6.1-3 ส ำนักฯ มีระบบกำรติดตำมรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัด ดังตำรำง 4.1-2 หำกตัวชี้วัดไม่บรรลุ
เป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบจะด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำร ในข้อ 6.1ข(3) 

ตาราง 6.1-3 ตัวอย่างการน ากระบวนการสู่การปฏิบัติ และติดตามควบคุมผล 
กระบวนการ การน ากระบวนการลงสู่การปฏิบัติ และการติดตามควบคุม 

CP-1 กำรให้บริกำรโดยผ่ำนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ มช. แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้ำนนำ 
เพื่อสังคมที่สร้ำงสรรค์และยั่งยืน 

ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดท ำคู่มือกำรให้บริกำรห้องนิทรรศกำรเรือนทรง 
อำณำนิคม (คิวรีเปอล์) และจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือฯ  
เพื่อบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง สำมำรถปฏิบัติงำนตำมคู่มือได้อย่ำงถูกต้อง  

 
6.1.ข(2)  กระบวนการสนับสนุน  
  ส ำนักฯ ได้ก ำหนดกระบวนกำรท ำงำน เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลของบริกำรหลัก สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรหรือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังตำรำงที่ 6.1-1 (SP-1 - SP10) เพ่ือให้
มั่นใจได้ว่ำกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของกระบวนกำรท ำงำนเป็นไปตำมข้อก ำหนดที่ส ำคัญ ส ำนักฯ จะติดตำม รวบรวม 
วิเครำะห์ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดของบริกำรและกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ ในขั้นตอนที่ 8 ดัง
แผนภำพ 6.1-1 เพ่ือติดตำมว่ำผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมข้อก ำหนดหรือไม่ และรำยงำนต่อที่ประชุม คกก.บริหำร
ส ำนักฯ ทุกไตรมำส หำกตัวชี้วัดมีแนวโน้มจะไม่บรรลุเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบจะวิเครำะห์ช่องว่ำง/จุดบอด (Gap 
Analysis) และหำแนวทำงปรับปรุงพัฒนำบริกำรและกระบวนกำรท ำงำนให้มีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น และที่ประชุม คกก.
บริหำรส ำนักฯ จะให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงต่อไป 
 
6.1.ข(3) การปรับปรุงการบริการ และกระบวนการท างาน 
  ส ำนักฯ มีกระบวนกำรปรับปรุงบริกำรและกระบวนกำรท ำงำน โดยใช้ GAPS Model ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1 
Gaps หำโอกำสในกำรปรับปรุงพัฒนำ โดยวิเครำะห์จำกผลกำรด ำเนินงำน ข้อผิดพลำดในกำรท ำงำน ควำมพึงพอใจ 
ควำมไม่พึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 Analyze วิเครำะห์แนวทำง
ในกำรปรับปรุงบริกำรและกระบวนกำรท ำงำน โดยใช้เครื่องมือคุณภำพ PDCA ดังแผนภำพ OP2-1 3 Process 
Execute ปรับปรุงบริกำรและกระบวนกำรท ำงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน และจัดท ำมำตรฐำนกำรท ำงำนใหม่ และ 4 
Share กระบวนกำรที่ได้ปรับปรุงแล้วจะท ำให้เกิดผลลัพธ์ หรือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จะถูกน ำเข้ำสู่
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กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เพ่ือเป็นตัวอย่ำงให้แก่กระบวนกำรอ่ืนๆ ในขั้นตอนที่ 9 ดังแผนภำพ 6.1-1 และ ข้อ 
4.1.ค(1) มีตัวอย่ำงกำรปรับปรุงบริกำรและกระบวนกำรท ำงำน ดังตำรำง 6.1-4 
 

ตาราง 6.1-4 ตัวอย่างการปรับปรุงบริการและกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
กระบวนการ การปรับปรุงบริการ และกระบวนการ 

CP-1 กำรให้บริกำรโดยผ่ำน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. 
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ เพื่อสังคมท่ีสร้ำงสรรค์และ
ยั่งยืน 

     1) ส ำนักฯ ได้ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเรือนล้ำนนำอำณำนิคม (เรือนคิวรีเปอล์) เป็น
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำยุคโคโลเนียลในเชียงใหม่ ผ่ำนนิทรรศกำรสื่อนวัตกรรม
สร้ำงสรรค์ในกำรใช้สื่อนวัตกรรมดิจิทัลแบบ Mapping โดยบูรณำกำรควำมร่วมมือกับวิทยำลัย
ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มำร่วมด ำเนินกำรด้ำนกำรใช้เทคนิคกำรน ำสื่อดิจิทัลมำจัดนิทรรศกำร 
จ ำนวน 5 ห้อง ดังนี ้
     - ห้องที่ 1 : นิทรรศกำรวัฒนธรรมเครื่องแต่งกำยชำวเชียงใหม ่
     - ห้องที่ 2 : นิทรรศกำรวัฒนธรรมอำหำรชำวเชียงใหม ่
     - ห้องที่ 3 : นิทรรศกำรนำยหำ้งป่ำไม ้
     - ห้องที่ 4 : นิทรรศกำรบ้ำนหลิ่งห้ำของป๋ำคิว 
     - ห้องที่ 5 : นิทรรศกำรสถำปตัยกรรมยุคอำณำนิคม 
     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ โดยใช้เรือนทรงอำณำนิคม (คิว
รีเปอล์) น ำเสนอผ่ำนนิทรรศกำรนวัตกรรมสื่อสร้ำงสรรค์ให้มีมิติ และสร้ำงกำรรับรู้ (Visibility) 
อย่ำงมีอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมสู่สำธำรณะชน ให้ผู้รับบริกำรอยำกมำเข้ำชมพิพิธภัณฑ์ สำมำรถ
สร้ำงภำพลักษณ์ที่โดดเด่นของประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมล้ำนนำ โดยใช้วิธีกำรสื่อควำมหมำย
ผ่ำนสื่อยุคดิจิทัลอย่ำงตื่นตำตื่นใจและเกิดกำรบอกต่อ และสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำ (Creative 
Economy) ให้แก่พิพิธภัณฑ์ฯ อย่ำงยั่งยืนต่อไป 
     2) ส ำนักฯ ไดด้ ำเนินงำนโครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture 
in Chiang Mai (AFCP) ระยะที่ 2 โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี ้
     - กิจกรรมที่ 1 : กำรซ่อมแซมเรือนโบรำณและหลองข้ำว จ ำนวน5 หลัง ได้แก่ 1) หลองข้ำว
หลวง (เลำหวัฒน์) 2) เรือนพื้นถิ่นล้ำนนำ (อุ๊ยแก้ว) 3) เรือนพื้นถิ่นแม่แตง 4) เรือนทรงปั้นหยำ 
(อนุสำรสุนทร) และ 5) เรือนกำแล (พญำวงศ์) 
     - กิจกรรมที่ 2 : วีดิทัศน์ออนไลน ์
     - กิจกรรมที่ 3 : นิทรรศกำร 
     โดยได้เปดิโอกำสให้นักเรียน นักศึกษำ อำจำรย์ กลุม่ศึกษำดูงำน และประชำชนท่ีสนใจ เข้ำ
มำศึกษำเรยีนรู้วิธีกำรซ่อมแซมเรอืนโบรำณอย่ำงถูกต้อง ณ สถำนทีจ่ริง และมีกำรบันทึกวีดิ
ทัศน์กำรซ่อมแซมเรือน เพื่อจัดเกบ็เป็นองค์ควำมรู้ดำ้นสถำปตัยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำ และ
ภูมิปัญญำเชิงช่ำงของสล่ำล้ำนนำ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อสร้ำงประโยชน์
ทำงกำรศึกษำ และกำรอนุรักษ์และสืบสำนองค์ควำมรูล้้ำนนำให้ด ำรงอยู่สืบไป 
     3) จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท ำให้ไม่สำมำรถให้บริกำรพิพิธภัณฑ์
แบบ Onsite เนื่องจำกกำรปิดให้บริกำรพิพิธภัณฑ์ในบำงช่วง กำรจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำชม
พิพิธภัณฑ์ กำรจ ำกัดกำรเดินทำง และควำมไม่มั่นใจของนักท่องเที่ยวในกำรเข้ำใช้บริกำร
พิพิธภัณฑ์ฯ ดังนั้น ส ำนักฯ จึงได้ปรับปรุงกระบวนกำรน ำชมพิพิธภัณฑ์ โดยใช้สื่อออนไลน์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ Virtual Museum 360 (พิพิธภัณฑ์เสมือน 360 องศำ) ซึ่งสำมำรถ
เข้ำชมพิพิธภัณฑ์ฯ บนเว็บไซต์ส ำนักฯ กำรถ่ำยทอดควำมรู้ในพิพิธภัณฑ์ผ่ำน Facebook Live 
และกำรฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งมีผู้สนใจเข้ำชมพิพิธภัณฑ์
ผ่ำนรูปแบบออนไลน์เป็นจ ำนวนมำก 

CP-2 กำรบริกำรวิชำกำรตำม
ควำมต้องกำรของชุมชน กำรจัด

     ส ำนักฯ ได้ปรับรูปแบบกำรบรกิำรวิชำกำร และกำรอบรมหลักสตูระยะสั้นแบบ onsite 
เป็นแบบ online ในช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรสัโควิด-19 ดังนี้ 
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กระบวนการ การปรับปรุงบริการ และกระบวนการ 
อบรมหลักสูตรระยะสั้นเชิง
ปฏิบัติกำร (Workshop) 

     - โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชนต ำบลลวงเหนือ (อบรมกำรปักริบบิ้นแบบออนไลน)์ 
     - โครงกำรกิจกรรมบูรณำกำรจัดสื่อกำรสอนภำษำไทยและต่ำงประเทศแบบ e-learning 
ผ่ำนสื่อละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้ำนนำ (ร่วมกับสถำบันภำษำ มช.) 
     ส ำหรับกิจกรรมที่สำมำรถฝึกอบรมแบบ onsite ได้ ส ำนักฯ ก็จะปรับรูปแบบกำรอบรม
แบบเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) และจ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝกึอบรม ได้แก่ 
     - โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "สล่ำสร้ำงสถำปัตยกรรมเรือนล้ำนนำ" (ร่วมกับคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ มช.)  
     - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรวำดภำพสีน้ ำ" ส ำหรับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยำลัย 
     - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “รักษ์หุ่นกระบอก” ส ำหรับโรงเรียนสำธิต มช. (โครงกำร 
ละอ่อนสำธิตเรียนรู้ควำมเป็นไทย) ระดับอนุบำลและประถมศึกษำ  
     - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "วำดภำพศิลปะเด็ก" ส ำหรับโรงเรียนสำธิต มช. 
     - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร " ผ้ำมัดย้อม และข้ำวแต๋น" ส ำหรับโรงเรียนต้นกล้ำเชียงใหม่ 
     - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร "ขนมไทย" ส ำหรับโรงเรียนกำวิละวิทยำลัย 
     - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร " ตัดตุงไส้หมูพร้อมช่อตุง" ส ำหรับบัณฑิตวิทยำลัย มช. 

SP-2 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์      ส ำนักฯ ได้ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์ โดยทบทวนปัจจัยน ำเข้ำ คือ กำรผนวกเอำตัวช้ีวัดค ำ
รับรองกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำน (ตัวช้ีวัด OKRs) มำบรรจุไว้ในตัวช้ีวัดแผนยุทธศำสตร ์เพื่อให้
สำมำรถขับเคลื่อนตัวช้ีวัดแผนยุทธศำสตร์และตวัช้ีวัดค ำรับรองโดยบูรณำกำรไปพรอ้มกัน ท ำให้
สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกร (คน เวลำ และงบประมำณ) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกยิ่งข้ึน  

SP-3 กำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล      ส ำนักฯ ได้ส ำรวจควำมต้องกำรของบุคลำกรในด้ำนกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำร
ท ำงำน โดยบุคลำกรมีควำมประสงค์ในกำรพัฒนำด้ำนทักษะภำษำอังกฤษ กำรใช้โปรแกรม
ออกแบบกำรน ำเสนองำน และกำรท ำ Digital Content ปีงบ 2564 ส ำนักฯ จึงด ำเนินกำร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกร จ ำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กำรอบรมเพื่อพัฒนำทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษของบุคลำกร 2) กำรอบรมกำรใช้โปรแกรม CANVA และ 3) กำรอบรม Digital 
Content เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรและสมรรถนะตำมต ำแหน่งงำนของบุคลำกร 

SP-4 กำรบริหำรกำรเงิน 
งบประมำณ กำรหำรำยได้ และ
กำรลดต้นทุน 

     ส ำนักฯ มีกำรด ำเนินกำรเพื่อลดต้นทุนในกำรท ำงำน โดยใช้สื่อออนไลน์ในกำรท ำงำนและ
กำรสื่อสำรมำกยิ่งข้ึน เช่น กำรประชุมแบบออนไลน์ กำรใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Document) กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนสื่อออนไลน์ (กลุม่ไลน์ผู้บริหำรและกลุม่ไลน์บุคลำกร) กำร
ใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แทนกำรแจกเอกสำร (QR-Code, Google Drive) ซึ่งท ำให้ลดปรมิำณกำร
ใช้ทรัพยำกรและพลังงำน และบรรลผุลตำมเป้ำหมำยตัวช้ีวัดที่ได้ก ำหนดไว ้

SP-6 กำรจัดกำรข้อมูลและ
สำรสนเทศ 

     ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ได้พัฒนำระบบข้อมลูและสำรสนเทศท่ีส ำคญั ดังนี้ 
     1) ฐำนข้อมูล “คลังควำมรู้ 8 ด้ำนล้ำนนำคดี” 
     2) ฐำนข้อมูลโครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang 
Mai (AFCP) 
     3) ฐำนข้อมูลส ำนักงำนสีเขยีว (Green Office) 
     4) ฐำนข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุม/อบรม/สมัมนำ/ดูงำน ของบุคลำกร 
     5) ระบบจัดท ำข้อเสนอโครงกำร/กิจกรรม (e-Project)     
     6) ระบบรับฟังเสียงของลูกค้ำ (VOC System) 

SP-7 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม      ส ำนักฯ ตระหนักถึงสภำวกำรณ์และปัญหำภำวะโลกร้อนในปัจจุบันและอนำคต ซึ่งมีสำเหตุ
มำจำกปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของส่วนงำน ดังนั้น  จึงได้มีกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม โดยด ำเนินงำนโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว (Green 
Office) ตำมเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
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กระบวนการ การปรับปรุงบริการ และกระบวนการ 
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นลดปริมำณกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน (ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ น้ ำมันเช้ือเพลิง 
หมึก กระดำษ ฯลฯ) ลดปริมำณขยะและกำรก ำจัดขยะอย่ำงถูกวิธี ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจ ำปี 2564 จำก
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม  
     นอกจำกนี้ ส ำนักฯ ยังค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของบุคลำกรและผู้รับบริกำร จึงได้ปรับปรุง
กระบวนกำรกำรรักษำสุขอนำมัยและควำมปลอดภัยของบุคลำกรและผู้รับบริกำร และได้ผ่ำน
มำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ ำนสุขอนำมัยในสถำนประกอบกำร (Safety and Health 
Administration: SHA) ในปี พ.ศ. 2564 จำกกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ 

SP-8 กำรประชำสัมพันธ์และ
ลูกค้ำสมัพันธ์ 

     ส ำนักฯ ได้ปรับปรุงกระบวนกำรประชำสัมพันธ์ โดยสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนลิงค์เว็บไซต์ และร่วมประชำสัมพันธ์กิจกรรม 
ผ่ำน Facebook Live ระหว่ำงสองหน่วยงำน เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ และได้
ประชำสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ผ่ำนกำรเสนอขอรับรำงวัล Museum Thailand Awards 2021 และ 
Thailand Tourism Awards 2021 ซึ่งพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. ได้รับรำงวัล ดังนี ้
     - รำงวัล Museum Thailand Awards 2021 พิพิธภัณฑ์ด้ำนสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม 
รำงวัลดีเด่นด้ำนกิจกรรมและกระบวนกำรเรยีนรู้ ด้ำนกำรอนุรักษ์และสืบสำน และด้ำนกำรดแูล
สุขอนำมัยและควำมปลอดภัย จำกสถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (สพร.)  
     - รำงวัล Thailand Tourism Gold Awards 2021 (อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 
13 ประจ ำปี 2564) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สำขำแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้ จำกกำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

SP-10 กำรจัดกำรควำมรู้และ
นวัตกรรม 

     ปีงบ 2564 ส ำนักฯ ได้ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) โดยพิจำรณำจำกพันธกิจ
และสมรรถนะหลักขององค์กร โดยมีกำรจดักำรควำมรู้ในกระบวนกำรท ำงำนท่ีส ำคัญ จ ำนวน 3 
เรื่อง ดังนี้ 
     1) กำรถ่ำยทอดกระบวนกำรปฏิบัติงำนในห้องนิทรรศกำรเรือนอำณำนิคม (คิวรเีปอล์)  
     2) กำรจัดบรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรจัดท ำหลักสูตรระยะสั้น” 
     3) กำรจัดบรรยำยควำมรู้ เรื่อง "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบทำงกำรเงิน" 
     และได้จัดท ำคูม่ือกำรปฏิบัติงำนในห้องนิทรรศกำรเรือนอำณำนคิม (คิวรีเปอล์) เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถทบทวนควำมรู้ และปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องและมมีำตรฐำน และจัดเก็บ
เป็นองค์ควำมรู้ให้แก่ผูป้ฏิบัติงำนที่เข้ำมำใหม่ๆ ได ้

 
6.1.ค การจัดการนวัตกรรม   
  ส ำนักฯ มีกระบวนกำรจัดกำรนวัตกรรมตำมกระบวนกำร INNOVATE 8 ขั้นตอน คือ 1 Source of Idea 
พิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และบริบทเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะหลัก และเสียงของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(VOC) 2 Create New Idea และ 3 Create New Project จัดประชุมระดมสมองเพ่ือก ำหนดกรอบแนวคิด และ
จัดท ำแผนพัฒนำนวัตกรรมบริกำรและกระบวนกำรท ำงำน 4 Opportunities & Risks ประเมินโอกำสและควำมเสี่ยง
ก่อนกำรด ำเนินกำร และทดลองใช้ 5 InVesting จัดสรรงบประมำณพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
โดยบูรณำกำรกับคู่ควำมร่วมมือ เช่น ส ำนักงำนบริหำรงำนวิจัย ส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ITSC) และจัดสรร
ทรัพยำกรร่วมกัน เพ่ือสร้ำงและน ำนวัตกรรมไปใช้งำน 6 Analysis and Review ทบทวนและวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรนวัตกรรมที่ถูกพัฒนำขึ้น ตำมลักษณะ ควำมส ำคัญ ควำมคุ้มค่ำ/คุ้มทุน และควำมสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน 7 Transfer บูรณำกำรองค์ควำมรู้ขององค์กรด้ำน
นวัตกรรมร่วมกับบุคลำกรข้ำมหน่วยงำนและพันธกิจ และคู่ควำมร่วมมือน ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ขององค์กร  8 



63 
 

 

Evaluate ทบทวนกระบวนกำรจัดกำรนวัตกรรม เพ่ือหำข้อปรับปรุงในระหว่ำงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ประจ ำปี  ดัง
ตำรำง 6.1-5 

ตาราง 6.1-5 ตัวอย่างผลการด าเนินการจากกระบวนการจัดการนวัตกรรม 
กระบวนการ ผลการด าเนินการจากกระบวนการจัดการนวัตกรรม 

CP-1 กำรให้บริกำรโดยผำ่น
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. 
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ล้ำนนำ เพื่อสังคมท่ีสร้ำงสรรค์และ
ยั่งยืน 

     ส ำนักฯ ได้ด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำเรือนล้ำนนำอำณำนิคม (เรือนคิวรีเปอล์) เป็น
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำยุคโคโลเนียลในเชียงใหม่ ผ่ำนนิทรรศกำรสื่อ
นวัตกรรมสร้ำงสรรค์ โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินรำยได้มหำวิทยำลัย จ ำนวน 
2,490,000 บำท และบูรณำกำรควำมร่วมมือกับวิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะ
วิจิตรศิลป์ คณะมนุษยศำสตร์ และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มช. เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์เชิงรุกที่ 1 และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1.1 : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำกลำงแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ เพื่อสังคมที่สร้ำงสรรค์และ
ยั่งยืน โดยใช้โอกำสเชิงกลยุทธ์ด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรจัดแสดง
นิทรรศกำร และใช้สมรรถนะหลักของส ำนักฯ คือ CC1: พิพิธภัณฑ์ฯ และ CC2: เครือข่ำย
ควำมร่วมมือฯ รวมทั้งควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรพิพิธภัณฑ์ (VOC) เป็นปัจจัยน ำเข้ำใน
กำรพัฒนำพิพิธภัณฑ์ให้กลำยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ โดยจัดท ำนิทรรศกำรผ่ำนสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จ ำนวน 5 ห้อง ดังนี้ 
     - ห้องที ่1 : นิทรรศกำรห้องวัฒนธรรมเครื่องแต่งกำยชำวเชียงใหม่ 
     - ห้องที่ 2 : นิทรรศกำรวัฒนธรรมอำหำรชำวเชียงใหม่ 
     - ห้องที่ 3 : นิทรรศกำรนำยห้ำงป่ำไม้ 
     - ห้องที่ 4 : นิทรรศกำรบ้ำนหลิ่งห้ำของป๋ำคิว 
     - ห้องที่ 5 : นิทรรศกำรสถำปัตยกรรมยุคอำณำนิคม 
     ส ำนักฯ ได้ด ำเนินงำนโครงกำรเปิดบ้ำนป๋ำคิว (Soft Opening) ห้องนิทรรศกำร@เรือน
ทรงอำณำนิคม (คิวรีเปอล์) ในเดือนธันวำคม 2564 เพื่อให้นักวิชำกำรและผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้ำ
ชมและให้เสนอแนะ ก่อนที่จะปรับปรุงนิทรรศกำรให้มีควำมสมบูรณ์ และเปิดให้ประชำชน
ทั่วไปได้เข้ำชม โดยส ำนักฯ ได้มีกำรวัดและประเมินผลกำรเข้ำชมนิทรรศกำรเรือนทรงอำณำ
นิคม (คิวรีเปอล์) ให้ คกก.บริหำรส ำนักฯ รับทรำบและพิจำรณำ และมีกำรอบรมให้ควำมรู้
แก่บุคลำกรส ำนักฯ เกี่ยวกับนิทรรศกำรดังกล่ำว โดยบุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิบัติงำน
และใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องนิทรรศกำรต่ำงๆ ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
ของส ำนักฯ และได้น ำเสียงของลูกค้ำ (VOC) หลังจำกเข้ำชมนิทรรศกำรมำทบทวนปรับปรุง
กระบวนกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เข้ำชมได้ดียิง่ขึน้ 
เช่น มีกำรพัฒนำระบบกำรจองเข้ำกำรชมนิทรรศกำรล่วงหน้ำผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักฯ มีบริกำร
น ำชมและบรรยำยแต่ผู้เข้ำชมเป็นหมู่คณะ (กลุ่มศึกษำดูงำน) และมีกำรก ำหนดรอบในกำร
เข้ำชมวันละ 2 รอบ (เช้ำและบ่ำย) เพื่อลดควำมแออัดในพื้นที่นิทรรศกำร และเว้นระยะหำ่ง 
(Social Distancing) และกำรวัดอุณหภูมิ กำรบริกำรเจลแอลกอฮอล์ กำรลงทะเบียนผ่ำน
แอพ “ไทยชนะ” กำรช ำระเงินผ่ำนระบบ QR-Code เพื่อลดกำรสัมผัส และลดควำมเสี่ยง
ในกำรติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อีกด้วย 
     - กำรจัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำแบบออนไลน์ 
     - กำรจัดท ำพิพิธภัณฑ์เสมือนแบบ 360 องศำ (Virtual Museum 360) 
     - กำรจัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ภมูิปัญญำสล่ำสร้ำงเรือนผ่ำนรูปแบบออนไลน์ ภำยใต้
โครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai (AFCP 
2019) ระยะที่ 2  
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กระบวนการ ผลการด าเนินการจากกระบวนการจัดการนวัตกรรม 
CP-2 กำรบริกำรวิชำกำรตำมควำม
ต้องกำรของชุมชน กำรจัดอบรม
หลักสตูรระยะสั้นเชิงปฏิบตัิกำร 
(Workshop) 

     - กำรจัดท ำวำรสำรร่มพยอมแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ส ำนักฯ 
     - กำรจัดท ำปฏิทินล้ำนนำแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักฯ 
     - กำรจัดท ำฐำนข้อมูลคลังควำมรู้ล้ำนนำคดี เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักฯ 
     - กำรจัดท ำ Facebook Live เพื่อเผยแพร่ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำแบบออนไลน์ จ ำนวน 4 ครั้ง  

 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
6.2.ก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
  ส ำนักฯ ได้มอบหมำยให้ผู้บริหำรที่เกี่ยวข้องท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลตัวชี้วัดของบริกำรและกระบวนกำรท ำงำนที่
ส ำคัญ มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
รอบระยะเวลำที่ก ำหนด (รำยเดือน รำยไตรมำส และสิ้นปีงบประมำณ) ส ำนักฯ ใช้เครื่องมือวงจรคุณภำพ PDCA ใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำร และติดตำมผลตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
กระบวนกำร เช่น ด้านการบริหารจัดการ: มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ ผ่ำน คกก.บริหำร
ส ำนักฯ โดยก ำหนดกรอบงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย อย่ำงเหมำะสม มีกำรก ำกับติดตำมกำรใช้งบประมำณอย่ำง
ประหยัด คุ้มค่ำ/คุ้มทุน และตรงกับวัตถุประสงค์ มีกำรปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกรณีเร่งด่วน เช่น กำรขอรับ
กำรจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมระหว่ำงปี และกำรโอนงบประมำณส ำหรับค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็นเร่งด่วน เป็นต้น ด้านการ
บริการวิชาการ: มีกำรวิเครำะห์ต้นทุน รำยรับและรำยจ่ำย ในกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำร เช่น กำรอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น และกำรจัดประชุมวิชำกำร นอกจำกนี้ ยังได้น ำเสียงของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOC) มำใช้
ปรับปรุงกระบวนกำรบริกำรวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรควบคุมคุณภำพ เช่น กำร เบิกจ่ำย
งบประมำณ กำรจัดซื้อและจัดจ้ำง และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ส ำนักฯ มีระบบกำรควบคุมต้นทุน
กำรด ำเนินงำน เริ่มจำก 1 วิเคราะห์ต้นทุน: ต้นทุนกิจกรรม 2 ก าหนดวิธีการควบคุมต้นทุน: ใช้แนวทำงกำรปรับปรุง
ผลกำรด ำเนินกำร ดังแผนภำพ OP2-1 3 ปรับปรุงกระบวนการ : ใช้ Service Process มำปรับปรุงบริกำรและ
กระบวนกำรท ำงำน ลดควำมผิดพลำดและขั้นตอนในกำรท ำงำนที่ไม่จ ำเป็นหรือซ้ ำซ้อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 4 ก ากับ
ติดตามผล: ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (รำยเดือน รำยไตรมำส และสิ้นปีงบประมำณ) และ
รวบรวม วิเครำะห์ สรุป และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน น ำเสนอที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ 5 รวบรวมความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรควบคุมต้นทุนกำรท ำงำน ผ่ำนกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) ดังตำรำง 4.2-1 และ 6.2-1 

ตาราง 6.2-1 ตัวอย่างการควบคุมต้นทุนด้านทรัพยากรและพลังงาน  
ทรัพยากรและ

พลังงาน 
วัตถุประสงค์ วิธีการ/

กิจกรรม 
เคร่ืองมือ
ควบคุม 

ความถี่ในการ
ควบคุม 

วิธีการรายงาน ผู้รับผิดชอบ 

ไฟฟ้ำ ลดปรมิำณกำร
ใช้ไฟฟ้ำ 

- เกณฑ์
ส ำนักงำนสี
เขียว (Green 
Office) 

- นโยบำยด้ำน
กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม 

- มำตรกำร
ประหยดั

มิเตอรไ์ฟฟ้ำ - รำยเดือน  
- รำยไตรมำส 
- สิ้น

ปีงบประมำณ 
 

- รำยงำน
ปริมำณกำรใช้
ทรัพยำกร
และพลังงำน
ตำม
แบบฟอร์มที่
ก ำหนด 

- น ำเสนอ
หัวหน้ำส่วน

- คกก.
อนุกรรมกำร
ด ำเนินงำน
ด้ำน
สิ่งแวดล้อม
ตำมเกณฑ์
ส ำนักงำนสี
เขียว (Green 
Office) 

น้ ำประปำ ลดปรมิำณกำร
ใช้น้ ำประปำ 

มิเตอร์
น้ ำประปำ 

น้ ำมันเชื้อเพลิง ลดปรมิำณกำร
ใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิง 

ข้อมูลกำร
เบิกจ่ำยค่ำ
น้ ำมันเชื้อเพลิง 

กระดำษ ลดปรมิำณกำร
ใช้กระดำษ 

ข้อมูลกำรเบิก
กระดำษ 
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ทรัพยากรและ
พลังงาน 

วัตถุประสงค์ วิธีการ/
กิจกรรม 

เคร่ืองมือ
ควบคุม 

ความถี่ในการ
ควบคุม 

วิธีการรายงาน ผู้รับผิดชอบ 

หมึกพิมพ ์ ลดปรมิำณกำร
ใช้หมึกพิมพ ์

ทรัพยำกร
และพลังงำน 

- โครงกำร
ส่งเสริมกำร
มุ่งสู่ส ำนักงำน
สีเขียว 

ข้อมูลกำรเบิก
หมึกพิมพ ์

งำน และ 
คกก.บริหำร
ส ำนักฯ 

- เผยแพร่บน
เว็บไซตส์ ำนัก
ฯ เมนู 
“ส ำนักงำนสี
เขียว” 

หมวด 3 : 
กำรใช้
ทรัพยำกร
และพลังงำน 

 
6.2.ข การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
  ส ำนักฯ มีกระบวนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) ดังตำรำง 6.2-2 หรือ ISHARE ซึ่งมี 6 ขั้นตอน 
คือ 1 Identify: แบ่งเป็นพันธมิตร คู่ควำมร่วมมือ และผู้ส่งมอบ ซึ่งมี 2 ระดับ คือ 1) ระดับองค์กร : ได้แก่ 
สถำบันกำรศึกษำ มูลนิธิ หน่วยงำนและองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน อำทิ สถำนทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย 
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ บริษัทบุญรอด บริวเวอรี จ ำกัด (มหำชน) หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ คณะสถำปัตยกรรม
ศำสตร์ สถำบันวิจัยสังคม และส ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รวมทั้งแหล่งทุนจำกภำยนอก 
2) ระดับปฏิบัติการ: ได้แก่ บริษัท ห้ำงร้ำน ผู้รับจ้ำง อำทิ บริษัทก ำจัดปลวก บริษัทท ำควำมสะอำด บริษัทจ ำหน่ำย
และเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ผู้รับเหมำงำนซ่อมแซมเรือนโบรำณ ผู้จ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ เป็นต้น กำรค้นหำ
พันธมิตรและคู่ควำมร่วมมือก ำหนดจำกคุณสมบัติและตำมควำมต้องกำรของส ำนักฯ คือ สำมำรถให้ควำมร่วมมือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ ส ำหรับผู้ส่งมอบก ำหนดจำกมำตรฐำนหรือ
ข้อก ำหนดใน TOR 2 Selection คัดเลือกผู้ส่งมอบ (Suppliers) ตำมข้อก ำหนดใน TOR โดยใช้วิธีกำรประกวดรำคำ 
กำรจัดซื้อและจัดจ้ำง รับผิดชอบด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรจัดซื้อและจัดจ้ำง และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 3 
Help แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำร เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ เช่น ผู้ส่งมอบสินค้ำต้องมี
คู่มือกำรใช้งำนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ และมีกำรอบรมวิธีกำรใช้งำนให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้
ในนิทรรศกำรเรือนทรงอำณำนิคม (คิวรีเปอล์) ได้แก่ เครื่องฉำยภำพ Mapping และสื่อวีดีทัศน์ เป็นต้น 4 Assess 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผู้ส่งมอบ เช่น กำรส่งมอบงำนตำมที่ระบุไว้ใน TOR และระยะเวลำที่ก ำหนด เป็นต้น 5 
Relationship สร้ำงควำมสัมพันธ์กับพันธมิตร คู่ควำมร่วมมือและผู้ส่งมอบ โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับผ่ำนช่องทำงกำร
สื่อสำรต่ำงๆ รวมทั้งกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในระดับผู้บริหำรองค์กร 6 Evaluation พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน 
รำยงำนกำรจัดซื้อและจัดจ้ำง แจ้งข้อมูลป้อนกลับไปยังพันธมิตร คู่ควำมร่วมมือและผู้ส่งมอบ เพ่ือปรับปรุงผลกำร 
ด ำเนินงำน ส ำหรับกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกระบวนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน พิจำรณำโดย คกก.บริหำรส ำนักฯ 
ดังตำรำง 6.2-2  
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ตาราง 6.2-2 กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานของส านักฯ : ISHARE Model  
ขั้นตอน กิจกรรมหลกั รายละเอียดการด าเนินการ 

1 Identify - ก ำหนดเงื่อนไขพันมิตร คู่ควำม
ร่วมมือ และผูส้่งมอบ 

- ก ำหนดศักยภำพพันธมิตร คู่ควำมร่วมมือ และผู้ส่งมอบ 
- ก ำหนดคุณลักษณะของผูส้่งมอบตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนด โดยมี
คณะกรรมกำรจัดท ำ TOR 

2 Select - ทบทวนคุณสมบัติพันธมติร 
คู่ควำมร่วมมือ และผู้ส่งมอบ  

- คัดเลือกและท ำสญัญำ 

- เลือกพันธมิตร คู่ควำมร่วมมือ และผู้ส่งมอบ ที่ตรงตำมข้อก ำหนด 
- ประกวดรำคำ (เปิดซอง/e-Auction)  
- จัดซื้อและจดัจ้ำง  
- ตรวจรับพัสดุ ตำมระเบียบโดยคณะกรรมกำร 

3 Help - ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนข้อมูล - แลกเปลี่ยนข้อมลูสำรสนเทศ กำรจัดกำร กำรสนับสนุน และบริกำรที่
ส ำคัญ 

- แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี วัสดุ สำรสนเทศ วิธีสนับสนุนกำรด ำเนินงำนท่ี
ส ำคัญระหว่ำงกัน 

4 Assess - ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และประเมินผลหลังสิ้นสุดกจิกรรม 
5 Relationship - สร้ำงควำมสัมพันธ์  และควำม

ผูกพัน 
- พิจำรณำจดุอ่อนของกระบวนกำร/กำรด ำเนินงำน  
- ระดมสมองเพื่อช่วยกันแก้ไขจุดอ่อน  
- สร้ำงควำมสมัพันธ์กับพันธมิตร คู่ควำมร่วมมือ และผู้ส่งมอบ ผ่ำนช่อง
ทำงกำรสื่อสำรและกิจกรรมต่ำงๆ 

6 Evaluation - วัดประสิทธิภำพและประสิทธิผล - กำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
- ทบทวนประสิทธิภำพ ประเมินผู้ส่งมอบ ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อ
ปรับปรุงด ำเนินงำนหำกผลประเมินไม่ดี 

 
6.2.ค การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
6.2.ค(1) ความปลอดภัย 

ส ำนักฯ 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

ของโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ ค่ำฝุ่น PM2.5, 
ต้นไม้หักโค่น/กิ่งไม้ตก อัคคีภัย แสงในส ำนักงำน, 
โ รคจำกกำรท ำ งำน  ภั ยคุ กคำมทำง ระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูล และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต  
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมทั้งค้นหำควำมเสี่ยง
อ่ืนๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต โดยมี คกก.
บริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยในส ำนักฯ เป็น
ผู้ รับผิดชอบ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
บริหารความเสี่ยง: ให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้ำน 3 
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง : ควำมเสี่ยงที่มี
ผลกระทบสูงจะมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และควำม
เสี่ ย งที่ มี ผลกระทบต่ ำจะมีกิ จกรรมควบคุม แผนภาพ 6.2-1 ระบบบริหารความเสี่ยง  
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มำตรกำรป้องกัน และแนวทำงในกำรแก้ไขหำกเกิดเหตุกำรณ์ขึ้น 4 ให้ความรู้ ถ่ายทอดแผนการบริหารความเสี่ยง: 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจ สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง ป้องกันเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น และแก้ไขได้อย่ำง
ทันท่วงที 5 ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง: โดยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในทุกไตรมำส ส ำนักฯ ได้รับกำรตรวจประเมินจำกส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ทุกสิ้นปีงบประมำณ ท ำให้มั่นใจได้ว่ำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และ 6 ประเมินและปรับปรุงกระบวนการ: ส ำนักฯ ได้
วิเครำะห์และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน และน ำผลกำรตรวจประเมินจำก
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยในฯ มำใช้ปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน ดังตำรำง 6.2-2 และ
รำยงำนเสนอต่อที่ประชุม คกก.บริหำรส ำนักฯ และ คกก.อ ำนวยกำรส ำนักฯ รำยไตรมำสและสิ้นปีงบประมำณ  

ส ำนักฯ มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำน (ส ำนักงำนส ำนัก และฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) อำทิ 
ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน: มีกำรมอบหมำยให้มีผู้อยู่เวรรักษำกำรณ์ ผู้ตรวจเวรรักษำกำรณ์ และ
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยดูแลควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีกำรจัดท ำป้ำยแจ้งเตือนต่ำงๆ เช่น ป้ำยระวังก่ิงไม้
ตก ป้ำยห้ำมสูบบุรี่ และมีกำรติดตั้งถังดับเพลิง ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพ้ืนที่ส ำนักงำนและพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ ดังตำรำง 6.2-3 

ตาราง 6.2-3 ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยงของส านักฯ  

ด้าน ความเสี่ยงหลัก 
วัตถุประสงค์การจัดการ

ความเสี่ยง 
แนวทางการซักซ้อม

และแนวปฏิบัต ิ
การติดตามและแก้ไข ทบทวน 

ควำมปลอดภัย
ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กำรติดเชื้อไวรสั
โควิด-19 

เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ของ
บุคลำกรและผู้รับบริกำร 

- กำรฉีดวัคซีนโควดิ-19 
- มำตรฐำน SHA 
- มำตรกำรป้องกันโค

วิด-19 ของส ำนักฯ 
และหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ข้อมูลกำรฉีดวัคซีน
ของบุคลำกร 

รำย 
ไตรมำส 

กำรเกิดอัคคภีัย เพื่อป้องกันกำรเกิด
อัคคีภัยในพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ 

- กำรซ้อมแผนอัคคภีัย
ประจ ำป ี

- กำรติดตั้งถังดับเพลิง 
- กำรส ำรวจอำคำรและ

พื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ฯ 
ประจ ำสัปดำห ์

- รำยงำนกำรซ้อมแผน
อัคคีภัย 

- รำยงำนกำรตรวจสอบ
ถังดับเพลิง 

- รำยงำนกำรส ำรวจ
อำคำรและพื้นท่ีใน
พิพิธภัณฑ์ฯ 

รำยป ี
 

รำย 
ไตรมำส 

 
รำย

สัปดำห ์
กำรโจรกรรม เพื่อป้องกันทรัพย์สิน

ของทำงรำชกำรไม่ให้
สูญหำย/เสียหำย 

- รปภ. 24 ช่ัวโมง 
- ผู้อยู่เวรรักษำกำรณ ์
- ผู้ตรวจเวรรักษำกำรณ ์
- ระบบกล้องวงจรปิด 

- รำยงำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัย 

- รำยงำนกำรอยู่เวร
รักษำกำรณ์ประจ ำวัน 

- รำยงำนกำรตรวจเวร
รักษำกำรณ์ประจ ำวัน 

ทุกวัน 

ต้นไม้หักโค่น กิ่ง
ไม้ตก 

เพื่อป้องกันอันตรำยต่อ
ชีวิตและทรัพย์ของ
บุคลำกร ผู้รับบริกำร 
และของทำงรำชกำร 

- กำรติดป้ำยแจ้งเตือน 
เช่น ระวังก่ิงไม้ตก 

- กำรส ำรวจสภำพต้นไม้
และกิ่งไม้ กำรตดั

- รำยงำนกำรตดิตั้งป้ำย
แจ้งเตือนเพื่อระวัง
ภัย/เหตุตำ่งๆ 

- รำยงำนผลกำรส ำรวจ 
และกำรจัดกำรต้นไม้

รำย 
ไตรมำส 
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ด้าน ความเสี่ยงหลัก 
วัตถุประสงค์การจัดการ

ความเสี่ยง 
แนวทางการซักซ้อม

และแนวปฏิบัต ิ
การติดตามและแก้ไข ทบทวน 

ต้นไม้ และกำรตัดแต่ง
กิ่ง 

และกิ่งไม้ในพ้ืนท่ี
ส ำนักงำนและ
พิพิธภัณฑ์ฯ 

ควำมปลอดภัย
ของข้อมูล
สำรสนเทศ (กำร
โจรกรรมข้อมลู
ทำงอินเทอร์เน็ต) 

เพื่อป้องกันข้อมูลสูญ
หำย เสียหำย หรือกำร
โจมตรีะบบข้อมลู 

- ระบบ Firewalls 
- โปรแกรมป้องกันไวรัส 
- ระบบส ำรองข้อมูล 

(Backup files) 

- ระบบป้องกันกำร
โจรกรรมข้อมลู 

- กำรป้องกันและก ำจัด
ไวรัสคอมพิวเตอร ์

- กำรส ำรองข้อมูลตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

รำย 
ไตรมำส 

 
ด้านข้อมูลและสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีที่ส าคัญ: ส ำนักฯ มีกำรดูแลกำรเชื่อมต่อข้อมูลและสำรสนเทศผ่ำน
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ให้พร้อมใช้งำนและรับมือต่อทุกสถำนกำรณ์ มีกำรส ำรองข้อมูลและ
สำรสนเทศตำมระยะเวลำที่ก ำหนด มีกำรก ำหนดสิทธิ์และระดับในกำรเข้ำถึงข้อมูล และมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
ป้องกันกำรสูญหำย ส ำนักฯ มีวิธีกำรจัดกำรอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศทั้งฮำร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ ให้ปลอดภัยและ
เชื่อถือได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลที่เป็นควำมลับและมีควำมอ่อนไหว เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีควำมปลอดภัยและ
เป็นควำมลับ ตำม พรบ.กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 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
ส ำนักฯ มีกำรก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงและแก้ไขข้อมูล เฉพำะผู้ที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น ส ำนักฯ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัย
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยที่แยกออกจำกกัน ซึ่งได้ติดตั้งระบบกล้องวงจร 
ระบบส ำรองกระแสไฟฟ้ำ เพ่ือป้องกันกำรบุกรุก/ท ำลำยข้อมูล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ท ำหน้ำที่ส ำรวจและเฝ้ำกำรบุก
รุกของระบบ เช่น Hacker ไวรัสคอมพิวเตอร์ และแจ้งเตือนบุคลำกรให้มีกำรส ำรองข้อมูลกำรท ำงำนที่ส ำคัญบน
อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น Hard Drive, Cloud, One Drive, Google Drive, Microsoft Team และระบบอินทรำ ท ำให้มั่นใจ
ได้ว่ำหำกมีข้อมูลเสียหำย/สูญหำย จะสำมำรถปฏิบัติงำนต่อได้ โดยปรำศจำกปัญหำหรือมอุีปสรรคน้อยที่สุด ดังตำรำงที่ 
6.2-4 

ตาราง 6.2-4 ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ 
วิธีการท าให้เชื่อถือได้ วิธีการท าให้ปลอดภัย วิธีการท าให้ใช้งานง่าย หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

ฮาร์ดแวร์    
- จัดท ำแผนกำรจดัซื้อ/จดัหำ

เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์เทคโนโลยีประจ ำป ี

- มีแผนกำรบ ำรุงรักษำเครื่อง
คอมพิวเตอร/์อุปกรณ์
เทคโนโลยี ให้พร้อมใช้งำน
และมีควำมปลอดภัยอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

- มีจ ำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
เพียงพอต่อจ ำนวนผู้ใช้งำน 

- มีกำรอัพเกรดเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีให้ทันสมยั และ
สอดคล้องกับกำรใช้งำน 

งำนบริหำรทั่วไป:  
นำยนนทกำนต์ ยอดแก้ว 
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์) 
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วิธีการท าให้เชื่อถือได้ วิธีการท าให้ปลอดภัย วิธีการท าให้ใช้งานง่าย หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 

ซอร์ฟแวร์    
- ใช้ซอร์ฟแวร์ที่ถูกต้องตำม

กฎหมำย 
- มีกำรตรวจสอบกำรใช้

ซอร์ฟแวร์ที่ถูกต้องตำม
กฎหมำย (ซื้อลิขสิทธ์ิ) 

- มีระบบส ำรองข้อมูลบนสื่อ/
อุปกรณ์ที่เช่ือถือได ้

- มีกำรติดตั้งและอัพเดท
โปรแกรมไวรสัอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

- อบรมให้ควำมรู้เกีย่วกับกำร
ใช้ซอร์ฟแวร์ที่จ ำเป็นให้แก่
บุคลำกร 

- อบรม/เผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์
ให้แก่บุคลำกรับทรำและถือ
ปฏิบัต ิ

- ฝึกอบรมกำรใช้ระบบ
ฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ให้
บุคลำกรที่เกีย่วข้อง 

- ฝึกอบรมกำรใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลำกรที่
ใช้งำน 

งำนบริหำรทั่วไป:  
นำยนนทกำนต์ ยอดแก้ว 
(นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์) 

 
6.2.ค(2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
   ส ำนักฯ มีระบบกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1 ก ำหนดควำมเสี่ยงที่ส ำคัญที่มีผล
ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร 2 จัดท ำแผนป้องกัน แก้ไขและกู้คืน เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำนต่อไปได้ 3 ซักซ้อม 
ฝึกอบรม และทบทวนสถำนกำรณ์ประจ ำปี เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำร โดยจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมเพ่ือรับมือ
กับสถำนกำรณฉ์ุกเฉิน และก ำหนดหน่วยงำนและผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน และ 4 ทบทวนแผนงำนและกระบวนกำร  
  ผู้น ำระดับสูงให้ควำมส ำคัญด้ำนควำมปลอดภัยของบุคลำกร ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมอบหมำย
ให้มีผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนที่ท ำงำน กำรเตรียมควำมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน ได้แก่ คกก.
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน และ คกก.ด ำเนินด้ำนสิ่งแวดล้อม ปีงบ 2564 มีกำรด ำเนินงำนโครงกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรฝึกซ้อมตำมแผนฉุกเฉินเพ่ือป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหว" โครงกำร
ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ขอกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัย (Safety and Health 
Administration: SHA) จำกกระทรวงสำธำรณสุข และกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยส ำนักฯ จัดสรร
งบประมำณสนับสนุนโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงเพียงพอ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร ผ่ำนแผนปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง ปี
งบ 2564 ส ำนักฯ ได้รับรำงวัลและกำรรับรองมำตรฐำน ดังนี้ 
  - รำงวัล Museum Thailand Awards 2021 พิพิธภัณฑ์ด้ำนสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม รำงวัลดีเด่นด้ำน
กิจกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรอนุรักษ์และสืบสำน และด้ำนกำรดูแลสุขอนำมัยและควำมปลอดภัย จำก
สถำบันพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (สพร.)  
  - มำตรฐำนควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยในสถำนประกอบกำร (Safety and Health Administration: SHA) 
ประจ ำปี 2564 จำกกระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
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ตาราง 6.2-5 กระบวนการท างานที่ส าคัญ ข้อก าหนด และตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อม
ต่อภาวะฉุกเฉิน 

กระบวนการท างาน ข้อก าหนดส าคัญ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
สถานที่ท างานมีความปลอดภัย 
1) ระบบดูแลรักษำควำม

ปลอดภัย 
- พิจำรณำ TOR กำรจดัจ้ำง 

รปภ. 
- อุปกรณ์พร้อมใช้งำน 
- ไม่มีทรัพย์สินเสียหำย/สูญ

หำย 

- ร้อยละควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อสภำพแวดล้อม
และควำมปลอดภัยในกำร
ท ำงำน 

2) ระบบก ำจัดขยะ/ของเสีย - กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
กฎหมำย และข้อก ำหนด
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

- เกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว 
(Green Office) 

- มำตรฐำนกำรก ำจัดขยะ/ของ
เสีย 

- กำรคัดแยก ก ำจัด และส่ง
ขยะ/ของเสยี 

- ไม่มีขยะตกค้ำง 
- กำรบ ำบัดน้ ำเสีย 

- ผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
สิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์
ส ำนักงำนสีเขียว (Green 
Office) 

3) แสงสว่ำงในทีท่ ำงำน - กฎกระทรวง ก ำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำร 
จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน 
แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ. 
2559 

- แสงสว่ำงต้องเป็นไปตำมที่
อธิบดีประกำศก ำหนด 

- แสงสะท้อนเข้ำนัยน์ตำ
จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคล 

- ผ่ำนกำรรับรองกำรตรวจวัด
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ภำยในห้องปฏิบัติกำร 
(ควำมเข้มของแสงสว่ำง) 

4) เสียงในกำรท ำงำน -  ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ก ำ ห น ด
มำตรฐำนในกำรบริหำร 
จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน 
แสงสว่ำง และเสียง พ.ศ. 
2559 

- เสียงดังสูงสดุไม่เกิน 140 เด
ซิเบล 

- ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลำ
ท ำงำนในแต่ละวันไม่เกิน
มำตรฐำนอธิบดีประกำศ
ก ำหนด 

- หำกระดับเสียงเกินที่ก ำหนด 
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรำยส่วนบุคคล และมี
เครื่องหมำยเตือนให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วน
บุคคลตดิให้เห็นได้ชัดเจน 

- ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดท ำงำน 
8 ช่ัวโมงตั้งแต่ 85 เดซิเบล
เอขึ้นไปต้องมีมำตรกำรกำร
อนุรักษ์กำรได้ยิน 

- ผ่ำนกำรรับรองกำรตรวจวัด
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ภำยในห้องปฏิบัติกำร 
(ระดับกำรไดร้ับสัมผสัเสียง
เฉลี่ย (Leq.2 hr.) 
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กระบวนการท างาน ข้อก าหนดส าคัญ ตัวชี้วัดกระบวนการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
1) ระบบป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 
2) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุ

เพลิงไหม ้
3) แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน 

- กฎกระทรวงก ำหนด
มำตรฐำนในกำรบริหำร
จัดกำรและด ำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 
และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 
2555 

- มำตรกำรป้องกันกำรเกิด
อัคคีภัยในสถำนศึกษำ 

- อุปกรณ์และเครื่องช่วยใน
กำรหนีไฟ 

- กำรฝึกอบรมซ้อมแผน
อัคคีภัย 

- กำรตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

- มีจุดรวมพล 1 จุด 
- มีเส้นทำงหนีไฟท่ีโล่ง ไม่มสีิ่ง

กีดขวำง และอพยพได้อยำ่ง
ปลอดภัย 

- มีป้ำยข้อปฏิบัติเกีย่วกับกำร
ดับเพลิงและกำรอพยพหนี
ไฟ และตดิประกำศให้เห็น
ชัดเจน 

- จ ำนวนบุคลำกรที่ผำ่นกำร
ฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคภีัย 

- ควำมพร้อมของอุปกรณ์
ดับเพลิง  

- ควำมพร้อมของอุปกรณ์แจ้ง
เหตุเพลิงไหม้  
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หมวด 7 ผลลัพธ ์
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 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผลการ
ด าเนินงานปีงบ 2564 คิดเป็นร้อยละ 85.71 เนื่องจากส านักฯ ได้ขยายระยะเวลาด าเนินงาน จ านวน 2 โครงการ คือ 1) 
โครงการจัดท าและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. "เรือนโบราณลุ่มแม่น้ าปิง" และ 2) โครงการจัดพิมพ์
วารสารร่มพยอม ปีที่ 23 (ฉบับที่ 1 - 2)   
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7.1.ข(2) การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
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7.1.ค ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
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7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
7.2.ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
7.2.ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
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7.2.ก(2) ความผูกพันของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
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7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.3.ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
7.3.ก(1) อัตราก าลัง และขีดความสามารถของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.ก(2) บรรยากาศในการท างาน 
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7.3.ก(3) ความผูกพันของบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวชี้วัดที่ 7.3.ก(3)-1 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 คิดเป็นร้อยละ 92.25 ลดลงจากปีที่ผ่านมา จ านวน 2 หัวข้อ ดังนี้ 
 1) ส่วนงานของท่านสร้างแรงจูงใจให้รู้สึกอยากท างานให้ดีที่สุดทุกวัน และพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ
ท่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 92.31 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ลดลงจาก
ปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 2.31 
 2) ท่านต้องการท างานและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนงานมากกว่าที่ส่วนงานของท่านจะคาดหวัง 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 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีที่ผ่าน ร้อยละ 0.72 เนื่องจากกิจกรรมย่อยในโครงการ และหัวข้อ
ประเมินกิจกรรมแตกต่างกัน จึงสามารถเปรียบเทียบผลประเมินได้ในภาพรวมเท่านั้น 
 
7.3.ก(4) การพัฒนาบุคลากร 
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7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร และการก ากับดูแล 
7.4.ก ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
7.4.ก(1) การน าองค์กร 
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 7.4.ก(1)-2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ผล
การด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 95.00 ลดลงจากปีที่ผ่าน ร้อยละ 5 เนื่องจากผลส าเร็จของ
การด าเนินการด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่   
 1) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) และแผนการปฏิบัติงานรายบุคคล  
ไม่ครบถ้วนตามจ านวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่มีเพ่ิมเติมจากปงีบประมาณ พ.ศ. 2563)  
 2) การมีความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศลดลงจากปีท่ี
ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด ท าให้ไม่สามารถท างานร่วมกับชุมชนและลงพ้ืนที่ได้  
 
7.4.ก(2) การก ากับดูแล 
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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 จ านวนข้อร้องเรียนของลูกค้า/ผู้รับบริการจากส านักฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4.ก(5) สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัวชี้วัด 7.4.ก(5)-1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส านักฯ ให้การสนับสนุนแก่ชุมชน และตัวชี้วัดที่ 7.4.ก(5)-2 
จ านวนเครือข่ายชุมชนที่ส านักฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการด าเนินงานที่
ลดลงจากปีที่มา เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรม การ
บริการวิชาการแก่ชุมชน และการสนับสนุนชุมชนได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคของจังหวัด
เชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมาตรการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการบริการ
วิชาการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบออนไลน์ เพ่ือทดแทนการสนับสนุนชุมชนใน
พ้ืนที่แบบ Onsite ตามข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
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7.4.ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
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 ตัวชี้วัด 7.4.ข-1 ร้อยละความส าเร็จของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ส านักฯ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 88.02 ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีตัวชี้วัดที่ “ไม่บรรลุเป้าหมาย” ดังนี้ 
 - ตัวชี้วัด 1.1.5 จ านวนเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศ เป้าหมาย 3,500,000 บาท ผลการด าเนินงาน 1,545,665 บาท 
 - ตัวชี้วัด 2.1.1 จ านวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/Course online/Webinar/กระบวนวิชาเรียนร่วม เป้าหมาย 
15 หลักสูตร ผลการด าเนินงาน 10 หลักสูตร เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินงานโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เชิงรุกที่ 3 : ล้านนาสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ คือ 
ได้รับจัดสรรใกลสิ้นสุดปีงบประมาณ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ส านักฯ จ าเป็นต้องขยายระยะเวลาด าเนินงานการจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นออกไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
7.5.ก ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
7.5.ก(1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน 
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  ตัวชี้วัด 7.5.ก(1)-1 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้
แหล่งอ่ืนๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,745,661 บาท บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in 
Chiang Mai (AFCP 2019-2021) ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว (Multi-Year) และมีโอนงบประมาณด าเนินงานโครงการ
ตามสัญญาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.ก(2) ผลการด าเนินการด้านตลาด 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 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 แบนด ์ จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 
หมวด 1 การน าองค์การ 
1.1 การน าองค์การ
โดยผู้น าระดับสูง 

2 1) น าระดับสูงมีกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์
และค่านิยม พร้อมกับถ่ายทอดวสิยัทัศน์และ
ค่านิยมผา่นระบบ LEAD Model 

1) นอกจากผู้น าระดับสูงมีความมุง่มั่นที่จะให้มี
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย และมี
จริยธรรมผ่านค่านิยม ด ารงตนเปน็แบบ
ฉบับ (Classic) ตามตาราง 1.1-1 แล้ว ยัง
ไม่พบข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตัว 
เป็นแบบอย่างของผู้บริหารในการน าค่านิยม
สู่ด้านอื่นๆ (Creativity, Passion, 
Affection) สู่การปฏิบัติอย่างสอดคล้อง 
ทั้งนี้ การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม
ค่านิยมที่ชัดเจนและการประเมินผลการน า
ค่านิยมสู่การปฏิบตัิของบุคลากรจะช่วยให้
ผู้บริหารสามารถน าองค์กรอย่างมี
ประสิทธิผล 

2) ไม่ชัดเจนว่าผู้น าระดับสูงใช้แนวทางที่เป็น
ระบบ และมีประสิทธิผลในการปรบัปรุงผล
การด าเนินการตามตัวช้ีวัดตามแผนภาพ 
OP2-1 และแผนภาพ 4.1-3 ในการสรา้ง
ส านักให้เป็นองค์กรที่ประสบความส าเร็จ
อย่างยั่งยืนท้ังปัจจุบันและอนาคต เช่น การ
มุ่งปรับปรุงผลการด าเนินการ การสร้าง
วัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่ท าให้
ผู้รับบริการได้รับประสบการณ์ที่ดอีย่าง
สม่ าเสมอ และการมุ่งนวัตกรรม จะช่วยให้
ส านักยกระดับผลการด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

3) ไม่ชัดเจนว่ามีการใช้ประโยชน์จากระบบการ
สื่อสารมีประสิทธิผลอย่างไร เช่น การน าผล
การสื่อสารมาปรับปรุงกระบวนการที่จะช่วย
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หมวด / ข้อ แบนด ์ จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 
ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรและ
ผู้รับบริการ (ไม่พบผลลัพธ์ของการประเมิน
การปฏิบัตติามคา่นิยมของบุคลากร) 

1.2 การก ากับดูแล
และความรับผดิชอบ
ต่อ 

2 1) ผู้น าระดับสูงก ากับดูแลองค์กรทุกหน่วยงาน
ให้เกิดพฤติกรรมที่มีคณุธรรมและความ
โปร่งใสโดยอาศัย 5 ดัชน ีและมีการติดตาม
ในข้อตกลงการปฏิบตัิงาน (PA) การ
ด าเนินการเซ่นนี้ท าให้มั่นใจว่า การ
ด าเนินงานขององค์กรถูกต้องตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม 

2) มีกระบวนการรณรงคส์่งเสริมพฤติกรรมทีม่ี
จริยธรรม โดยจัดใหม้ีกิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณของบุคลากรผ่าน
กิจกรรมที่หลากหลาย และมีการก ากับ
ติดตามพฤติกรรมด้านจริยธรรม 

1) ตามตาราง 1.2-3 ส านักฯ ระบคุวามเสีย่ง
และระบบจัดการความเสีย่งและความกังวล
ต่อสังคม แตไ่ม่ชัดเจนว่าส านักฯ ได้แสดง
ประสิทธิผลของการประพฤติปฏิบตัิที่
ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัตติาม
ระเบียบ และการได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานอยา่งไร 

2) แม้การสนับสนุนชุมชนมีการด าเนินการ
หลายเรื่อง แต่ยังไม่พบการด าเนินการที่เป็น
ระบบ โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกิจกรรม เช่น 
การจัดกิจกรรมในวันครบรอบวันคล้ายวัน
สถาปนา 25 ปี โดยการน าดนตรี 
ศิลปวัฒนธรรม การมอบสิ่งของและเงิน
บริจาคให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดการ
สวัสดิการสังคมผูสู้งอายุบ้านธรรมปกรณ์ 
(เขียงใหม่) และการจัดกิจกรรมสนับสนุน
พืน้ท่ี เป็นต้น 

3) ไม่พบแนวทางการก าหนดชุมซนท่ีส าคัญ 
และไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการไข้
สมรรถนะหลักในการส่งเสริมชุมชนให้
เกิดผลดี การก าหนดชุมซนท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดและความสามารถขององค์กร 
ประกอบกับการไข้สมรรถนะหลักของ
องค์กร จะช่วยให้การสนับสนุนชุมซนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

หมวด 2 กลยุทธ์    
2.1 การจัดท ากล
ยุทธ์ 

2 1) ส านักฯ มีกระบวนการจัดท ากลยุทธ์
ประกอบด้วย 12 ขั้นตอน โดยมีผูท้ี่เกี่ยวข้อง
และระยะเวลาในการด าเนินการ มีการใช้
ข้อมูลต่างๆ มาประกอบการวางแผนตาม
แผนภาพ 2.1-1 และตาราง 2.1-1 ใช้ 
SWOT ในการวิเคราะห์ข้อมลูและ TOWS 
matrix ในการก าหนดยุทธศาสตร ์3 ด้าน 
รวมทั้งการก าหนดระบบงานท่ีส าคัญ สิ่ง
เหล่านี้จะส่งเสรมิให้ส านักฯ สามารถ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดยีวกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) ไม่ชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์ จะช่วยให้บรรลุวสิัยทัศนอ์ย่างไร 
เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ 1.1 
ตัวช้ีวัด 1.4 ผลสัมฤทธ์ิในการของการไดร้ับ
การสนับสนุนและการยอมรับจากนานาชาติ 
ในตาราง 2.1-4 ยังขาดความมีประสิทธิผล 
ซึ่งอาจส่งผลใหส้ านักฯ เสี่ยงกับการไม่บรรลุ
เป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด 

2.2 การน ากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบตั ิ

2 1) ส านักฯ น ากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิโดย
มอบหมายใหผู้้เกี่ยวข้องตามโครงสร้างการ

1) ไม่ชัดเจนว่ามีแนวทางที่เป็นระบบในการ
จัดสรรทรัพยากรทั้งด้านการเงินและด้าน
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หมวด / ข้อ แบนด ์ จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 
ปฏิบัติงานจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนริเริ่ม
ส าคัญและมีตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เสนอคณะ
กรรมการบริหาร แผนปฏิบัติการที่ผ่านการ
พิจารณาจะถ่ายทอดไปยังบุคลากร ผ่านการ
ประชุมประจ าป/ีประชุมกลุ่มย่อย มีการ
จัดท า TOR และมีการตดิตามประเมินผลโดย
คณะกรรมการบรหิารฯ เป็นประจ าตาม
ก าหนด ดังแสดงในแผนภาพ 2.1 1 และ
ตาราง 4.1 3 ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเพิม่
โอกาสในการบรรลุความส าเร็จตามกลยุทธ์
ให้กับส านักฯ 

อื่นๆ เพื่อสนับสนุนความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการ
บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของส านักฯ 

2) ไม่ชัดเจนว่าการคาดการณผ์ลการด าเนินการ
ของตัววัดหรือตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ ตามกรอบ
เวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของส านักฯ 
มีประสิทธิผลอย่างไร 

หมวด 3 ลูกค้า    
3.1 เสียงของลูกค้า 2 1) ส านักฯ มีกระบวนการรับฟังเสยีงของ

ผู้รับบริการและลูกค้ากลุม่อื่น โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบและด าเนินการ 4 ขั้นตอน และมี
กระบวนการประเมินความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งข้อคิดเห็นที่ไดร้ับ
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ 
ดังแสดงในแผนภาพ 3.1-1 และตาราง 3.1-2 
การด าเนินการดังกลา่ว จะช่วยใหส้ านักฯ 
สามารถเรียนรู้และตอบสนองได้ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับบริการและลูกค้ากลุ่มอื่น 

1) ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการรับฟังเสียงของ
ผู้รับบริการและลูกค้ากลุม่อื่น (แผนภาพ 
3.1-1) มีประสิทธิผลอยา่งไร เนื่องจากเป็น
ลักษณะเชิงรับ (Passive) เพียงด้านเดียว 
การมีกระบวนการรับฟังเชิงรุก เช่น มี
กระบวนการที่กระตุ้นใหลู้กค้า ผูร้บับริการ
ให้ความเห็นผ่านช่องทางต่างๆ จะช่วยให้
ส านักฯ มสีารสนเทศท่ีเป็นความเห็นของ
ลูกค้า ผูร้ับบริการที่สามารถน าไปปรับปรุง
กระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

2) ไม่ชัดเจนว่าการรวบรวมสารสนเทศด้าน
ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ (ตามตาราง
ที ่3.1-2 และ 3.1-4) เป็นกระบวนการที่มี
ประสิทธิผล การประเมินความพึงพอใจ 
และไม่พึงพอใจท่ีตรงไปตรงมาจะช่วยให้
ส านักฯ สามารถก าหนดกระบวนตอบสนอง
ได้ตามความต้องการ และคาดหวังของ
ลูกค้า ผูร้ับบริการ 

3.2 ความผูกพันของ
ลูกค้า 

2 1) ส านักฯ สนับสนุนผู้รับบริการและกลุม่ลูกคา้
อื่น โดยมีกระบวนการก าหนดบรกิารที่
สอดคล้องกับเสียงของผู้รับบริการ (แผนภาพ 
3.2-1) มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง 
(ตาราง 3.2-1 และ ตาราง 3.2-4) มีการน า
เสียงของผู้รับบริการตลอดจนข้อมลูจากคู่
เทียบมาวิเคราะห์และจ าแนกลูกคา้เพื่อ
ก าหนดตลาดในปัจจุบันและอนาคต (ตาราง 
3.2-3) การด าเนินการดังกล่าวจะสร้าง
ความสัมพันธ์และความผูกพันให้กบั

1) ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและลูกค้ากลุม่อื่น และการ
ค้นหาความต้องการเกี่ยวกับบริการของ
ลูกค้า โดยเฉพาะในกลุม่สถาบันการศึกษา 
หน่วยงาน องค์กรระดับนานาชาต ิและคน
ต่างชาติ (ตาราง 3.2-4) มีประสิทธิผล การ
ประเมินผลลัพธ์ด้านการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้รับบริการ จะช่วยใหส้ านักฯ เลือก
วิธีการ/ช่องทางที่เหมาะสมส าหรบั
ผู้รับบริการแตล่ะกลุ่มได้ ซึ่งจะส่งผลถึงการ
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หมวด / ข้อ แบนด ์ จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 
ผู้รับบริการและกลุม่ลูกคา้อื่น มีระบบ
สนับสนุนผู้รับบริการและลูกค้ากลุม่อื่น โดย
มีช่องทางในการสืบค้นสารสนเทศด้านการ
สนับสนุนผู้รับบริการ ซึ่งมีความหลากหลาย
และเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม 

2) มีกระบวนการจดัการข้อร้องเรยีน โดย
ก าหนดผูร้ับผดิชอบตามกลุ่มผูร้ับบริการ มี
ช่องทางที่หลากหลาย ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อ
บุคคล โดยมีการจ าแนกระดับความเร่งด่วน
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนในลักษณะเดียวกัน
ในอนาคต 

บรรลคุวามเป็นศูนย์กลางท่ีมีชีวิตชีวาของ
กิจกรรมทางด้านการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ตามวสิัยทัศน์ของส านกัฯ 

2) ไม่พบกระบวนการสนับสนุนใหก้ลุ่มลูกค้ามา
ใช้บริการ เช่น การประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
ไม่พบการใช้สารสนเทศ/ข้อมลูจาก
ผู้รับบริการ เพื่อน ามาวางกลยุทธ์จ าแนก
ตามกลุม่ลูกค้าเพื่อวางเป้าหมายทาง
การตลาดให้ชัดเจน เพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่ม
ต่างๆ รวมทั้งลูกค้าใหม่ มาใช้บริการ เพื่อ
สร้างความผูกพันและให้ลูกค้ากลบัมาใช้
บริการอีก 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด 
วิเคราะห์ และ
ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการของ
องค์การ 

2 1) ส านักฯ มีระบบการใช้ข้อมูลสารสนเทศและ
วิธีเลือกตัวช้ีวัดที่ส าคญัตามเกณฑ ์SMART 
ที่มีผลต่อการบรรลเุป้าหมายตามวสิัยทัศน์ 
กลยุทธ์ พันธกิจ ค่านิยม โดยมีการติดตาม
และปรับปรุงผลการด าเนินการ ตามที่แสดง
ใน ตาราง 4.1-1 และ 4.1-2 และแผนภาพ 
4.1-1 ตลอดจนส านักฯ มรีะบบการน าข้อมูล
จากผู้รับบริการมาใช้ในการปรับปรุงบริการ 
(4.1 ก(3)) การด าเนินการเหล่านีจ้ะช่วย
สนับสนุนการด าเนินงานของส านักฯ 

1) ไม่พบการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการ
คัดเลือกคูเ่ทียบ และการใช้ข้อมูลเชิง
เปรียบเทยีบ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการตามพันธกิจให้มผีลการ
ด าเนินการทีด่ีขึ้นหรือโดดเด่นขึ้นอย่างไร 

2) ไม่ชัดเจนว่ามีการใช้ประโยชน์จากระบบการ
วัดผลด าเนินการ โดยใช้สารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์ และน าไปสู่การปรบัปรุงผลการ
ด าเนินการที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม การ
ขาดความชัดเจนดังกล่าวอาจท าให้ส านักฯ 
เสียโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4.2 การจัดการ
ความรู้ สารสนเทศ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 1) ส านักฯ มีระบบจัดการความรู้ โดยใช้
กระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังตาราง 4.2-1 
การด าเนินการดังกลา่วจะช่วยให้เกิดการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสทิธิผลของ
การด าเนินการ 

1) ส านักฯ ไมไ่ด้แสดงว่าการถ่ายทอดความรู้
ผ่านการบรรยายเป็นกระบวนการที่มี
ประสิทธิผล เนื่องจากองค์ความรูห้ลายๆ 
ด้านเป็นทักษะ การมีกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ และทักษะ และมีการประเมินผล
การถ่ายทอดความรู้และทักษะ จะช่วยให้
ส านักฯ ประเมินประสิทธิผล และปรับปรุง
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ส านักฯ ได้อย่างยั่งยืน 

2) ไม่ชัดเจนว่าส านักฯ มีการด าเนนิการอย่าง
เป็นระบบในการทวนสอบ และท าให้มั่นใจ
ว่าข้อมูลและสารสนเทศท่ีใช้ในส านักฯ มี
คุณภาพ ถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ และ
เป็นปัจจุบัน อันอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการเรียนรู้และบริหารจัดการโดยใช้
ข้อมูลจริงของส านักฯ อีกทั้งข้อมูลและ
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หมวด / ข้อ แบนด ์ จุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา 
สารสนเทศท่ีมีคณุภาพจะตอบสนองความ
ต้องการในการใช้งานของผู้บริหาร บุคลากร 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

3) ไม่ชัดเจนว่าส านักไดด้ าเนินการด้านความ
ปลอดภัย และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิผลอยา่งไร โดย
ไม่พบการแสดงระบบรักษาความปลอดภัย 
และป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย ผลลัพธ์
ความน่าเชื่อถือและความปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ และไม่พบการแสดงระบบ
การท างานท่ีรับประกัน Down Time การ
ด าเนินการและแสดงผลระบบดังกล่าวจะ
สร้างความมั่นใจให้กับส านักฯ ว่ามีระบบ
สารสนเทศท่ีปลอดภัยและพร้อมใช้งาน 

หมวด 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อม
ด้านบุคลากร 
(Workforce 
Environment) 

2 1) ส านักฯ มีแนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มผลติภาพในการ
ท างาน โดยอาศัยกลไกท่ีสอดคล้องกัน
ระหว่างการพัฒนาขีดความสามารถตามแผน
ยุทธศาสตร์ การตดิตามผลการด าเนินการ 
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน (TOR) 
การส่งเสริมการท างานเป็นทีม และการยก
ย่องชมเชยผู้มีผลปฏบิัติงานดีเด่น 

1) แม้ว่าส านักมีการจดัสรรอัตราก าลังเป็น 2 
ส่วน คือ อัตราก าลังเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ
ด้านท านุบ ารุง ส่งเสริม และบริการ
ศิลปวัฒนธรรม และอตัราก าลังเพือ่
ขับเคลื่อนพันธกิจด้านบริหารจัดการ แต่ไม่
พบแนวทางที่เป็นระบบในการประเมิน
ความต้องการด้านขดีความสามารถของ
บุคลากร (แผนภูมิ 5.1-2) และไมพ่บ
แนวทางการเตรียมบุคคลากรให้พร้อมรับต่อ
อัตราก าลังที่เปลี่ยนไป เช่น แม้บุคลากรบาง
ต าแหน่งจะได้รับการจ้างต่ออีก 1 ปีหลัง
ครบเกษียณอายุ แตส่ านักฯ ควรมแีนวทาง
ในการเตรยีมพัฒนาผูส้ืบทอดที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิผล 

2) ไม่พบการประเมินความต้องการในการ
พัฒนาด้านทักษะ สมรรถนะหลักของ
บุคลากรเพื่อน าไปสู่ การพัฒนาบคุคลากร
ในยุค 4.0 อันเป็นยุทธศาสตร์ของส านักฯ 

3) ไม่พบแนวทางที่เป็นระบบในการปรับปรุง
ปัจจัยส าคญัด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน การขาดแนวทางดังกล่าวอาจมี
ผลกระทบทางลบต่อความส าเร็จตามพันธ
กิจและกลยุทธ์ของส านักฯ 

5.2 ความผูกพันของ
บุคลากร 
(Workforce 
Engagement) 

2 1) ส านักฯ มีระบบการเรียนรู้และพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ ตาม CPAC-CMU 
Learning and development sub-
system ตามแผนภาพ 5.2-1 โดยน า

1) กระบวนการส่งเสรมิการสร้างวฒันธรรม
องค์กรที่ใช้ 4 กระบวนการ ถึงแม้จะถูก
ก ากับด้วยตัวช้ีวัด ตามตาราง 5.2-1 ยังไม่
ครอบคลมุถึงการประเมินผล การวิเคราะห์ 
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สมรรถนะหลักขององค์กรมาเป็นปัจจัย
ส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร การ
ด าเนินการเหลา่นี้จะช่วยสนับสนนุ
สภาพแวดล้อมท่ีเกื้อหนุนบุคลากรของส านัก
ฯ 

และการปรับปรุง ซึ่งจะส่งผลถึงความส าเร็จ
ของการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 

2) ไม่ชัดเจนว่าการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ส ารวจและสร้างความผูกพัน เช่น การ
ปรับเปลีย่นวิธีการส ารวจ เป็นการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ เพิ่มการมสี่วนร่วม
ของบุคลากรในการก าหนดค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร และการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการสร้างความผูกพันมีความ
สอดคล้องกับปัจจยัขับเคลื่อนความผูกพัน
อย่างไร 

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการ
ท างาน 

2 1) ส านักฯ มีกระบวนการออกแบบบริการและ
กระบวนการท างานรวม 9 ขั้นตอน มีการน า
สมรรถนะหลักมาใช้เพื่อออกแบบ
กระบวนการให้บริการ มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
ผลลัพธ์และก ากับดูแลตามแผนภาพ 6.1-1 
การด าเนินการดังนี้จะท าใหเ้กิดการปรับปรุง
ประสิทธิผลการท างานและท าใหส้ านักฯ 
ประสบความส าเรจ็อย่างต่อเนื่อง 

2) กระบวนการออกแบบบริการมกีารระบุ
ข้อก าหนดที่ส าคญั (ตาราง 6.1-2 และตาราง 
6.1-3) และมีกระบวนการปรับปรงุบริการ
โดยใช้ GAPS Model และ PDSA ปรับปรุง
กระบวนการตาม Service process (ตาราง 
6.1-5) 

1) ส านักฯ ไมไ่ด้แสดงแนวทางที่ชัดเจน ถึง
ความเป็นระบบที่ส านักฯ ใช้เพื่อท าใหม้ั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานประจ าวัน ด้านการบริการ
เป็นไปตามข้อก าหนดทีส่ าคัญทีไ่ดอ้อกแบบ
ไว ้อันอาจส่งผลกระทบต่อความสม่ าเสมอ
ของคุณภาพที่ผู้รบับริการไดร้ับ 

2) ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการน าไปปฏิบัติ และ
สื่อสารในการปฏิบตัิผ่านการจัดฝกึอบรม/
ให้ความรู้แก่บุคลากร และมีการตดิตามผล
การด าเนินการ มีประสิทธิผลที่ครอบคลุม
พันธกิจทุกด้านอย่างไร 

6.2 ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติการ 

2 1) ส านักฯ มีกระบวนการจัดการหว่งโซ่อุปทาน 
6 ขั้นตอน (ISHARE) ที่เป็นระบบชัดเจน 
ตั้งแต่การจ าแนกพันธมติร/ผูส้่งมอบ 
(Identify) การคดัเลือก (Select) การ
แลกเปลีย่นข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง 
(Help) การก ากับตดิตาม ประเมนิผล 
(Assess) การสร้างความสัมพันธ์ 
(Relationship) และการวดัประสทิธิภาพ 
ประสิทธิผล (Evaluation) การด าเนินการ
อย่างเป็นระบบเช่นนี ้ท าให้เกิดผลการ
ด าเนินงานท่ีด ี

2) ส านักฯ มีกระบวนการจัดการดา้นความ
ปลอดภัย และกระบวนการเตรียมความ
พร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ช่วยสรา้งความมั่นใจ
ว่าในการปฏิบัติงานประจ าวันสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

1) ในขณะที่ส านักฯ เผชิญกับความท้าทายใน
เรื่องการได้รับงบประมาณลดลง แต่ไม่
ชัดเจนว่าส านักฯ มีการบริหารจัดการต้นทุน 
ทั้งต้นทนุการให้บริการ และต้นทุนการ
ปฏิบัติการโดยรวม อย่างมีประสิทธิผล
อย่างไร 

2) ไม่ชัดเจนว่ากระบวนการจดัการห่วงโซ่
อุปทานของส านักฯ ตามตาราง 6.2-2: 
ISHARE model มีประสิทธิผลอยา่งไร เช่น 
ประสิทธิผลของผูส้่งมอบต้องปฏิบตัิตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านยิมของส านัก มี
ระบบและกลไกในการคดัเลือก จัดการ
ความสัมพันธ์ และการจัดการกบัผูส้่งมอบท่ี
มีผลการด าเนินงานไมด่ีอย่างไร 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 
7.1 ผลลัพธ์ด้านการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 
และด้าน
กระบวนการ 

2 1) ผลลัพธ์ด้านลูกค้ามีแนวโน้มที่ดขีึ้นบางตัว 
(7.1.ก-1.1, 7.1.ก-2, 7.1.ก-3, 7.1.ข(1)-3, 
7.1.ข(2)-2, 7.1.ค-1) 

1) ผลลัพธ์บางด้านมีแนวโน้มลดลง และไมไ่ด้
แสดงค่าเป้าหมาย (7.1.ก-1.3, 7.1.ข(2)-1) 
บางเรื่องแสดงแนวโน้มในทางลบ (7.1.ก-
1.2) 

2) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการบางผลลัพธ์มีแนวโน้มที่ไม่
ด ีเช่น การเตรียมความพร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉิน (แผนภูมิ 7.1.ข(2)-1 และแผนภูมิ 
7.1.ข(2)-3) 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า 

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

1) ส านักฯ ไมไ่ด้แสดงผลลัพธ์ทีส าคัญหลาย
ผลลัพธ์ เช่น ผลลัพธ์ความพึงพอใจ และไม่
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งการ
สนับสนุนส าคัญทีส่ านักฯ จดัให้การขาด
ข้อมูลดังกล่าวจะท าให้ส านักฯ เสยีโอกาสใน
การมีข้อมูลประกอบการปรับปรุงการ
บริการซึ่งเป็นพันธกิจทีส่ าคัญ 

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 ทั้งจ านวนกิจกรรม
และผลการประเมินประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการ
เข้าร่วม 

1) ผลลัพธ์การมุ่งเน้นบุคคลากรหลายตัวมี
แนวโน้มลดลง เช่น คะแนนความพึงพอใจ
ต่อบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ร้อยละของบุคคลากรที่ไดร้ับผลการ
ประเมินการท างานในระดับดมีาก ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการสร้างสภาพแวดล้อม 
การเอาใจใส ่และความผูกพันของบุคคลากร
ในส านัก (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) ไม่พบผลลพัธ์ท่ีแสดงขดีความสามารถและ
อัตราก าลัง การสรรหา และรกัษาบคุลากรใหม ่

7.4  ผลลัพธ์ด้าน
การน าองค์การและ
การก ากับดูแล 

2 1) ผลลัพธ์ด้านการสื่อสาร การก ากับดูแล และ
ความโปร่งใส การปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อ
ร้องเรียน มีแนวโนม้ที่ดีขึ้น (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) 

1) ผลลัพธ์ด้านชุมชน และการน ากลยุทธ์ไป
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 

7.5  ผลลัพธ์ด้าน
งบประมาณ การเงิน 
และตลาด 

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

1) ส านักฯ แสดงผลลัพธ์ด้านการตลาดที่จ ากัด 
และผลลัพธ์ที่แสดงมีแนวโนม้ลดลง (7.5.ก
(2)-2) 

2) ไม่พบผลลัพธ์ที่ส าคญัหลายผลลัพธ์ เช่น 
ผลลัพธ์ด้านรายได้และสัดส่วนรายจ่าย เงิน
เหลือจ่าย ผลลัพธ์ด้านตลาดใหม ่
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