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รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report)  

สำนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

Consensus Review วันที่ 3 ธันวาคม 2564  

Site Visit วันที่ 9 ธันวาคม 2564 

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองคกร 
1) รองศาสตราจารย ดร.อัจฉรา สุคนธสรรพ     ประธานกรรมการ 

2) รองศาสตราจารยธีรภทัร วรรณฤมล     กรรมการ 

3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา ศิริรังษี     กรรมการ 

4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระพันธ จันทรหอม    กรรมการ 

 

บทสรุปและผลการตรวจประเมินในภาพรวม (Key Theme) 

Process Strength 

• สำนักฯ ริเริ่มการบริหารจัดการโดยใชมุมมองเชิงระบบ โดยผูนำระดับสูงกำหนดวิสัยทัศน “พิพิธภัณฑเรือน

โบราณกลางแจง เปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรรมลานนาเพื่อสังคมที่สรางสรรและยั่งยืน” มีการ

วางแผนกลยุทธ โดยการวิเคราะหและใชขอมูลหลากหลาย และถายทอดแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ มีการกำหนด

ตัวชี้วัดและเปาประสงคในการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ และถายทอดสูการปฏิบัติไป

ยังระดับบุคลากร มีการทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อติดตามความสำเร็จของการดำเนินงานและประกอบการ

ตัดสินใจ รวมทั้งมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สอดคลอง อีกทั้งเริ่มมีกระบวนการในการ

เลือกคูเทียบ การบริการจัดการอยางเปนระบบดังกลาวอาจชวยสงเสริมใหสำนักฯ บรรลุพันธกิจ 

• สำนักฯ มีการดำเนินการหลายเรื ่องที ่สะทอนถึงการใหความสำคัญกับลูกคา/ผู ร ับบริการและสังคม  

เชน กำหนดใหความพึงพอใจของลูกคา/ผูรับบริการเปนตัวชี้วัดของสำนักฯ ที่ใชในการเทียบเคียงกับ 

คูเทียบ การระบุพันธกิจเพื่อสรางประโยชนแกสวนรวม จัดใหมีชองทางรับฟงเสียงลูกคา/ผูรับบริการท่ี

หลากหลาย ทำใหเกิดการปรับปรุงบริการและสื่อในการนำเสนอ/ใหบริการ พัฒนาระบบบริหารลูกคา

สัมพันธ จัดใหมีการสนับสนุนลูกคา/ผูรับบริการหลายชองทางที่ปรับใหเขากับสถานการณปจจุบันที่มี

ขอจำกัดในการใหบริการและเปนโอกาสการขยายตลาดในอนาคต นอกจากนี้ยังมีระบบจัดการขอรองเรียนท่ี

มีประสิทธิผล การปฏิบัติการของสำนักฯ ในหลายดานตอบสนองความตองการของลูกคา เชน การปรับปรุง

นิทรรศการในแหลงเรียนรู การจัดระบบชำระคาเขาชม การจัดทำและระบบการเขาถึงขอมูลศาสนา 

ประเพณีและศิลปว ัฒนธรรมลานนา เป นต น ในเบื้องต นส งผลให ม ีแนวโนมจำนวนการติดตาม 

สื่อออนไลนของผูรับบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งนาจะสงเสริมความผูกพันของลูกคา/ผูรับบริการ ที่อาจนำไปสูความ

มั่นคงของตลาดและบริการ รวมทั้งความยั่งยืนของสำนักฯ สงเสริมใหเกิดความสำเร็จของวิสัยทัศนในการ

เปน “แหลงเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลานนา เพ่ือสังคมท่ีสรางสรรคและยั่งยืน”  



 

- 2 - 

• สำนักฯ มีการดำเนินการท่ีสะทอนถึงการใหความสำคัญกับบุคลากร ซ่ึงเปนสวนสำคัญในการชวยสงเสริมให

สำนักฯ มีผลการดำเนินการที่ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและพันธกิจที่ไดกำหนดไว โดยกำหนดให

บุคลากรเปนสมรรถนะหลัก มีการสื่อสารเพื่อถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของสำนักฯ ไปสู

บุคลากร การใชชองทางสื่อสารที่หลากหลายที่เปนการสื่อสารสองทางกับบุคลากร ใหความสำคัญกับการ 

มีสวนรวม มีการริเริ่มพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (CPAC-CMU HRM System) เพื่อมุงเนนการเพิ่มผลิต

ภาพในการทำงานที่ครอบคลุมกระบวนการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบ CPAC-CMU 

Learning and development sub-system มาเปนระบบในการเรียนรู และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  

เริ ่มมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ผานการกำหนดวัตถุประสงค 

เชิงกลยุทธ: บริหารงานและจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย

มีการผลักดันและติดตามผลผานการจัดทำและประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (TOR) ของบุคลากร 

มุงเนนผลงาน สงเสริมการทำงานเปนทีม มีการยกยองชมเชยผูมีผลปฏิบัติงานดีเดน และมีการจัดการผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยปรับระบบการใหคาตอบแทนตามภาระงานที่สอดคลองกับทิศทางสำนักฯ 

นอกเหนือจากการจัดสภาพแวดลอมในการทำงานใหปลอดภัยและสงเสริมสุขภาวะ นับเปนการเริ่มตนการ

ดำเนินท่ีเปนระบบท่ีดีอันนาจะมีสวนผลักดันใหสำนักฯ มุงสูความสำเร็จตามวิสัยทัศนท่ีไดตั้งไว 

• สำนักฯ มีการดำเนินการที่สะทอนถึงการใหความสำคัญกับลูกคา/ผูรับบริการ โดยมีระบบการสื่อสารและ 

รับฟงเสียงหลายชองทาง และนำขอมูลจากลูกคา/ผูรับบริการ มาวิเคราะหทบทวนปรับปรุงบริการให

ตอบสนองความตองการของลูกคา/ผูรับบริการ ทำใหเกิดบริการใหมหลายอยาง ที่มีคุณภาพบริการจนผาน

เกณฑมาตรฐาน และไดรับรางวัลดานกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู ดานการอนุรักษและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม มีการนำเอาการดำเนินการที่ดีในหลายเรื่องไปพัฒนาเปนแนวปฏิบัติที่ดี สวนหนึ่งเพื่อใชใน

การกำกับมาตรฐานบริการ เปนการสงมอบคุณคาบริการแกลูกคา/ผูรับบริการไดตอเนื่อง นับเปนจุดเริ่มของ

โอกาสการพัฒนาตอเนื่องและการสรางนวัตกรรมในอนาคต สนับสนุนความสำเร็จขององคกรอยางยั่งยืน 

Process OFI 

• สำนักฯ มิไดใหความหมายที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเพียงพอที่จะทำใหเกิดความเขาใจตรงกันทั้งองคกร  

ที่จะนำไปสูการนำไปใชในทางปฏิบัติไดจริงจัง เชน วิสัยทัศนที่มุ งใหเกิด “สังคมที่สรางสรรคและยั่งยืน”  

พันธกิจที ่ม ุ งไปสู  “การสรางประโยชนแกส วนรวม” และคานิยม “CPAC” ความไมช ัดเจนดังกลาว 

อาจสงผลกระทบตอการสื่อสารใหเกิดความเขาใจตรงกันทั่วทั้งองคกร อันสงผลตอการยกระดับคุณภาพ

บุคลากรและการดำเนินการของสถาบันอยางตอเนื่องท่ีจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและความยั่งยืนของสำนักฯ 

• สำนักฯ ขาดความชัดเจนในการกำหนดสมรรถนะหลักขององคกร ที่จะเชื่อมโยงนำพาองคกรใหปฏิบัติ 

พันธกิจไดสำเร็จ รวมถึงการบรรลุวิสัยทัศน ความไมชัดเจนดังกลาวสงผลกระทบอยางมากตอการบริหาร

จัดการเพื ่อเสริมสราง รักษาและยกระดับคุณภาพสมรรถนะหลักที ่จำเปน ทั ้งเร ื ่องของการกำหนด

เปาประสงค การวางแผน/จัดลำดับความจำเปนของแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากร 
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งบประมาณ การกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม การติดตามประเมินผลลัพธการดำเนินการตาง ๆ ที่อาจเปน

อุปสรรคตอการบริหารอยางมีทิศทาง ความสำเร็จของพันธกิจตลอดจนการบรรลุวิสัยทัศนตามที่สำนักฯ

มุงหวัง 

• สำนักฯ กำหนดใหบุคลากรเปนสมรรถนะหลักโดยมิไดกำหนดคุณลักษณะและขีดความสามารถจำเปนท่ี

ชัดเจนเปนรูปธรรมเพียงพอตอการนำไปใชในการบริหารจัดการ ท่ีอาจสงผลกระทบอยางมากตอประสิทธิผล

ของระบบบริหารงานบุคคล (CPAC-CMU HRM System) เพื่อมุงเนนการเพิ่มผลิตภาพ และระบบ CPAC-

CMU Learning and development sub-system ที่มุ งการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรที ่สำนักฯ ริเริ่ม

ดำเนินการ จากเปาหมายผลลัพธดานขีดความสามารถจำเปนไมมีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำไปใชในการ

บริหารเพ่ือยกระดับคุณภาพการดำเนินการ ใหบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน 

•  สำนักฯ ใชภาพรวมเสียงของลูกคา/ผูรับบริการ กระบวนการหลัก (core process) และการเปนลูกคา

ปจจุบัน/อนาคต ในการออกแบบ จัดและปรับบริการ/การสนับสนุน รวมถึงการสรางความสัมพันธกับลูกคา/

ผูรับบริการ การดำเนินการดังกลาวอาจมิไดสอดรับกับความตองการและความคาดหวังที่แทจริงของลูกคา/

ผูรับบริการ ทำใหสำนักฯ เสียโอกาสในใหบริการที่ตอบสนองตรงกับความตองการและเหนือกวาความ

คาดหวังของลูกคา/ผูรับบริการ การใชเสียงลูกคา/ผูรับบริการที่จำแนกตามลักษณะจำเพาะ เชน นักเรียน/

นักศึกษา สถาบันการศึกษา ชุมชน และนักทองเที่ยว ซ่ึงนาจะมีความตองการ/ความคาดหวังตอบริการท่ี

แตกตางกันเปนหลักในการออกแบบการจัดบริการและการสนับสนุน รวมทั้งออกแบบการประเมินในแตละ

กลุมใหครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ นาจะสงผลตอความสัมพันธ ความผูกพัน ความพึงพอใจ และ

ความสำเร็จของการดำเนินการ รวมท้ังการขยายตลาดของสำนักฯใหมีการเติบโตไดอยางตอเนื่อง  

•  สำนักฯ ขาดความชัดเจนในการกำหนดองคความรูสำคัญของสำนักฯ ความรูที่จัดเก็บพบเพียงสาระสวน 

แนวทางการถายทอดความรู และการใหบริการ ทั้งนี้พบวามิไดมีการกลาวถึงการแสวงหา การตรวจสอบ

ความถูกตอง และการใชองคความรูที่สำคัญที่เกี่ยวของกับศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมลานนา  

การซอมแซมบำรุงรักษาสินทรัพยที่ประมาณคามิได ฯลฯ ที่นาจะเปนแกนองคความรูสำคัญของสำนักฯ  

ท่ีจะผลักดันใหสำนักฯ เปน “แหลงเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลานนา” สมดังวิสัยทัศนท่ีตั้งไว 

•  สำนักฯ ขาดความชัดเจนในการกำหนดตัวชี ้ว ัดที ่ใชติดตามการดำเนินการ ขาดความชัดเจนในความ

สอดคลอง เชื่อมโยงสัมพันธระหวางแผนปฏิบัติการกับตัวชี้วัด เปาประสงควัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และ

ยุทธศาสตร อีกทั้งเกณฑพิจารณากิจกรรมสำคัญที่สำนักฯ ดำเนินการเองกับจางหนวยงานภายนอก รวมท้ัง

การระบุขอกำหนดสำคัญ/จำเปนเม่ือตองใชบริการจากเครือขายอุปทาน โดยเฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวของกับ

การดูแล บำรุงรักษาและซอมแซมสินทรัพยอันประมาณคามิไดที่ไมสามารถหาประกันได ความไมชัดเจนของ

การดำเนินการดังกลาว อาจสงผลกระทบตอสินทรัพย และความสำเร็จในการดำเนินการ อันอาจเปนอุปสรรค

ตอความสำเร็จของพันธกิจและวิสัยทัศนของสำนักฯ 
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Result Strength 

• ผลลัพธสวนใหญทุกดานของสำนักฯ ดีข้ึนตอเนื่อง ดีข้ึน มีแนวโนมดีข้ึน และดีกวาเปาหมายทุกตัว ผลลัพธ

ดังกลาวอาจสะทอนการบรรลุพันธกิจตามที ่มุ งตอบสนองและสรางความผูกพันลูกคา/ผู ร ับบริการ 

ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของกระบวนการ การเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน การจัดการ

เครือขายอุปทาน การบริหารจัดการขีดความสามารถและอัตรากำลัง การนำองคกรและการกำกับดูแล  

ตลอดจนการบริการงบประมาณ เปนไปตามเปาหมายท่ีสำนักฯ กำหนด 

Result OFI 

• สำนักฯ กำหนดคาเปาหมายผลลัพธเกือบทั้งหมดไวเพียง 80% การตั้งเปาหมายที่มิไดพิจารณาใชผลการ

ดำเนินงานที่ผานมาจะทำใหสำนักฯ สูญเสียโอกาสในการสรางความทาทายที่จะผลักดันยกระดับคุณภาพ

การดำเนินการ ความเหมาะสมของการกำหนดเปาหมายการดำเนินการจะผลักดันการพัฒนาการ

ดำเนินการของสำนักฯ ไดอยางตอเนื่อง เพ่ือกาวสูความเปนเลิศตามวิสัยทัศน 

• สำนักฯ ไมไดแสดงผลลัพธหลายเรื่องท่ีมีความสำคัญ รวมถึงการเทียบเคียงกับคูเทียบ เชน ดานการเรียนรู

ของผูเรียน และบริการท่ีตอบสนองตอลูกคากลุมอ่ืน และดานกระบวนการ สำนักฯ ไมไดรายงานผลลัพธ

การตอบสนองความตองการและความคาดหว ังให ครบทุกประเด ็น เช น ประเด ็นความร วมมือ 

ดานศิลปวัฒนธรรม และประเด็นสนับสนุน อนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประโยชนท่ีชัดเจนจากการ

ท่ีลูกคา/ผูรับบริการรวมโครงการ ผลลัพธการปรับปรุงระบบงาน/บริการแยกเฉพาะประเด็น ผลลัพธผลการ

ดำเนินงานดานเครือขายอุปทาน ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาที่จำแนกตามลักษณะความตองการและ

ความคาดหวัง ดานบุคลากร สำนักฯ ไมไดรายงานผลลัพธการพัฒนาขีดความสามารถที่จำเปนและ

สอดคลองกับแผนกลยุทธ รวมทั ้งไมพบผลลัพธที ่แสดงถึงความเพียงพอของขีดความสามารถและ

อัตรากำลังของบุคลากรท่ีจะนำไปสูการบรรลุความสำเร็จของวิสัยทัศนของสำนักฯ ดานการนำองคกรและ

การกำกับดูแลองคกร สำนักฯ ไมไดรายงานผลลัพธการนำวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เปาประสงค และ

แผนปฏิบัติการ ไปปฏิบัติในกลุมบุคลากรที่ชัดเจน ผลลัพธการกำกับดูแลดานจริยธรรมที่เปนรูปธรรมท่ี

เหนือกวามาตรฐานทั่วไป ดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ สำนักฯ ไมไดรายงานผลลัพธ 

ดานการควบคุมตนทุน และความมั่นคงทางการเงิน ผลลัพธทางการตลาดจำแนกตามผูใชบริการ ผลลัพธ

ดานตลาดใหม ผลลัพธดานความสำเร็จตามตัววัดและตัวชี้วัดของสำนักฯ การกำหนด การวัดและติดตาม

ผลลัพธที่สำคัญ อาจชวยใหสำนักฯ สามารถประเมินความกาวหนาของการดำเนินการอยางมีเปาหมาย  

เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องมุงสูความสำเร็จของพันธกิจ สะทอนความสามารถในการแขงขัน และการ

บรรลุความเปนเลิศวิสัยทัศนตามท่ีตั้งใจไว  
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หมวด 1 การนำองคกร (Leadership) 

1.1 การนำองคกรโดยผูนำระดับสูง (Senior Leadership) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

  ก(1) ผูนำระดับสูงมีระบบการกำหนด/ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและคานิยม รวมทั้งกำหนดเรื่องท่ี
จำเปนตองทำจากปจจัยที่มีผลตอการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน มีการถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ 

คานิยมและแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติหลากหลายชองทาง (ตาราง1.1-2) ทำใหรอยละการรับรูวิสัยทัศน 
พันธกิจ เปาประสงค และแผนปฏิบัติการของบุคลากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (แผนภาพ 7.4 ก (1)-1) 
นอกจากนี้ยังมีการกำกับดูแล กำหนดและประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่นำไปสูการปรับปรุง ผานระบบ LEAD 

Model (แผนภาพ 1.1-1) และมีแนวทางการปรับปร ุงผลการดำเนินการ (แผนภาพ OP.2-1) ที ่ช ัดเจน  
การดำเนินการดังกลาวอาจมีสวนสนับสนุนใหสำนักฯ สามารถประสบความสำเร็จอยางตอเนื่อง 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ก(1,2) แมผู นำระดับสูงแสดงใหเห็นความมุงมั ่นในการนำคานิยมไปสูการปฏิบัติ โดยการปฏิบัติตนเปน

แบบอยาง ตามตาราง 1.1-1 มีแนวทางการสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติที ่ถ ูกกฎหมายและมีจริยธรรม  

ตามแผนภาพ 1.1-2 รวมท้ังการนำคานิยมไปสูการปฏิบัติโดยการจัดสภาพแวดลอมสนับสนุนผานการสื่อสาร/

ใหขอมูล/อบรมและการใหรางวัล แตความหมายของคานิยม “CPAC” แตละตัวที่องคกรกำหนดยังมีความ

เปนนามธรรมสูง รวมทั้งไมชัดเจนวาการปฏิบัติตนของผูนำระดับสูงที่ระบุในตาราง 1.1-1 และกระบวนการ

ตามท่ีไดกำหนดจะนำไปสูการหลอหลอมพัฒนาและการประเมินการปฏิบัติตามคานิยมอยางเปนรูปธรรมได

อยางไร การกำหนดความหมายของคานิยม “CPAC” (Creativity, Passion, Affection, Classic) แตละตัว

ใหเปนรูปธรรม จะทำใหเกิดความชัดเจนงายแกการสื่อสารใหเกิดความเขาใจตรงกันทั้งองคกร ที่จะนำไปสู

การออกแบบกระบวนการสงเสริม/ผลักดัน/พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมไดอยาง

สอดคลอง นำไปสูการนำไปใชในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนองคกรสูความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ก(1) ผูนำระดับสูงไดมีการกำหนดสมรรถนะหลักขององคกร/สำนักฯ (core competency) เปน CC-1 

บุคลากรในองคกร CC-2 พิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา และ CC-3 เครือขายศิลปวัฒนธรรมลานนา ซ่ึง

จำเปนตองมีการใหความหมายอยางชัดเจนอยางเปนรูปธรรม โดยท่ัวไปสมรรถนะหลักจะเปนความเกงในการ

กระทำบางอยางที่มีความจำเพาะโดดเดนที่จะนำพาสำนักฯ ไปสูการบรรลุความสำเร็จของวิสัยทัศน ดังนั้น 

“บุคลากร” ที่จะเปนสมรรถนะหลักของสำนักฯ ไดตองมีการกำหนดคุณลักษณะและขีดความสามารถท่ี

ชัดเจน “พิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา” อาจเหมาะในการจัดเปนสินทรัพยที่ประมาณคามิไดและเปนความ

โดดเดนของสำนักฯ มากกวาการเปนสมรรถนะหลัก และสำหรับ “เครือขายศิลปวัฒนธรรมลานนา” หากเปน

สมรรถนะหลักของสำนักฯ อาจเปนสมรรถนะในการสรางเครือขายศิลปวัฒนธรรมลานนาหรือไม และยัง

ตองการความชัดเจนในประเด็นความเชื่อมโยงของการมีเครือขายฯ ที่จะนำไปสูการบรรลุความสำเร็จของ

วิสัยทัศนของสำนักฯ นอกจากนั้นยังไมพบความสอดคลองระหวางสมรรถนะหลักองคกรกับความทาทายและ

ความไดเปรียบเชงิกลยุทธตามที่กำหนด การกำหนดสมรรถนะหลักขององคกรท่ีเหมาะสม ชัดเจน เขาใจงาย 

ที่สอดรับและเชื่อมโยงกับพันธกิจและสอดคลองกับความทาทาย/ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ จะชวยให

กระบวนการนำองคกรมีทิศทางท่ีชัดเจนในการดำเนินการมุงสูการบรรลุวสิัยทัศนอยางยั่งยืน 
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3) (ข) แมผูนำระดับสูงไดมีการกำหนดชองทางการสื่อสารกับบุคลากร/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียไวหลาย

ชองทางท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบันตามตาราง 1.1-2 แตการสื่อสารกับกลุมท่ีมีความสำคัญ

เหลานี้มีเพียงการสื่อสารทางเดียวเปนหลัก อีกทั้งไดกำหนดความถี่ในการสื่อสารสวนใหญเปนตามโอกาส 

สะทอนถึงความไมชัดเจนในการดำเนินการใหเกิดประสิทธิผลที่ จึงอาจทำใหสำนักฯ ขาดโอกาสในการ

ประชาสัมพันธ สรางความสัมพันธ และความผูกพันกับบุคลากร/ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนการ

สรางแรงจูงใจเพ่ือมุงสูการความสำเร็จของการดำเนินการและการบรรลุวิสัยทัศนของสำนักฯ  
4) แมวาผูนำระดับสูงสงเสริมใหบุคลากรเกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม โดยกำหนดเปนนโยบาย 

มอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินการ ติดตามและปรับปรุงกระบวนการที่สงผลใหการปฏิบัติที่ถูกกฎหมายและ

จริยธรรมเปนไปตามมาตรฐาน คือไมพบขอทักทวงจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มช. และไมพบ 

ขอรองเรียนดานจริยธรรมจากผูรับบริการ แตเนื่องจากสำนักฯ ไดมีการกำหนดหนึ่งในคานิยมซึ่งเปนแนว

ทางการปฏิบัติรวมกันในสำนักฯ คือดำรงตนอยางเปนแบบฉบับ (Classic) โดยประพฤติตนอยูในศีลธรรมและ

จริยธรรมอันดีงาม ใหเปนตนแบบท่ีดีของการดำรงตน ซ่ึงนาจะเปนการปฏิบัติท่ีเหนือกวามาตรฐานโดยท่ัวไป 

ความชัดเจนของความหมาย จะนำไปสูการกำหนดเปาหมายการสงเสริม/พัฒนา/การประเมินผลลัพธอยาง

สอดคลองตรงจุด การดำเนินการที่ชัดเจนในประเด็นดังกลาวจะชวยใหสำนักฯนำคานิยมไปใชในการปฏิบัติ

เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนไดอยางเปนรูปธรรมท่ีเดนชัดได 

  



 

- 7 - 

1.2 การกำกับดูแลองคกรและการสรางประโยชนใหสังคม (Governance and Societal 

Contributions) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

   ก(1,2) ผูนำระดับสูงยึดหลัก “องคกรคุณธรรมและความโปรงใส” สอดคลองกับการกำหนด C-Classic 

ดำรงตนอยางเปนแบบฉบับ เปนหนึ่งในคานิยมของสำนักฯ โดยผูนำระดับสูงไดถายทอดคานิยมดานคุณธรรมสู

บุคลากรทุกระดับ เพื่อนำไปใชในการปฏิบัติใหเปนทิศทางเดียวกัน และกำหนดระดับผลการดำเนินงานเปน  

5 ดัชนี (แผนภาพ 1.2-1) โดยการกำหนดเปนนโยบาย การปฏิบัติเปนตัวอยาง (ตาราง 1.1-1) และสื่อสารใหนำ

คานิยมไปสูการปฏิบัติในบุคลากรทุกระดับ มีการกำกับดูแลใหมีการดำเนินการโดยใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และประกาศของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการทำงานสำคัญผานการติดตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด ตามเง่ือนเวลาตาง ๆ 

รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ (ตาราง 1.2-1 และตาราง 1.2-2) การดำเนินการดังกลาวอาจจะ

ทำใหสำนักฯ ประสบความสำเร็จในระบบการนำองคกร ท้ังดานการกำกับดูแลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของสำนักฯ 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ก(2) สำนักฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู นำระดับสูง ตามตาราง 1.2-2 แตไมชัดเจนวามีการ

ประเมินผูนำระดับสูงโดยผูรวมงาน บุคลากร รวมทั้งไมชัดเจนวามีขอมูลปอนกลับอยางเปนทางการและ 

ไมเปนทางการจากผูมีสวนไดสวนเสียรอบดาน อีกทั้งยังไมพบผลลัพธของการนำผลการประเมิน/ขอมูล

ปอนกลับไปใชในการปรับปรุงระบบการนำองคกร ซึ่งอาจทำใหผูนำระดับสูงเสียโอกาสในการไดขอมูลท่ี

สมบูรณรอบดานเพ่ือการพัฒนาตนเองและปรับปรุงประสิทธิผลในการนำองคกร 

2) ข(2) แมสำนักฯ ไดมีการกำหนดแนวทางในการติดตามใหปฏิสัมพันธในสวนงานใหเปนไปอยางมีจริยธรรม 

แตการกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามยังคงเปนการตั้งรับ โดยประเมินจากขอรองเรียน (ตาราง 1.2-4) สำหรับ

การกำกับดูแลระบบธรรมาภิบาลและการบริหารตามพันธกิจยุทธศาสตร (ตาราง 1.2-5) ไมพบตัวบงชี้ในสวน

กระบวนการ จึงอาจทำใหสำนักฯ ขาดโอกาสในการรับทราบแนวโนมการเกิดปญหากอนเพื ่อสำนักฯ  

จะสามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินการในการรับมือทันการ รวมท้ังไมพบผลลัพธของการนำผลการประเมินไป

ปรับปรุงระบบการนำองคกรและประสิทธิผลการดำเนินการ ที่อาจทำใหสำนักฯ ขาดโอกาสในการพัฒนา

ตอเนื่องอยางกาวกระโดด 

3) 1.2(ค) แมสำนักฯ ไดมีการกำหนดชุมชนสำคัญ แตไมพบวิธีการในการกำหนดชุมชนที่สำคัญ รวมถึงการ

ดำเนินการมุงเปาใหชุมชนมีการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้สำนักฯ ไดมีการจัดกิจกรรมในการสนับสนุนชุมชนไว

หลากหลาย แตยังไมพบแนวทางที่เปนระบบ (ไดแก การตั้งคณะทำงานผูรับผิดชอบ จัดทำแผนงานทั้งระยะ

สั้นระยะยาว กำหนดเปาหมายและตัวชี้วัด ดำเนินการ ติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม ปรับปรุงและ

พัฒนาผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง) และไมชัดเจนในการใชสมรรถนะหลักขององคกรสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนชุมชนใหไปถึงเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนตามที่กำหนด รวมทั้งยังไมพบการประเมินผลลัพธท่ี

ชัดเจนในประเด็นการสนับสนุนชุมชนไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน พบเพียงการประเมินผลลัพธการสนับสนุน
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ชุมชนท่ีเนนเชิงปริมาณ (แผนภาพ 7.4.ก(5)-1 และแผนภาพ 7.4.ก(5)-2) ในสวนเชิงคุณภาพพบการประเมิน 

“ประโยชนที ่ช ุมชนไดรับจากการบริการของสำนักฯ หรือสามารถนำไปพัฒนาชุมชนอยางยั ่งยืนได” 

(แผนภาพ 7.4.ก(5)-3) ที่เปนภาพรวมไมชัดเจน กิจกรรมที ่ดำเนินการตามที ่รายงานแยกสวนขาดการ 

บูรณาการ ความชัดเจนเปนรูปธรรมของเปาหมาย และการดำเนินการดังกลาวจะนำไปสูการยกระดับการ

พัฒนาชุมชนสำคัญเพ่ือสรางความเขมแข็งไดอยางตอเนื่องจนทำใหเกิดความยั่งยืนในท่ีสุด  
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หมวด 2 กลยุทธ (Strategy) 

2.1 การจัดทำกลยุทธ (Strategy Development) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

  ก(1,3,4) สำนักฯ มีกระบวนการจัดทำกลยุทธประกอบดวย 4 ระยะ 12 ขั้นตอน (แผนภาพ 2.1-1) โดย

ผูนำระดับสูงและผูเกี่ยวของผานการระดมสมองในการประชุม มีการใชปจจัยนำเขา เชน ผลดำเนินการที่ผานมา 

สถานการณที่สงผลกระทบ สภาพแวดลอมทางการแขงขัน มาวิเคราะหสถานการณและแนวโนมที่จะเกิดข้ึน 

(ตาราง OP2-2, ตาราง 2.1-1, 2.1-2) โดยใช  เคร ื ่องม ือ PESTEL Analysis (Political, Economic, Social, 

Technology, Environment, Laws) วิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในท่ีอาจเปนโอกาสและภัยคุกคาม โดยใช 

SWOT Analysis ในการวิเคราะหขอมูลและ TOWS matrix ในการหาความทาทายเชิงกลยุทธ ความไดเปรียบ

เชิงกลยุทธ และโอกาสเชิงกลยุทธ และกำหนดยุทธศาสตร 3 ดาน รวมทั้งระบบงานที่สำคัญ (แผนภาพ 2.1-2) 

การดำเนินการตามแนวทางดังกลาวนาจะชวยใหสำนักฯ สามารถดำเนินงานมุงสูความสำเร็จไดอยางมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ  

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ก(1) ไมพบประสิทธิผลท่ีไดมาจากการรวบรวมขอมูลสารสนเทศท่ีสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร การกำหนด

ขอมูลสารสนเทศท่ีจำเปนและสำคัญ มีการออกแบบ รวบรวม และประมวลอยางเปนระบบจะทำใหสำนักฯ 

ไดขอมูลนำเขาท่ีจำเปน สำคัญ และเหมาะสม สามารถนำมาใชในการจัดทำยุทธศาสตร กำหนดวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ และเปาประสงคไดตรงจุดและเหมาะสม อันจะใชในการพัฒนาการดำเนินการไดสอดคลองกับ

สถานการณ ซ่ึงอาจทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมและมีการสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง 

2) ก(2) สำนักฯ มีการกระตุนใหเกิดการสรางนวัตกรรม ผานการจัดกิจกรรมในโครงการตาง ๆ เชน โครงการอบรม

ระยะสั้นวัฒนธรรมอาหารลานนาสูสากล โครงการจัดทำและพิมพหนังสือพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา มช. 

อยางไรก็ตาม ไมพบการดำเนินการอยางเปนระบบในการนำสมรรถนะหลัก และโอกาสเชิงกลยุทธที่สำคัญของ

สำนักฯ มาสรางนวัตกรรม อันจะทำใหสำนักฯ เสียโอกาสในการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

3) ข(1,2) แมสำนักฯ จะมีการกำหนดยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และเปาประสงค แตไมพบวิธีการ

กำหนดและพิจารณาวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ อีกทั ้งยังพบความไมชัดเจนในยุทธศาสตรตาง ๆ ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 และ 2 ตัวยุทธศาสตร และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค มีความเปนนามธรรม

คอนขางสูง เชน “สังคมสรางสรรคที่ยั่งยืน” “การสรางประโยชนแกสวนรวม” ทำใหเปาหมายขาดความ

ชัดเจน แมสำนักฯ มีการปรับตัวเพ่ือสนองตอบการเปลี่ยนแปลงท่ีสำคัญแลว ตามตารางท่ี 2.1-3 แตไมชัดเจน

วาการปรับรูปแบบบริการนัน้จะนำไปสูการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และวิสัยทัศนไดหรือไมและอยางไร

ในสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงมากและรวดเร็ว สำหรับยุทธศาสตรที่ 3 “บริหารจัดการที่มุงเนนหลัก 

ธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อความยั ่งยืนและการอนุรักษสิ ่งแวดลอม” นั้น 

ยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และการปรับตัว มีความสอดคลองเฉพาะ 
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ในสวนการบริหารจัดการ แตประเด็นสำคัญที่เปนจุดเนนในการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล รวมท้ัง

เปาประสงคในเรื่องความยั่งยืน และการอนุรักษสิ่งแวดลอมนั้นไมปรากฎ นอกจากนั้น แมสำนักฯ มีการ

กำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สำคัญตามยุทธศาสตร ยุทธศาสตรที่ 1 (เชิงรุก), ยุทธศาสตรที่ 2 (พันธกิจ), 

ยุทธศาสตรที ่ 3 (สนับสนุน) อยางไรก็ตาม ไมพบการกำหนดเปาประสงคและกรอบเวลาที ่จะบรรลุ

วัตถุประสงคที่ชัดเจน และไมไดแสดงวาไดมีการพิจารณาวาวัตถุประสงคเหลานั้นไดตอบสนองความทาทาย

เชิงกลยุทธและใชประโยชนจากความไดเปรียบ/โอกาสเชิงกลยุทธ การกำหนดยุทธศาสตร วัตถุประสงค

เชิงกลยุทธและเปาประสงคที่ชัดเจนและสอดคลองกัน จะทำใหการดำเนินการของสำนักฯ ในทางปฏิบัติ 

มีความครอบคลุม เปนไปในทิศทางเดียวกันและประสบความสำเร็จในท่ีสุด 
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2.2 การนำกลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

  ก(1,2) สำนักฯ ไดผลักดันการนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติโดยมอบหมายใหผูเกี่ยวของตามโครงสรางการ

ปฏิบัติงานจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ (ตาราง 1.2-5) และมีตัวชี้วัดท่ีสอดคลอง

กับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเสนอตอคณะกรรมการบริหาร แผนปฏิบัติการท่ีผานการพิจารณาจะถูกถายทอดไปยัง

บุคลากร ผานการประชุมตาง ๆ มีการจัดทำ TOR ที่สอดคลอง และมีการติดตามผลการดำเนินการ และการ

รายงานผลการประเมินผลจากระบบสารสนเทศ (อยูในระหวางการดำเนินการพัฒนาระบบรายงานตัวชี้วัดแผน 

กลยุทธและตัวชี้วัด EdPEx) (แผนภาพ 2.1-1 และตาราง 4.1-1) โดยคณะกรรมการบริหารฯ ตามกรอบเวลาเปน

ระยะอยางตอเนื่อง การดำเนินการดังกลาวจะเพิ่มโอกาสในการบรรลุความสำเร็จตามกลยุทธ สะทอนไดจาก

แนวโนมการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของรอยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ (action plan) ประจำป (แผนภาพ 

7.4.ข-2) 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ก(1) สำนักฯ ไดนำแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติโดยจัดทำแผนปฏิบัติการตามขั้นตอนในกระบวนการถายทอด

แผนฯ ขั้นตอนที่ 7 โดยจัดทำแผนปฏิบัติการที่สำคัญจำนวน 13 แผน ทั้งนี้ไมพบขอมูลที่ชัดเจนที่เชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางแผนปฏิบัติการกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และไมพบการจำแนกแผนระยะสั ้นกับ 

ระยะยาว (เขียนไวในหัวขอ 2,2ก(5) วามีการกำหนดตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธดังตาราง 

2.1-4 แตไมพบตารางนี้ในเลม SAR) อีกทั้งยังไมพบเกณฑในการกำหนดกิจกรรมสำคัญที่สำนักฯ ดำเนินการ

เองกับจางหนวยงานภานนอก ความไมชัดเจนของความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กับแผน

แผนปฏิบัติการสำคัญทั้ง 2 แผน รวมถึงเกณฑพิจารณากิจกรรมสำคัญที่สำนักฯ จะดำเนินการเอง จะสงผลถึง

ประสิทธิผลการดำเนินการของสำนักฯ ที่อาจเปนอุปสรรคตอการบรรลุความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และวิสัยทัศนของสำนักฯ 

2) ก(3,4) ไมพบแนวทางที่เปนระบบในการจัดสรรทรัพยากรทั ้งดานการเงินและดานอื่นๆ เพื ่อสนับสนุน

ความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ โดยเฉพาะในภาวะที่มีขอจำกัดของงบประมาณ และสถานการณที่คาดเดา

ยาก อันอาจเปนอุปสรรคตอการบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของสำนักฯ 

3) ก(3,4) แมสำนักฯ มีการกำหนดข้ันตอนการกำหนดแผนดานบุคลากร ตามแผนภาพ 2.2-1 และมีการจัดแผน

อัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากร ตามตาราง 2.2-1 แตไมพบการกำหนดคุณลักษณะ ขีดความสามารถท่ี

จำเปนของบุคลากร ทั้งท่ีสำนักฯ กำหนดบุคลากรเปนสมรรถนะหลัก อีกทั้งยังไมพบการใชประโยชนจาก

เครือขายฯ อยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน เพียงพอที่จะผลักดันความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ 

แผนปฏิบัติการของสำนักฯ ทั้งที่สำนักฯ กำหนดเครือขายศิลปวัฒนธรรมเปนสมรรถนะหลัก ความชัดเจนใน

การกำหนดขีดความสามารถและอัตรากำลังที ่สอดรับกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ จะนำไปสู

ความสำเร็จของแผน วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ เปาประสงค พันธกิจ และวิสัยทัศนของสำนักฯ 
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4) ก(5,6) สำนักฯ กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำคัญเพื่อติดตามผลการดำเนินงานสำคัญ มีการติดตาม

ตอเนื่องเปนระยะ แตตัวชี้วัดมีเพียง ผลลัพธเมื่อดำเนินการเสร็จ เชน ตัวชี้วัด 37 38 42 รอยละความสำเร็จ

ของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรสำนักฯ เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน รอยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ (Action 

plan) ประจำป ซึ่งเปนการวัดผลลัพธสัมฤทธิ์ผลการดำเนินการ ไมสามารถใชติดตามความกาวหนาของการ

ดำเนินการ มิใชสะทอนผลการดำเนินการประจำวันจึงเปนการยากที่จะดำเนินการปรับแกปญหาที่อาจมีได

เหมาะสมทันการ นอกจากนี้ยังพบความไมชัดเจนในการคาดการณผลดำเนินการสำนักฯ อันอาจเปนอุปสรรค

ตอการดำเนินการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของสำนักฯ 
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หมวด 3 ลูกคา (Customer) 

3.1 ความคาดหวังของลูกคา (Customer Expectations) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

  ก(1,2) สำนักฯ มีกระบวนการรับฟงเสียงของผูรับบริการและลูกคากลุมอื่น โดยกำหนดผูรับผิดชอบและ

ดำเนินการ 4 ขั้นตอน (แผนภาพ 3.1-1) มีชองทางรับฟงเสียงผูรับบริการทั้งผูรับบริการในปจจุบันและอนาคต 

(ตาราง 3.1-3) และมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งขอคิดเห็นที่ไดรับถูก

นำไปใชประโยชนในการปรับปรุงชองทางการใหบริการ (ตาราง 3.1-3 และแผนภาพ 3.1-3) ซึ่งนาจะชวยใหสำนักฯ 

สามารถเรียนรูและตอบสนองไดตรงกับความตองการของผูรับบริการและลูกคากลุมอ่ืนไดตอเนื่อง ท้ังนี้ไดมีบริการ

ใหมท่ีเกิดจากการรับฟงเสียงของผูรับบริการและลูกคากลุมอ่ืน เชน การปรับปรุงนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคม 

(คิวรีเปอล) และเรือนไทยลื้อ การจัดระบบชำระคาเขาชมพิพิธภัณฑและการเขาถึงขอมูลตนไมในพิพิธภัณฑผาน 

QR-Code จัดกิจกรรมการเรียนรูดานศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมลานนาผานพิพิธภัณฑ เปนตน (ตาราง 3.1-2) 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเว็บไซดสำนักฯ เพ่ือใหบริการ เชน การจัดทำคลังความรูลานนาคดี คลังวิดิทัศนลานนา 

และจัดทำชองทางรับฟงเสียงลูกคาใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สงผลใหมีแนวโนมจำนวนการติดตาม

สื่อออนไลนของผูรับบริการเพ่ิมข้ึน (แผนภาพ 3.1-2) 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ข(1,2) สำนักฯ จัดทำ SAR โดยใชเลมเกณฑเดิม ทำใหการรายงานขอมูล ขอ 3.1ข(1) การจำแนกกลุมผูเรียน 

(ผูรับบริการ) และลูกคากลุมอื่น ไปอยูในขอ 3.2 ก (3) และตาราง 3.2-2 ทั้งนี้ในการจำแนก สำนักฯ ใช

กระบวนการหลัก (Core process) และการเปนลูกคาปจจุบัน และอนาคต (ตาราง 3.1-3) เปนเกณฑการ

จำแนกและออกแบบการจัดบริการ มิไดใชกลุมผูรับบริการและลูกคากลุมอ่ืนท่ีมีลักษณะความตองการ ความ

คาดหวังที่มีความแตกตาง ทำใหการออกแบบจัดบริการและการสนับสนุน (ตาราง 3.2-1) รวมทั้งการสราง

ความสัมพันธ (ตารางที ่ 3.2-3) อาจมิไดสอดรับกับความตองการและความคาดหวังที ่แทจริงของกลุม

ผูรับบริการและลูกคากลุมอื่น ทำใหสำนักฯ เสียโอกาสในการออกแบบและจัดบริการที่ตอบสนองตรงกับ

ความตองการและเหนือกวาความคาดหวัง ซ่ึงอาจสงผลตอตลาดและความสำเร็จของการดำเนินการอยางกาว

กระโดดของสำนักฯ 

2) ข(1,2) สำนักฯ ไดวัดและประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ และเปรียบเทียบกับคูเทียบ แตไมพบความ

ชัดเจนและรายละเอียดท่ีสำคัญของเกณฑท่ีกำหนด เชน ในเรื่องของความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีประเมิน

เปนภาพรวม ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน เชน รอยละผูที่ผานการฝกอบรม รอยละการใชประโยชนท่ี

ไดรับจากบริการ ความไมชัดเจนของเกณฑดังกลาวจะสงผลถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนา

ไปสูเปาหมายท่ีสำคัญไดอยางตอเนื่อง ทำใหของสำนักฯ ขาดโอกาสในการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม อันสงผล

ตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบริการ 
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3.2 ความผูกพันของลูกคา (Customer Engagement) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

1) ก(1) หรือ 3.1 ข(1) ตามเกณฑใหม สำนักฯ มีกระบวนการรับฟงเสียงลูกคาและผูรับบริการที่เปนระบบ  

มีการนำผลที่ไดมาปรับปรุงออกแบบบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ สอดคลองกับเสยีง

ที่ไดรับฟงผานหลากหลายชองทาง (แผนภาพ 3.2-1 และตาราง 3.2-1) นอกจากนี้ยังปรับใหมีชองทางการ

สื่อสารหลายชองทางท่ีครอบคลุมท้ังลูกคา/ผูรับบริการท้ังปจจุบันและอนาคต มีการนำเสียงของผูรับบริการ

ตลอดจนขอมูลจากคูเทียบมาวิเคราะหและจำแนกลูกคาเพ่ือกำหนดบริการ และตลาดในปจจุบันและอนาคต 

(ตาราง 3.2-2) การดำเนินการดังกลาวจะนำไปสูการสรางความสนใจ ความสัมพันธและความผูกพันใหกับ

ลูกคา/ผูรับบริการ (ตาราง 3.2-3) นอกจากนี้ยังมีระบบบริหารลูกคาสัมพันธ (แผนภาพ 3.2-2) มีการ

สนับสนุนผูรับบริการและลูกคากลุมอื่นหลากหลาย (ตาราง 3.2-1) เชน ดานการสืบคนสารสนเทศ ผาน

ชองทางหลากหลายและเหมาะสมกับลูกคา/ผูรับบริการแตละกลุม ซึ่งนาจะนำไปสูมั่นคงของตลาดและ

บริการ รวมทั้งความยั่งยืนของสำนักฯ และความสำเร็จของวิสัยทัศนในการเปน “แหลงเรียนรูวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมลานนา เพ่ือสังคมท่ีสรางสรรคและยั่งยืน”  

2) ก(1) มีกระบวนการจัดการขอรองเรียน (แผนภาพ 3.2-3) โดยกำหนดผูรับผิดชอบตามกลุมผูรับบริการ  

มีชองทางที่หลากหลาย ทั้งสื่อออนไลนและการมีปฏิสัมพันธโดยตรง โดยมีการจำแนกระดับความเรงดวน

เพื่อกำหนดการตอบสนองไดอยางเหมาะสมทันการ นำไปสูการเรียนรูปรับคุณภาพการใหบริการและ

ลักษณะการดำเนินการเพ่ือหลีกเลี่ยงขอรองเรียนในอนาคต 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ก(2) หรือ (ค) ตามเกณฑใหม สำนักฯ มีกระบวนการรับฟงเสียงลูกคา/ผูรับบริการทั้งเชิงรุก และเชิงรับใน

หลายชองทาง แตไมชัดเจนถึงวิธีการใชขอมูลและสารสนเทศที่ไดจากเสียงของลูกคาจำแนกตามกลุม

ผูใชบริการทั้งกลุมผูใชบริการปจจุบันและอนาคต เพื่อออกแบบและจัดการบริการ รวมถึงสรางกลยุทธ

การตลาด (มิไดรายงานขอมูล ขอ 3.2 ค ตามเกณฑใหมที่ชัดเจน) เพียงพอที่จะนำไปสรางความสัมพันธ 

ความผูกพันกับลูกคา/ผูรับบริการ อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลตอตลาดการแขงขัน กระทบตอการบรรลุ

ความสำเร็จของการพัฒนาการดำเนินการสำนักฯ อยางกาวกระโดด 

2) (ค) หรือตามเกณฑใหม ข(1,2) ไมพบการจำแนกกลุมลูกคาตามกลุมตลาด (Market Segment) ที่ชัดเจน 

ทั้งนี้จากการที่การรายงานขาดขอมูลในหัวขอ 3.2 ค การใชขอมูลเสียงของลูกคาและตลาด การรายงานจึง

เปนภาพรวมมิไดชัดเจนตามลักษณะผูใชบริการกลุมตางๆท่ีมีความแตกตางกันในท้ังความตองการและความ

คาดหวัง โดยสำนักฯ ใชเสียงลูกคาในภาพรวม มาออกแบบบริการและการจัดการบริการจำแนกตาม

กระบวนการทำงานหลัก สงผลตอการออกแบบบริการที่อาจขาดความจำเพาะตรงความตองการ/ความ

คาดหวังของกลุมลูกคาและตลาด อันสงผลถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความสำเร็จของการใหบริการ

เพ่ือตอบสนองความตองการตลาด และความสามารถในการแขงขันของสำนักฯ  



 

- 15 - 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (Measurement, Analysis, and Knowledge 

Management) 

4.1 การวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดำเนินการของสถาบัน (Measurement, Analysis, and 

Improvement of Organizational Performance) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

  ก(1,2,3) สำนักฯ มีระบบการใชขอมูลสารสนเทศและวิธีกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญตามเกณฑ SMART และ

ใชในการติดตามผลการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน (ตาราง 4.1-1) กำหนดเกณฑคัดเลือกและบูรณาการตัวชี ้วัด 

(แผนภาพ 4.1-1) รวมทั้งมีเริ่มมีกระบวนการในการเลือกคูเทียบ (ศูนยสถาปตยกรรมลานนา-คุมเจาบุรีรัตน  

มหาอินทร ณเชียงใหม และหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม) (แผนภาพ 4.1-2) เพื่อนำสูเปาหมายการพัฒนา 

ซึ่งสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน กลยุทธ พันธกิจ คานิยม โดยมีการติดตามและปรับปรุงผลการ

ดำเนินการ รวมทั้งมีระบบการนำขอมูลจากผูรับบริการมาวิเคราะหทบทวนการดำเนินการ (ตาราง 4.1-2) มาใช

ในการปรับปรุงบริการ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักฯ โดยในป 2564 ไดมีการพัฒนา/ปรับการ

ดำเนินการหลายอยางตอบสนองความตองการและสรางคุณคาบริการท่ีใหแกลูกคา/ผูรับบริการ เชน เพ่ิมชองทาง

สื ่อสารกับลูกคา/ผู ร ับบริการ กระบวนการบริการ การจัดการสิ ่งแวดลอม การประชาสัมพันธ การสราง

ความสัมพันธ/ความผูกพัน เปนตน รวมทั้งมีการเพิ่มศักยภาพบุคลากรดานภาษาอังกฤษ และไดปรับเพิ่มตัวชี้วัด 

37 38 42 (ตาราง 4.1-3) ดังตัวอยาง (ตารางท่ี 4.1-5) มีการคนหาและระบุ Best Practice 5 ข้ันตอน จนไดแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการดำเนินการตามพันธกิจ (ตาราง 4.1-4) ไดมาตรฐานผานเกณฑ/รับรางวัล เชน 1) พิพิธภัณฑเรือน

โบราณลานนา ไดรับรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑดานสังคม ศิลปะ และ

วัฒนธรรม "รางวัลดีเดน" ดานกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูดานการอนุรักษและสืบสาน และดานการดูแล

สุขภาพสุขอนามัยและความปลอดภัย 2) พิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา ไดรับรางวัล Thailand Tourism 

Awards 2021 ระดับดีเยี่ยม (ทอง) 3) สำนักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา ไดรับการ

ประเมินมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำป2564 ระดับดีเยี ่ยม (ทอง) 4) พิพิธภัณฑเรือน

โบราณลานนา ไดรับมาตรฐานความปลอดภัยดานการทองเท่ียวยุคปกติใหม (Safety & Health Administration: 

SHA) ประจำป 2564 แลวนำไปใชกำหนดเปนแนวปฏิบัติที ่ดี เปนจุดเริ ่มของการสรางนวัตกรรมในอนาคต 

สนับสนุนความสำเร็จขององคกรอยางยั่งยืน 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) (ข) หรือ (ก) ตามเกณฑใหม แมสำนักฯ เริ่มมีแนวทางในการวิเคราะหและทบทวนผลการดำเนินการตาม

ทฤษฎี (ตาราง 4.1-2) แตไมพบผลที่ไดจากการกำหนดเรื่องสำคัญ ขอมูลนำเขาที่ใชในการวิเคราะหทบทวน 

ระบุตัวผูเกี่ยวของ การนำไปใช และเวลาทบทวนที่เหมาะสมที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ที่ทำใหมั่นใจไดวาการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะนำไปสูความ สำเร็จของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งวิสัยทัศน

ของสำนักฯ 
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2) (ค) สำนักฯ ทบทวนปรับปรุงผลการดำเนินการ โดยอาศัยกระบวนการ 6 ขั้นตอน (ตาราง 4.1-1) มีการ

ปรับปรุงการดำเนินการเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ (ตาราง 2.1-3) ตามพันธกิจ (ตาราง 4.1-5) แตไมชัดเจน

วาสำนักฯ ใชผลการทบทวนผลการดำเนินการไปจัดลำดับความสำคัญของเรื่องท่ีตองปรับปรุงตามลำดับอยาง

ตอเนื่องและหาโอกาสในการสรางนวัตกรรมอยางไร การจัดลำดับความสำคัญของเรื ่องจะทำใหสำนักฯ  

มีเปาหมายการดำเนินการท่ีชัดเจนเปนประโยชนตอการบริหารงบประมาณท่ีจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) (ข,ค) ไมพบการวัดผลการดำเนินการที่สำคัญ เชน การดำเนินการทางดานการเงินและงบประมาณ ซึ่งเปน

ปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการในสภาวะที่งบประมาณ

จำกัด การบริหารการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพจะทำใหมั ่นใจไดวาสำนักฯ จะสามารถ

ดำเนินการใหบริการในเรื่องท่ีจำเปนและสำคัญอยางมีเปาหมายไดอยางตอเนื่อง 
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4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู (Information, and Knowledge Management)  

ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

1) ก(1) หรือ ข(1) ตามเกณฑใหม สำนักฯ มีระบบจัดการความรูตามพันธกิจหลัก โดยใชกระบวนการ 6 ข้ันตอน 

1) กำหนดองคความรูท่ีจำเปน 2) การคนหาและเก็บรวบรวมองคความรู 3) การสรางองคความรู จากความรู

ที่มีในหนวยงาน และจากวิจัยของสถาบัน 4) การถายทอดองคความรู ผานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู/เว็บ

ไซดในสำนักฯ 5) กระบวนการนำองคความรูไปใช พัฒนาเปนแนวปฏิบัติ/คูมือ และ 6) การประเมินผลการ

นำองคความรูไปใช (ตาราง 4.2-1) มีการติดตามผลการจัดการความรูในที่ประชุม คกก.จัดการความรู และ 

คกก.บริหารสำนักฯ เพื่อประเมินผลและรายงานผลการจัดการความรูประจำป การดำเนินการดังกลาวจะ

นำไปสูการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการ 

2) ข(1,2,3,4) หรือ ก(1) และ ก(2) ตามเกณฑใหม สำนักฯ เริ ่มมีระบบในการตรวจสอบคุณภาพ ถูกตอง 

สมบูรณ เชื่อถือได และเปนปจจุบันของขอมูลและสารสนเทศ (ตาราง 4.2-2, ตาราง 4.2-3, ตาราง 4.2-4)

จัดทำสินทรัพยดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสำคัญ (ตาราง 4.2-5) อีกท้ังอยูระหวางการดำเนินการจัดทำระบบ

การรายงานผลการดำเนินการผานระบบสารสนเทศ อันนาจะสงผลตอประสิทธิผล/ประสิทธิภาพการ

ดำเนินการสำนักฯ โดยใชขอมูลจริง อันจะชวยผลักดันความสำเร็จของวิสัยทัศน 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ก(2) หรือ ข(2,3) ตามเกณฑใหม แมสำนักฯ กำหนดระบบในการจัดการความรู สำคัญของสำนักฯ แต

กระบวนการในการกำหนดองคความรูสำคัญมีเพียงสาระในสวนกระบวนการการใหบริการเกือบทั้งหมด 

(ตาราง 4.2-1) ไมพบจุดเนนท่ีควรเปนองคความรูท่ีสำคัญท่ีเก่ียวของกับศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

ลานนา การซอมแซมบำรุงรักษาสินทรัพยท่ีประมาณคามิได เปนตน ท่ีนาจะเปนแกนสาระองคความรูสำคัญ

ที่จะผลักดันใหสำนักฯ เปน “แหลงเรียนรูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลานนา” สมดังวิสัยทัศนที่ตั้งไว นอกจากนี้

สำนักฯ กำหนดใหมีการเรียนรูระดับสถาบันผานกระบวนการจัดการความรู (KM) โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู

ผานการประชุมตางๆ ไดแก การประชุมสำนักงานสำนักฯ และฝายสงเสริมศิลปวัฒนธรรม การประขุม

คณะกรรมการ (คกก.) ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร คกก.ดำเนินงานพิพิธภัณฑฯ คกก.บริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน และ คกก.บริหารสำนักฯ อยางไรก็ตาม ไมชัดเจนวาสำนักฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการ

คนหาวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศท้ังจากภายในและภายนอกสำนักฯ เพ่ือกระตุนใหเกิดการปฏิบัติท่ีดีท่ัวท้ังสำนักฯ ท่ี

นาจะมีสวนผลักดันใหสำนักฯ บรรลุวิสัยทัศนตามท่ีไดตั้งไวรวมท้ังนำไปสูความยั่งยืนของสำนักฯ 

2) ก(2) หรือ ข(2,3) ตามเกณฑใหม สำนักฯ กำหนดขอมูลและสารสนเทศสำคัญที่ตองรับประกันความถูกตอง 

เชื่อถือได ความเปนสวนตัว และ ครบถวนสมบูรณ โดยไดกำหนดมาตรการการใชงานระบบขอมูลและ

สารสนเทศ 2 กลุม คือ 1) ขอมูลสารสนเทศดานศิลปวัฒนธรรม 2) ขอมูลดานบริหารจัดการ (ตาราง 4.2-2) 

อยางไรก็ตาม ไมชัดเจนถึงการดำเนินงานอยางเปนระบบในการทวนสอบขอมูลเพื่อใหมั ่นใจวามีความ

แมนยำ ถูกตอง สมบูรณครบถวน เชื่อถือได เปนปจจุบัน และพรอมใชงานสำหรับบุคลากรและผูเกี่ยวของ

ทุกกลุมท่ีอาจสงผลถึงประสิทธิผลการดำเนินการของสำนักฯ เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน 
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หมวด 5 บุคลากร (Workforce) 

5.1 สภาวะแวดลอมดานบุคลากร (Workforce Environment) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

1) ก(1,3) หรือ ก(4) ตามเกณฑใหม สำนักฯ เริ่มมีระบบบริหารงานบุคคล (CPAC-CMU HRM System) เพ่ือ

มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน 9 ขั้นตอน (แผนภาพ 5.1-1) ไดแก กระบวนการวางแผนบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การกำหนดกรอบอัตรากำลัง การสรรหา การวาจาง การพัฒนา การคนหาผูมีความสามารถ 

การวางแผนผูบริหาร การมอบรางวัล การดูแลบุคลากร และการทบทวนผลการดำเนินงานและมีระบบการ

บริหารขีดความสามารถและอัตรากำลัง (แผนภาพ 5.1-2) โดยกำหนดขีดความสามารถเปน สมรรถนะ

พื้นฐาน และสมรรถนะตามสายวิชาชีพ มีการพัฒนาระบบ CPAC-CMU Learning and development 

sub-system 7 ขั้นตอน (แผนภาพ 5.2-1) มาเปนระบบในการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยริเริ่ม

การวางแผนพัฒนาบุคลากรสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ผานการกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ: 

บริหารงานและจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลัก  

ธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตาราง 5.1-1) ผานการผลักดันและติดตามผลผานการ

จัดทำและประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน (TOR) มีการจัดหาสวัสดิการและสิทธิประโยชนจำเปนแก

บุคลากร (ตาราง 5.1-2) มุงเนนผลงาน สงเสริมการทำงานเปนทีม มีการยกยองชมเชยผูมีผลปฏิบัติงานดีเดน 

และปรับระบบการใหคาตอบแทนตามภาระงานที่สอดคลองกับทิศทางสำนักฯ นับเปนการเริ่มการดำเนินท่ี

เปนระบบอันจะมีสวนผลักดันใหสำนักฯ มุงสูความสำเร็จตามวิสัยทัศนท่ีไดตั้งไว 

2) ข(1) สำนักฯ สรางบรรยากาศการทำงานใหปลอดภัย เกื ้อหนุนการทำงานอยางตอเนื ่อง โดยดำเนิน

ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยดานสุขอนามัย (Safety and Health Administration: SHA) และ

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มีการกำหนดผูรับผิดชอบดำเนินการ มีการรายงานผลทุกไตรมาส 

ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานใหตรงกับความตองการของบุคลากร อีกทั้งมีการประเมินและจัดการ

ความเสี่ยงดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ซ่ึงสนับสนุนและสงเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของ

บุคลากร ที่ทำใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดเต็มขีดความสามารถ สงผลใหการดำเนินงานของสำนักฯ  

มีประสิทธิผลและประสทิธภิาพ 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ก(1) หรือ ก(2) ตามเกณฑใหม แมวาสำนักฯ ไดกำหนดบุคลากรเปนสมรรถนะหลัก แตไมชัดเจนวาสำนักฯ

ไดกำหนดขีดความสามารถที่บุคลากรตองมีในการปฏิบัติที่จะนำพาสำนักฯ ไปสูการบรรลุวิสัยทัศน และ

ความยั่งยืน (ตาราง 5.1-1) ความชัดเจนและเปนรูปธรรมในการกำหนดขีดความสามารถจะทำใหระบบท่ี

สำนักฯ ร ิเริ่มม ีประส ิทธ ิผล และประสิทธ ิภาพ เร ิ ่มจากการสรรหา พัฒนา ร ักษา และสงเสริม 

ขีดความสามารถจำเปนไดตรงประเด็นเปนประโยชนในการขับเคลื่อนความสำเร็จและวิสัยทัศนของสำนักฯ 
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2) ก(4) หรือ ค(1) ตามเกณฑใหม  ไมชัดเจนวาสำนักฯ มีการจัดการดานอัตรากำลัง การเปลี่ยนแปลงบุคลากร

ที่มากกวาลักษณะทั่ว ๆ ไปอยางไร โดยเฉพาะเมื่อสำนักฯ กำหนดบุคลากรเปนสมรรถนะหลัก ทั้งนี้เพ่ือ

รับมือกับสถานการณเปลี่ยนแปลงที่สำนักฯ เผชิญ เชน สถานการณ COVID 19 การเกษียณอายุ/ออกจาก

งาน ท่ีกระทบอัตรากำลังทำใหอัตรากำลังท่ีมีอาจไมเพียงพออยางตอเนื่อง นอกจากนั้นยังไมพบแนวทางหรือ

วิธีการที่เปนระบบในการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพียงพอพรอมรับสถานการณใหม และไมพบผลลัพธ

การประเมินสมรรถนะเฉพาะตำแหนงของบุคลากรกอนและหลังการพัฒนาขีดความสามารถ สำนักฯ ควร 

มีแนวทางในการวางแผนการพัฒนาขีดความสามารถ และบริหารอัตรากำลังท่ีชัดเจน อันจะทำใหม่ันใจไดวา

ในทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสถานการณที่สำนักฯ เผชิญ สำนักฯ จะยังคงสามารถใหบริการไดอยาง

ตอเนื่องและมีประสิทธิผลรวมท้ังประสิทธิภาพ 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

1) (ก) สำนักฯ ใช CPAC-CMU Learning and development sub-system 7 ขั้นตอน (แผนภาพ 5.2.1) มา

เปนระบบในการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยใชการมีสวนรวมและนำองคประกอบความผูกพัน 

(ปจจัยที่ทำใหบุคลากรมุงมั่นตอภารกิจ) มาเปนปจจัยหลักในการจัดทำแผนงานสงเสริมความผูกพัน ที่นาจะ

ทำใหบุคลากรมีสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการทำงาน รวมทั้งมีการจัดทำเสนทางกาวหนาในอาชีพที่สงเสริม

ใหบุคลากรมีความมั่นคงในงาน อันจะผลักดันใหมีความมุงมั ่นยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน สงผลให

คุณภาพบริการดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

2) ค(1) สำนักฯ มีการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผาน 3 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการจัดทำ

ขอตกลง TOR อยางมีสวนรวมระหวางผูบังคับบัญชาและบุคลากร 2) การยกยองชมเชยและจายคาตอบแทน

ที่เหมาะสม และ 3) การผลักดันแนวคิดสรางสรรคของบุคลากรสูการจัดการความรู (KM) วิธีปฏิบัติที่ดี  

(Best Practice) และงานวิจัยสถาบัน (ตาราง 5.2-2) การดำเนินการดังกลาวจะสนับสนุนใหบุคลากรเกิด

ความมุงม่ันทุมเทในงาน เกิดการทำงานท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ทำใหสำนักฯ มีผลการดำเนินงานท่ีดีใน

ภาพรวม 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ก(1) หรือ (ข) ตามเกณฑใหม แมวาสำนักฯ มีการทบทวนคานิยมและวัฒนธรรมองคกรในการจัดทำแผน 

กลยุทธ โดยใชขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ขอเสนอแนะ และการระดมสมองในที่ประชุมที่เกี ่ยวของ  

ปรับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร เปน “คิดอยางสรางสรรค รักในงานอยางลึกซ้ึง อยูอยางชื่นชอบ และดำรง

ตนอยางเปนแบบฉบับ” โดยผูนำระดับสูงเปนแกนหลักในการปลูกฝงและธำรงรักษาวัฒนธรรมองคกร แตไม

พบวาสำนักฯ ไดใหความหมายของคานิยมและวัฒนธรรมที่ชัดเจนเปนรูปธรรมเพียงพอที่จะนำสูการปฏิบัติ

และประเมินไดจริง จึงอาจทำใหสำนักฯ ขาดโอกาสในการพัฒนาบุคลากรอยางมีทิศทาง ผลักดันความสำเร็จ

ของสำนักฯ อยางกาวกระโดด 

2) ก(2) หรือ ก(1) ตามเกณฑใหม สำนักฯ กำหนดปจจัยท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร โดยการสำรวจตาม

กลุมบุคลากร และแสดงปจจัยหลักท่ีทำใหบุคลากรมุงม่ันตอภารกิจ (ตาราง OP.1-2) อยางไรก็ตามไมชัดเจน

วามีการนำผลการสำรวจไปกำหนดปจจัยขับเคลื่อนความผูกพันท่ีสำคัญท่ีจำเพาะกับกลุมบุคลากรนั้น ๆ และ

ตัวชี้วัดความผูกพันแยกตามกลุมบุคลากร อีกท้ังไมชัดเจนถึงความเชื่อมโยงระหวางความมุงม่ันตอภารกิจกับ

ความผูกพัน วาความมุงมั่นตอภารกิจทำใหเกิดความผูกพัน หรือความผูกพันทำใหเกิดความมุงมั่นตอภารกิจ 

ความไมชัดเจนในประเด็นดังกลาวจะสงผลถึงการออกแบบการดำเนินการสรางเสริมความผูกพันในบุคลากร

ของสำนักฯ ท่ีสงผลถึงความสำเร็จในการดำเนินการของสำนักฯ 
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หมวด 6 การปฏิบัติการ (Operations) 

6.1 กระบวนการทำงาน (Work processes) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

  ก(1,2) หรือ ก(3) ตามเกณฑใหม สำนักฯ มีกระบวนการออกแบบบริการและกระบวนการทำงาน 9 

ขั้นตอน โดยนำสมรรถนะหลักมาใชในการออกแบบกระบวนการ มีการกำหนดตัวชี้วัด ผลลัพธ และมีการกำกับ

ดูแล รวมทั้งมีการใชกระบวนการปรับปรุงบริการโดยใช GAPS Model และ PDSA ปรับปรุง ทำใหเกิดการ

ปรับปรุงบริการและกระบวนการทำงานสำคัญหลายอยาง เชน โครงการพัฒนาเรือนลานนาอาณานิคม (เรือนคิวรี

เปอล) เปนแหลงเรียนรูว ิถีชีวิต วัฒนธรรมลานนำยุคโคโลเนียลในเชียงใหม ผานนิทรรศการสื่อนวัตกรรม

สรางสรรคในการใชส ื ่อนวัตกรรมดิจ ิท ัลแบบ Mapping โครงการ Conservation of Traditional Lanna 

Architecture in Chiang Mai (AFCP) และกระบวนการนำชมพิพิธภัณฑ โดยใชสื ่อออนไลนและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ไดแก Virtual Museum 360 (พิพิธภัณฑเสมือน 360 องศา) ซึ่งสามารถเขาชมพิพิธภัณฑฯ บนเว็บไซต

สำนักฯ การถายทอดความรูในพิพิธภัณฑผาน Facebook Live และการฝกอบรมแบบออนไลนผานโปรแกรม 

Zoom Meetingการดำเนินการนี้ตอเนื่องจะนำไปสูการปรับปรุงประสิทธิผลการทำงานไปสูความสำเร็จของ

วิสัยทัศน 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

  ก(1,2) หรือ ก(3) ตามเกณฑใหม แมวาสำนักฯ มีการจัดทำขอกำหนดการออกแบบบริการ/กระบวนการ 

(ตาราง 6.1-1) แตขอกำหนดที่มีอาจนำไปสูมาตรฐานทั่วไปเทานั้น ไมชัดเจนวาจะทำใหสำนักฯ สามารถออก

ออกแบบบริการ/กระบวนการไดเกินระดับมาตรฐานอยางมีประสิทธิผล นำไปสูการสรางคุณคาแกผูรับบริการ

อยางไร อีกทั้งตัวชี้วัดที่กำหนดในการติดตามกระบวนการการบริการ/กระบวนการประสิทธิภาพ ไดกำหนดตาม

กระบวนการทำงานหลัก (ตาราง 6.1-2) จึงยังไมมีความจำเพาะสอดคลองและเปนรูปธรรมเพียงพอที่จะชวยให

สำนักฯ ติดตามการดำเนินงานใหบริการท่ีมุงเนนลูกคา/ผูรับบริการไดอยางตรงจุดและมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ

เพียงพอท่ีจะนำไปสูการปรับปรุงบริการและการจัดการท่ีจะผลักดันสำนักฯ ไปสูการบรรลุวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน

และกาวกระโดด  
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6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

  (ก,ข,ค) สำนักฯ ใชระบบ ISHARE ในกระบวนการจดัการหวงโซอุปทาน 6 ขั้นตอน ที่มีความชัดเจน เริ่ม

จากการจำแนกพันธมิตร/ผูสงมอบ (Identify) การคัดเลือก (Select) การแลกเปลี่ยนขอมูลปอนกลับเพื่อการ

ปรับปรุง (Help) การกำกับติดตาม ประเมินผล (Assess) การสรางความสัมพันธ (Relationship) และการวัด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Evaluation) (ตาราง 6.2-2) การดำเนินการนี้สนับสนุนการใหบริการ/ดำเนินงานได

อยางตอเนื่อง นอกจากนี้สำนักฯ ยังมีกระบวนการจัดการดานความปลอดภัย กระบวนการเตรียมความพรอมตอ

ภาวะฉุกเฉิน ผานระบบการบริหารความเสี ่ยง มีการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานภายใน อาทิ  

ดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน มีการมอบหมายใหมีผูอยูเวร ผูตรวจเวร และเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับดานขอมูลและสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีที่สำคัญ 

สำนักฯ และรับมือตอทุกสถานการณ มีการสำรองขอมูลและสารสนเทศตามเวลาท่ีกำหนด มีการกำหนดสิทธิ์และ

ระดับในการเขาถึงขอมูล และมีระบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อปองกันการสูญหาย (แผนภาพ6.2-1) รวมท้ังระบบ

ควบคุมตนทุนการดำเนินการเมื่อมีการลดลงของงบประมาณสนับสนุน ตนทุน ตาม 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) วิเคราะห

ตนทุน 2) กำหนดวิธีการควบคุมตนทุน 3) ปรับปรุงกระบวนการโดยใช Service Process เพื่อปรับปรุงบริการ

และกระบวนการทำงาน ลดความผิดพลาดและลดการทำงานที่ซ้ำซอน 4) กำกับติดตามผลการดำเนินการตาม

เวลาที่กำหนด และรวบรวม วิเคราะห สรุป และรายงานผลการปฏิบัติงานตอ คกก.บริหารสำนักฯ 5) รวบรวม

ความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานนการควบคุมตนทุนผานกระบวนการจัดการความรู  (KM) (ตาราง 6.2-1) 

นอกจากนั้นยังมีการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติโดยนำ PDCA การรับฟงเสียงของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ระบบ Service Process มาใชในการพัฒนากระบวนการทำงานอยางตอเนื่อง 

ท่ีทำใหม่ันใจวาสำนักฯ จะสามารถใหบริการ/ดำเนินการไปไดตอเนื่องภายใตสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงเร็ว 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ค(1) ไมชัดเจนวาสำนักฯ ดำเนินการอยางไรในการบำรุงรักษา ซอมแซม และดูแลความปลอดภัย สินทรัพย

อันประเมินคามิได เชน พิพิธภัณฑเรือนโบราณกลางแจง ที่ไมสามารถหาบริษัทรับทำประกันภัยได เพื่อให

ม่ันใจไดวา สินทรัพยจะอยูในสภาพสมบูรณ ทรงคุณคา ตลอดไป 

2) (ก),ข(3) สำนักฯ มีการปรับปรุงบริการและกระบวนการทำงานสำคัญ (ตาราง 6.1-4) แมจะมีระบบการ

ควบคุมตนทุน (ตาราง 6.2-1) แตไมชัดเจนวามีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการแสวงหารายไดเพ่ือความ

ม่ันคงทางการเงินและการพ่ึงพาตนเองอยางไร การดำเนินการดังกลาวจะทำใหสำนักฯ มีความม่ันคง สามารถ

ใหบริการท่ีมีคุณภาพไดในทุกสถานการณ  
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หมวด 7 ผลลัพธ (Results) 

7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน และบริการท่ีตอบสนองตอลูกคากลุมอ่ืน และดานกระบวนการ 

(Student Learning, Customer-Focused Service Results, Process Results) 

ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

1) ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียนดีขึ้น (แผนภาพ 7.1.ก-3 รอยละของผูผานการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

(Post-test), แผนภาพ 7.1.ก-4 รอยละของประโยชนที่ไดรับจากฐานขอมูลองคความรูศิลปวัฒนธรรมบน

เว็บไซตสำนักฯ)และบางตัวมีแนวโนมดีขึ้น (แผนภาพ 7.1.ก-2รอยละความรู/ประโยชนที่ผูรับบริการไดรับ

จากการรับบริการ)  

2) ข(1) ผลลัพธดานกระบวนการ-ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบางตัวดีคงที่อยางตอเนื่อง 

(แผนภาพ 7.1.ข(1)-1 จำนวนของระบบงานที่ปรับปรุงใหมและมีผลลัพธดีขึ้น และ แผนภาพ 7.1.ข(1)-3 

รอยละความสำเร็จของแผนการจัดการความรู) และบางตัวดีขึ้น (แผนภาพ 7.1.ข(1)-4 รอยละประสิทธิผล

ของสื่อประชาสัมพันธตางๆตอกิจกรรมและความรูในพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา มช [visibility])   

3) ข(2) ผลลัพธดานกระบวนการ-การเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉินทุกตัวดีคงที่ตอเนื่อง (แผนภาพ 7.1.ข

(2)-1 รอยละความสำเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง และแผนภาพ 7.1.ข(2)-2 รอยละความสำเร็จของแผน

ฉุกเฉินและความปลอดภัยของสำนักงาน)  

4) ผลลัพธดานการจัดการหวงโซอุปทานดีคงที่ตอเนื่อง (แผนภาพ 7.1.ค-1 รอยละการสงมอบงานตรงตาม 

TOR ที่กำหนด และแผนภาพ 7.1.ค-2 จำนวนเรื่องที่เปนปญหาอุปสรรคในการดำเนินการระหวางผูสงมอบ 

(suppliers) กับสำนักฯ) 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) (ก), ข(1,2), (ค) สำนักฯ กำหนดคาเปาหมายผลลัพธเกือบทั้งหมดไวเพียง 80% ไดแก แผนภาพ 7.1.ก-1 

รอยละของผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม/อบรมหลักสูตร ท่ีนำความรูไปใชประโยชน/ตอยอดในดานตาง ๆ, 

แผนภาพ 7.1.ก-2 รอยละความรู/ประโยชนที่ผูรับบริการไดรับจากการรับบริการ, แผนภาพ 7.1.ก-3 รอย

ละของผู ผานการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั ้น (Post-test), แผนภาพ 7.1.ข(1)-2 รอยละของโครงการ/

กิจกรรมการบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกำหนด, แผนภาพ 7.1.ข(1)-3 รอยละความสำเร็จของ

แผนการจัดการความรู, แผนภาพ 7.1.ข(1)-4 รอยละประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธตางๆตอกิจกรรม

และความรูในพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา มช. (visibility), แผนภาพ 7.1.ข(2)-1 รอยละการสงมอบงาน

ตรงตาม TOR ที่กำหนด และแผนภาพ 7.1.ข(2)-2 จำนวนเรื่องที่เปนปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

ระหวางผูสงมอบ (suppliers) กับสำนักฯ การตั้งเปาหมายที่มิไดพิจารณาใชผลการดำเนินงานที่ผานมาจะ

ทำใหสำนักฯ สูญเสียโอกาสในการสรางความทาทายที่จะผลักดันยกระดับคุณภาพการดำเนินการไดอยาง

ตอเนื่อง 
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2) (ก) สำนักฯ ไมไดแสดงผลลัพธที่บอกถึงการตอบสนองความตองการและความคาดหวังใหครบทุกประเด็น 

เชน ประเด็นความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม และประเด็นสนับสนุน อนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  

วาไดขยายความรวมมือ หรือไดสรางโครงการสนับสนุน อนุรักษ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอะไรบาง  

มีผูเขารวมโครงการและไดรับประโยชนอยางไร จำนวนเทาใด การแสดงผลลัพธเปนคารอยละตามแผนภาพ 

7.1ก-1 ถึง 4 โดยไมแสดงจำนวน อาจทำใหผลลัพธไมสามารถนำไปใชประโยชนไดเต็มท่ี 

3) ข(1) สำนักฯ ไมไดแสดงผลการปรับปรุงระบบงานตามแผน ถึงแมสำนักฯ ไดรายงานถึงรอยละประสิทธิผล

ของสื่อประชาสัมพันธตางๆ ตอกิจกรรมและความรูในพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา แตเปนการรายงานใน

ภาพรวม การแยกวิเคราะหประสิทธิผลตามชนิดของสื่อบริการ เชน จำนวนการติดตามสื่อออนไลน ตาม

แผนภาพที่ 3.1-2 และแยกคุณลักษณะอื่นของผูติดตาม อาจทำใหสามารถวางแผนการใชสื่อที่เหมาะสม

ยิ่งขึ้นไดการดำเนินการดังกลาวจะทำใหสำนักฯ ไดขอมูลจริงแยกตามกลุมลูกคาและบริการที่จะสามารถใช

ในการยกระดับคุณภาพบริการ ขยายตลาด สรางความสำเร็จและความม่ันคงแกสำนักฯ ไดอยางตอเนื่อง 

4) (ค) สำนักฯ ไมไดแสดงผลลัพธผลการดำเนินงานดานเครือขายอุปทานในสวนของคูความรวมมือ และไมพบ

ผลประเมินคุณภาพของผูสงมอบในบางมิติ เชน การประเมินคุณภาพการใหบริการกอนและหลังการขาย

ของผูสงมอบโดยบุคลากร ขอมูลจริงในประเด็นดังกลาวจะทำใหสำนักฯ สามารถยกระดับบริการไดอยาง

ตอเนื่อง 
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7.2 ผลลัพธดานลูกคา (Customer Results) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

1) ก(1) ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา-ความพึงพอใจ ทุกตัวมีแนวโนมดีขึ้น (แผนภาพ 7.2.ก(1)-1รอยละความ 

พึงพอใจของลูกคาตอการเขารับบริการวิชาการ และ แผนภาพ 7.2.ก(1)-2 รอยละความพึงพอใจของลูกคาตอ

การเขาใชบริการพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา) หรือดีอยางตอเนื่อง (แผนภาพ 7.2.ก(1)-3 จำนวนเรื่องท่ี

ผูรับบริการไมพึงพอใจในการรับบริการ และ แผนภาพ 7.2.ก(1)-4 จำนวนขอรองเรียนของผูรับบริการท่ีสงผล

กระทบสูง) 

2) ก(2) ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา-ความผูกพัน ทุกตัวมีแนวโนมดี (แผนภาพ 7.2.ก(2)-1 รอยละของกลุม

ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนาท่ีมาใชบริการซ้ำ และ แผนภาพ 7.2.ก(2)-2 รอยละของหนวยงาน/

องคกรท่ีใหการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมซ้ำ) 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ก(1,2) สำนักฯ กำหนดคาเปาหมายผลลัพธบางตัวไวเพียง 80% ไดแก แผนภาพ 7.2.ก(1)-1รอยละความ 

พึงพอใจของลูกคาตอการเขารับบริการวิชาการ และ แผนภาพ 7.2.ก(1)-2 รอยละความพึงพอใจของลูกคาตอ

การเขาใช บริการพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนา และบางตัวไวเพียง 50% ไดแก แผนภาพ 7.2.ก(2)-1  

รอยละของกลุมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนาท่ีมาใชบริการซ้ำ และแผนภาพ 7.2.ก(2)-2 รอยละ

ของหนวยงาน/องคกรที่ใหการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมซ้ำ การตั้งเปาหมายที่มิไดพิจารณาใชผลการ

ดำเนินงานท่ีผานมาจะทำใหสำนักฯ สูญเสียโอกาสในการสรางความทาทายท่ีจะผลักดันยกระดับคุณภาพการ

ดำเนินการไดอยางตอเนื่อง  

2) ก(1) ไมพบผลลัพธความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจ จากลูกคากลุมอื่นและผูมีสวนไดสวนเสียตามที่ระบุไวในโครง

รางองคกร P.1 ข (2) การขาดขอมูลดังกลาวจะทำใหสำนักฯ สูญเสียโอกาสในการยกระดับคุณภาพการ

ดำเนินการเพ่ือมุงสูความสำเร็จของวิสัยทัศน  

3) ก(2) ไมพบผลลัพธดานการมุงเนนลูกคาที่จำแนกตามลักษณะความตองการและความคาดหวัง การติดตาม

ผลลัพธดังกลาวจะชวยใหสำนักฯ สามารถปรับปรุงบริการและการสงมอบที่ตรงตามความคาดหมายหรือ

เหนือความคาดหมาย อันจะชวยยกระดับบริการไดอยางตอเนื่อง  
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7.3 ผลลัพธดานบุคลากร (Workforce Results) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

1) ก(1) ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร-อัตรากำลังขีดความสามารถมีแนวโนมดีขึ ้น (แผนภาพ 7.3.ก(1)-1  

รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการจำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา) หรือดีคงที่อยางตอเนื่อง (แผนภาพ 7.3.ก

(1)-2 รอยละของอัตราท่ีมีบุคคลครองตำแหนงตออัตราท้ังหมด)  

2) ก(2) ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร-บรรยากาศในการทำงานมีแนวโนมดีขึ้น (แผนภาพ 7.3.ก(2)-1 รอยละ

ความพึงพอใจของบุคลากรตอบรรยากาศและสภาพแวดลอมในการทำงาน 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ก(1) แมสำนักฯ มีผลลัพธการมุงเนนบุคลากรดี (แผนภาพ 7.3.ก(1)-1) แตเปนเพียงลักษณะทั่วไปไมพบ

ผลลัพธการพัฒนาขีดความสามารถที่จำเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ รวมทั้งไมพบผลลัพธที่แสดงถึง

ความเพียงพอของขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากรที่จะนำไปสู การบรรลุความสำเร็จของ

วิสัยทัศนของสำนักฯ 

2) ก(4) ตัวชี้วัดผลลัพธดานการพัฒนาบุคลากร (แผนภาพ 7.3 ก (4)-1 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตอ

จำนวนบุคลากรท้ังหมด) อาจไมสะทอนผลสัมฤทธิ์ท่ีแทจริง การติดตามผลการนำความรูจากการพัฒนาไปใช

ประโยชนจะวัดประสิทธิผลไดดียิ่งข้ึน 

  



 

- 27 - 

7.4 ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกร (Leadership and Governance Results) 

ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

1) ก(3) ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแล-กฎหมาย ขอบังคับ และการรับรองมาตรฐานบางตัวดข้ึีน 

(ผลลัพธ 7.4.ก(3)-3 การรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม และดานความปลอดภัย/อาชีวอนามัย (มาตรฐาน)) 

ผลลัพธดังกลาวอาจชวยสนับสนุนใหสำนักฯ ประสบความสำเร็จในการนำองคกรที่มีมาตรฐานคุณภาพการ

ใหบริการท่ีดี 

2) ก(5) ผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแล-สังคม บางตัวดีขึ้น (ผลลัพธ 7.4.ก(5)-3 รอยละประโยชน

ที่ชุมชนไดรับจากการบริการของสำนักฯ หรือสามารถนำไปพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนได) ผลลัพธดังกลาวอาจ

ชวยสนับสนุนใหสำนักฯ บรรลุเปาหมายดานการสรางประโยชนใหสังคมและชุมชนได 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ก(1) แมวารอยละการรับรูวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และแผนปฏิบัติการของบุคลากรดีขึ้น (ผลลัพธ  

7.4.ก(1)-1) อยางไรก็ตามไมพบผลลัพธการประเมินการนำวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม เปาประสงค และ

แผนปฏิบัติการ ไปปฏิบัติในกลุ มบุคลากรที ่ชัดเจน การประเมินการสื ่อสารเพื ่อนำวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค และแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติในการทำงานประจำวันจะสะทอนความสำเร็จของการ 

นำองคกรไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยผลลัพธของการที ่บุคลากรนำคานิยม (CPAC: 

Creativity, Passion, Affection, Classic) ไปปฏิบัติอาจจะสะทอนถึงความเขาใจตรงกันและการปฏิบัติใน

ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงจะสงผลในการสนับสนุนความสำเร็จตามวิสัยทัศนของสำนักฯ 

2) ก(1) สำนักฯ ไมไดแสดงผลลัพธดานการนำองคกรและการกำกับดูแลองคกรบางเรื่อง เชน การประเมินผล

การดำเนินการของผูบริหารแบบรอบดาน (ไมพบการประเมินโดยบุคลากรและกรรมการอำนวยการ) ซึ่งการ

แสดงผลลัพธที่ครอบคลุม ครบถวน อาจชวยระบุโอกาสในการพัฒนาเพื่อสงเสริมความไดเปรียบเชิงกลยุทธ

ของสำนักฯ และการเติบโตอยางยั่งยืน 

3) ก(4) การกำหนดผลลัพธในสวนของการกำกับดูแลดานจริยธรรมที่เปนรูปธรรม และมีการกำกับติดตามกอน

การเกิดปญหาจะสะทอนความเปนองคกรคุณธรรมที่เหนือกวามาตรฐานทั่วไป อันเปนจุดเนนของสำนักฯ 

มากกวาการติดตามผลลัพธเมื่อเกิดปญหาแลว (ผลลัพธ 7.4.ก(4)-1 จำนวนเรื่องรองเรียนเรื่องธรรมาภิบาล

ของผูบริหาร) 
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7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ (Budgetary, Financial, Market, and 

Strategy Results) ระดับการประเมิน (band) = 2 

Strength (จุดแข็ง) 

1) ก(1) ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด-งบประมาณ การเงินบางตัวดีขึ้น (แผนภาพ7.5.ก(1)-2 

จำนวนเงินรายไดท่ีเกิดจากการเก็บคาใชสถานท่ี อาคาร และพิพิธภัณฑ) 

2) ก(2) ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด-การตลาดทุกตัวดีขึ ้น (แผนภาพ 7.5.ก(2)-1จำนวน

ผูใชบริการพิพิธภัณฑแบบออนไลน และ onsite และแผนภาพ 7.5.ก(2)-2 จำนวนรางวัล/มาตรฐานท่ี

พิพิธภัณฑเรือนโบราณลานนาไดรับ (รางวัล/มาตรฐาน)) 

Opportunity for Improvement (โอกาสในการพัฒนา) 

1) ก(2) การรายงานผลลัพธในบริการภาพรวม (แผนภาพ 7.5.ก(2)-1) โดยท่ีรวมบริการท่ีมีลักษณะบริการท่ี

แตกตาง ไดแก การบริการพิพิธภัณฑแบบออนไลนและ onsite การรายงานผลแยกกันจะสะทอนภาพการ

รายงานผลการดำเนินการในสถานการณจริงท่ีชัดเจนนำไปสูการยกระดับคุณภาพการปรับปรุงการดำเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ก(1) ไมพบผลลัพธดานการควบคุมตนทุน และความมั่นคงทางการเงิน ผลลัพธทางการตลาดจำแนกตาม

ผูใชบริการ ผลลัพธดานตลาดใหม ผลลัพธดานความสำเร็จตามตัววัดและตัวชี้วัดของสำนักฯ การมีผลลัพธ

ดานการควบคุมตนทุนและความมั่นคงทางการเงินจะทำใหสำนักฯ สามารถดำเนินการเพื่อไปสูวิสัยทัศนได

อยางตอเนื่องและม่ันคง 

 


