
ติดตามการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน (CMU-PA) ส านักงานมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ 2564



ค ารับรองการปฏิบัติงานส านักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

2563 2564 2565
จ านวนการย่ืนขอรับรางวัลเลิศรัฐ (สาขาการบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม) หรือรางวัลอื่น ๆ ที่
เทียบเท่า * (จ านวนรางวัลที่ย่ืนขอรับ)

0 1 1

จ านวนงานวิจัยสถาบัน/ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล scopus (ผลงาน) 2 4 6

ร้อยละของจ านวนระบบการท างานที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างเป็นระบบและเกิด
ประสิทธิผล (ร้อยละ)

10 50 80

จ านวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน (ผลงาน) 3 4 5

จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล KM Award ในระดับชาติ (รางวัล) 0 0 1

จ านวน Platform เสมือนจริง/ Sandbox เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Platform)

0 2 2



ผลการด าเนินงานของส านักงานมหาวิทยาลัย ปี 2564

OKRs

2564

ค าอธิบายเพิ่มเติม
เป้ารวม 63-

64
ผลรวม 63-

64

คิด %

แผน ผล 100

ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวนการยื่นขอรับรางวัลเลิศรัฐ 
(สาขาการบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม) หรือรางวัลอ่ืนๆ ที่
เทียบเท่า (จ านวนที่ย่ืนขอรับรางวัล)

1 3 ยื่นเสนอขอรับรางวัล 3 รางวัล
1. องค์กรโปร่งใส NACC ครั้งที่ 10
2. ส านักงานสีเขียว (Green Office)
3. รางวัลเลิศรัฐ

1 3 100.00

ตัวช้ีวัดที่ 2 จ านวนงานวิจัยสถาบัน/งานวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล scopus (ผลงาน)

4 7 ได้รับจัดสรรทุนวิจัย จ านวน 7 ทุน และอยู่ระหว่างด าเนินการ
1. การพัฒนาระบบการดูแลเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษา สังกัดส านักงาน
หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ส านักงานหอพัก นศ.]
2. แนวทางในการดูแลสุขภาพของนักศึกษาข้ามเพศในสังกัดส านักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
[ส านักงานหอพัก นศ.]
3. โครงการจัดท าแบบจ าลองสารสนเทศทางกายภาพ พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [กองอาคารฯ]
4. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และการคาดคะเนจ านวนนักศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่คาดว่าจะมีในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) [กองแผนงาน]
5. การวิเคราะห์ "การติดตามประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ" มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 [กองแผนงาน]
6. การพัฒนาระบบติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ด้านยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
[กองแผนงาน]
7. การประเมินผลการจัดสรรอัตราก าลังสายวิชาการ (อาจารย์) แบบ FTES Plนs ปีงบประมาณ 2552-2558
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [กองแผนงาน]

6 7 100.00



ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของจ านวนระบบการ
ท างานที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
เป็นระบบและเกิดประสิทธิผล (ร้อยละ)
(การรายงานผลยังไม่ครบทุกหน่วยงาน
ภายใน ส านักงานมหาวิทยาลัย)

50 66.67
(คิดจาก

หน่วยงานที่ส่ง
ข้อมูล)

มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนการปรับปรุงระบบงาน เพ่ือสร้างนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ท างานจ านวนทั้งสิ้น 8 จากทั้งหมด 12 ระบบการท างาน

50 66.67 100.00

กองอาคารฯ ปรับปรุง 4 จาก 7 ระบบการท างาน
- ระบบค าขออนุมัติแบบรูปรายการ
- ระบบค าขออนุมัติการใช้ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
- งานดูแลความสะอาดเรียบร้อย
- งานด้านระบบสาธารณูปโภค

2. กองกฎหมาย ปรับปรุง 4 จาก 5 ระบบการท างาน
- ปรับกระบวนการท างานด้านกฎหมายของนิติกรให้มีความกระชับ ลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- ระบบงานสนับสนุนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาระบบ CMULAW
- ระบบสัญญาออนไลน์ การลาศึกษาต่อ / การรับทุน, นักศึกษารับทุน

OKRs
2564

ค าอธิบายเพิ่มเติม
เป้ารวม 63-

64
ผลรวม 63-

64

คิด %

แผน ผล 100



OKRs
2564

ค าอธิบายเพิ่มเติม
เป้ารวม 63-

64
ผลรวม 63-

64

คิด %

แผน ผล 100

ตัวช้ีวัดที่ 4 จ านวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน (ผลงาน)

4 8 จ านวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 9 ผลงาน
1. SCMC จ านวน 5 ผลงาน

- CMU.to
- CMU Mobile Service : People Counting
- การเช็คอินจุดตรวจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- ระบบแจ้งเตือนการเข้าออกของยานพาหนะที่ต้องสงสัย
- ระบบตรวจสอบความถูกต้องของเส้นทางการเดินสายของรถไฟฟ้า

2. กองแผนงาน จ านวน 3 ผลงาน
- การพัฒนาระบบก าหนดกรอบอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว เงินแผ่นดิน 
(Temporary Staff Employment: SE)
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านพัสดุ และครุภัณฑ์  กองแผนงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การพัฒนาองค์กรเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 8 100.00

ตัวช้ีวัดที่ 5 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล 
KM Award ในระดับชาติ (รางวัล)

0 0 0 0 0.00

ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวน Platform เสมือน
จริง/Sandbox เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรสู่
การเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Platform)

2
0

ระดับมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการ ดังนี้
1. จัดตั้งทีมคณะท างานผลักดันการสร้าง Virtual Organization/ Sandbox 
2. ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่จะช่วยแก้ pain points ที่เป็นอุปสรรคให้มหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว เพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินงานต่อไป 

2 0 0.00

1
ระดับหน่วยงาน (ส านักงานมหาวิทยาลัย)
1. โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ (CLC)

2 1 50.00

รวม 90.00



การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัย

ความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด OKRs หน่วยงานรับผิดชอบรายงานหลัก 
(คณะท างานหลัก)

ตัวชี้วัด : 1. จ านวนการยื่นขอรับรางวัล (จ านวนรางวัลที่ยื่นขอรับ)  ปีงบประมาณ 2564
- รางวัลองค์กรโปร่งใส NACC คร้ังที่ 10 (ระดับมหาวิทยาลัย โดยส านักงานมหาวิทยาลัยเป็นฐานจัดท า)
- รางวัลส านักงานสีเขียว (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กองแผนงาน

กองพัฒนานักศึกษา

- รางวัลเลิศรัฐ ประเภทรางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ.2564 สาขาประเภทพัฒนาการริการ ส านักงานมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด : 2 จ านวนงานวิจัยสถาบัน/ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ผลงาน) ส านักงานบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัด 3. ร้อยละของจ านวนระบบการท างานที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด 4. จ านวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัตทิี่ดทีี่น ามาใช้ในการปฏิบัตงิาน (ผลงาน)
ตัวชี้วัด 5. จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล KM Award ในระดับชาติ (รางวัล)

ส านักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน  
(คณะท ำงำนหลัก)
- ทุกหน่วยงาน ร่วมด ำเนินกำรและส่ง

ข้อมูลระบบงำน หรือนวัตกรรม

ตัวชี้วัด : 6. จ านวน Platform เสมือนจริง/ Sandbox เพ่ือปรับโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มุง่เน้นผลลัพธ์ (Platform) ส านักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
(คณะท ำงำนหลัก)
- กองกฎหมาย/ กองบริหารงานบุคคล/
กองกลาง/ ส านักงานบริหารงานวิจัย 
(ร่วมด ำเนินกำร)



Action Plan



ตัวชี้วัด : 1. จ านวนการยื่นขอรับรางวัล (จ านวนรางวัลที่ยื่นขอรับ)  ปีงบประมาณ 2564
- รางวัลองค์กรโปร่งใส NACC ครั้งที่ 10 (ระดับมหาวิทยาลัย โดยส านักงานมหาวิทยาลัยเป็นฐานจัดท า)

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินการ

หมายเหตุ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก

การด าเนินการตาม Action Plan 
ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 

2565
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กิจกรรมรางวัลที่ 1 : รางวัลองค์กรโปร่งใส 

1. จัดต้ังทีมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือเตรียมการและวางแนวทางการท างาน
อย่างเป็นระบบ ตามวงจร PDCA

กองแผนงาน
(ทีมคณะท างาน ITA)

√ คณะท างานได้ด าเนินการยื่นขอรับรางวัล
องค์กรโปร่งใส NACC ครั้งที่ 10 เรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลรางวัล ซึ่งยังไม่มี
ก าหนดประกาศผลจากส านักงาน ป.ป.ช. 

2. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง อบรมด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

3. ศึกษาดูงานองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 

4. ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงาน และขั้นตอนการท างาน

5. ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 

6. จัดท ารายงานโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส 

7. จัดส่งเล่มรายงานพร้อมไฟล์หลักฐาน



ตัวชี้วัด : 1. จ านวนการยื่นขอรับรางวัล (จ านวนรางวัลที่ยื่นขอรับ)  ปีงบประมาณ 2564
- รางวัลส านักงานสีเขียว (Green Office) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินการ
หมายเหตุ/ 

ผู้รับผิดชอบหลัก
การด าเนินการตาม Action Plan 

ในไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิจกรรมรางวัลที่ 2 : โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office)

1. จัดตั้งทีมคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนโครงการส านักงานสีเขียว 
ผู้อ านวยการ หรือ key 
person แต่ละหน่วยงาน 

1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนส านักงาน
สีเขียว (Green Office)

2. ศึกษาและจัดท าแผนการด าเนินงานตามเกณฑ์ รวมถึงการปฏิบัติตาม
แผน
- ก าหนดขอบเขต / บริเวณ 
- ก าหนดการด าเนินการที่สอดคล้องกับงบประมาณ เช่น การ

ปรับเปลี่ยน Facility ภายในอาคาร

คณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการส านักงานสีเขียว 
(Green Office)

2. ด าเนินการศึกษาเกณฑ์การ
ประเมินส านักงานสีเขียว (Green 
Office) ดังนี้
- ก าหนดขอบเขต / บริเวณ 

ที่จะด าเนินการ คือ 
อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 2

** อยู่ระหว่างรอการ Coaching
3. จัดท าเอกสารเพื่อประเมินตนเองเบื้องต้นก่อนการส่งขอรับรางวัล

4. เข้าร่วมอบรมส านักงานสีเขียว (กรณีผ่านการประเมินตนเองเบือ้งต้น)

5. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน/ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ค าแนะน า
เกณฑ์ส านักงานสีเขียว
6. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน/ตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองตาม
เกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับพื้นที่

7. ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน/ตรวจเย่ียม กรณีผ่านการรับรอง
ตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง)



ตัวชี้วัด : 2. จ านวนงานวิจัยสถาบัน/ งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ผลงาน)

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินการ

หมายเหตุ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก

การด าเนินการตาม Action Plan ปีงบประมาณ 2564
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดต้ังทีมคณะท างานสนับสนุนและขบัเคลือ่นการจัดท า
ผลงานวิจัยสถาบันและจัดหาทุนวิจัย

ผู้อ ำนวยกำรทุกหน่วยงำน และ
เลขำร่วมระหว่ำงส ำนักงำนบริหำร
งำนวิจัยและกองแผนงำน

1. จัดตั้งทีมคณะท ำงำนสนับสนุนและขับเคลือ่นกำรจัดท ำ
ผลงำนวิจัยสถำบันและจัดหำทุนวิจัย

2. สนับสนุนการจัดท าผลงานวิจัยสถาบันของหน่วยงาน ผ่านการ
จัดสรรทุนวิจัยสถาบันเพ่ือการพัฒนาบริหารจัดการงานวิจัย ทั้งใน
รูปแบบการ Top Down ประเด็นที่เหมาะสม และการ Call 
proposal จากหน่วยงาน

ส ำนักงำนบริหำรงำนวิจัย  
(ผู้ก ำกับกับดูแล)
ทุกหน่วยงำน

2. ด ำเนินกำรขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมและอยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
3. ได้ท ำกำรพิจารณาโครงการที่ย่ืนข้อเสนอมาครบถ้วนแล้ว โดย
แบ่งออกเป็นของส่วนงาน กับ ส่วนของส านักงาน เนื่องจำกมีกำร
เปิดรับข้อเสนอโครงกำรไปแล้ว โดยยังไม่ได้มีกำรจดัอบรมให้ควำมรู้
4. ได้จัดท ำสัญญำรับทุนส ำหรับโครงกำรของบุคลำกรส ำนักงำน
มหำวิทยำลัย จ ำนวน  7 เรื่อง เริ่มด ำเนินกำร 16 มีนำคม 64 ทุก
โครงกำรอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรกำรวิจัย 

2.1 ให้ควำมรู้ด้ำนกำรจัดท ำวิจัยสถำบันแก่หน่วยงำนภำยใน
ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย พร้อมแจ้ง Time Frame ในกำรด ำเนินกำร

ส ำนักงำนบริหำรงำนวิจัย

2.2 ทุกหน่วยงำนก ำหนดหัวข้อในกำรจัดท ำวิจัยสถำบัน  น ำเสนอ
คณะท ำงำนพิจำรณำ (ผ่ำนคณะกรรมกำร Screen ควำมเป็นไปได้
และควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน)

ทุกหน่วยงำน

2.3 คณะกรรมกำรก ำหนดหัวข้อวิจัยสถำบัน Top Down ทุกหน่วยงำน

2.4 กำรจัดสรรพี่เลี้ยง/ ที่ปรึกษำในกำรสนับสนุนกำรท ำวิจัยให้กับ
หน่วยงำน

ทุกหน่วยงำน

2.5 หน่วยงำนท่ีได้รับสนับสนุนทุนกำรวิจัยสถำบันด ำเนินกำรวิจัย
ตำมข้อเสนอ

ทุกหน่วยงำน

2.6 กำรติดตำมควำมคืบหน้ำผลกำรจัดท ำวิจัยสถำบัน ทุกหน่วยงำน



ตัวชี้วัด 3. ร้อยละของจ านวนระบบการท างานที่ได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิผล (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด 4. จ านวนนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงาน (ผลงาน)
ตัวชี้วัด 5. จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล KM Award ในระดับชาติ (รางวัล)

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินการ

หมายเหตุ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก

การด าเนินการตาม Action Plan ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดตั้งทีมคณะท างานปรับปรุงระบบงาน เพื่อสร้างนวัตกรรม
และแนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน 

ผู้อ านวยการทุกหน่วยงาน
ร่วมเป็นคณะกรรมการ

จัดตั้งคณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุง
ระบบงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมและแนวปฏิบตัิที่ดี
ในการท างาน ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอ านวยการเพื่อขับเคลื่อนการ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อสร้างนวัตกรรมและแนวปฏบิตัิ
ที่ดีในการท างาน ประกอบด้วย
ผอ. ส านักงานมหาวิทยาลัยเปน็ประธาน และ ผอ. ทุก
หน่วยงานเปน็กรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่กอง
แผนงานเปน็เลขานกุาร
2. คณะท างานกลางเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุง
ระบบงานเพื่อสร้างนวัตกรรมและแนวปฏิบตัิที่ดีใน
การท างานของส านกังาน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผอ. ส านักทรัพย์สิน เป็น
ประธาน ผอ. กองวิเทศ เป็น รองประธาน และตัวแทน
คณะท างานเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุง
ระบบงาน เพื่อสร้างนวัตกรรมและแนวปฏิบตัิที่ดีใน
การท างานของแต่ละกอง/ส านกังาน เป็น
กรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่กองแผนงานเปน็เลขานกุาร



โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินการ

หมายเหตุ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก

การด าเนินการตาม Action Plan ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดตั้งทีมคณะท างานปรับปรุงระบบงาน เพื่อสร้างนวัตกรรม
และแนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน 

ผู้อ านวยการทุก
หน่วยงานร่วมเปน็
คณะกรรมการ

3. คณะท างานประจ าหน่วยเพื่อขับเคลื่อนการ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อสร้างนวตักรรมและแนว
ปฏิบัติที่ดีในการท างานในแต่ละกอง / ส านักงาน 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภายในกอง / ส านักงาน 
จ านวน 3-5 คน โดยมี ผอ. ในแต่ละหน่วยงาน
เป็นที่ปรึกษา 

Gap Analysis ยังไม่มีประกาศแต่งตั้ง เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ่งจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนมกราคม 2564 

2. อบรมให้ความรู้หน่วยงานภายในส านักงานมหาวิทยาลัยใน
ด้านกระบวนการปรบัปรุง พัฒนา หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน

ทุกหน่วยงาน ยังไม่ได้ด าเนนิการ 

Gap Analysis ติดปัญหาการแพร่ระบาดของโค
วิด 19 ท าให้ไม่สามารถจัดประชุมที่มีผู้เข้าอบรม
จ านวนมาก

แนวทางแก้ปัญหา ให้ความรู้แก่คณะท างานเพื่อ
ขับเคลื่อนการปรับปรุงระบบงาน เพื่อสร้าง
นวัตกรรมและแนวปฏิบตัิที่ดีในการท างานของ
ส านักงานมหาวิทยาลัย เพื่อไปถ่ายทอดความรู้
ให้แก่คณะท างานฯ ในหน่วยงานของแต่ละกอง / 
ส านักงาน โดยผ่าน Social media ที่เหมาะสม 



โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินการ

หมายเหตุ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก

การด าเนินการตาม Action Plan ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. ตรวจสอบกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ด าเนินการแล้วทั้งกระบวนการหลัก และ
กระบวนการสนับสนนุ

4. วิเคราะห์และวางแผนการลดขั้นตอนในการท างาน ทุกหน่วยงาน ยังไม่ได้ด าเนนิการอย่างเปน็ระบบ

Gap Analysis หน่วยงานยังไม่ได้จัดตั้ง
คณะท างานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดนีอ้ยา่งเป็น
ระบบ แม้ว่าปัจจุบันหนว่ยงานได้มีกระบวนการ
ลดขั้นตอนอยู่หลายหนว่ยงานแต่ยังไม่ได้ก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไวอ้ย่างเปน็ระบบ 
แนวทางพัฒนา คณะท างานกลางฯ จะจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดกลุ่ม
กระบวนการการลดขั้นตอนการท างานที่เชื่อมโยง
กันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในกอง และ
หน่วยงานภายนอกที่อยู่ทั้งภายใน / ภายนอก
มหาวิทยาลัย / ผู้มารับบริการ พร้อมทั้งก าหนด
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่สามารถวัดได้อยา่งเปน็
รูปธรรม



โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินการ

หมายเหตุ/ 
ผู้รับผิดชอบหลัก

การด าเนินการตาม Action Plan ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5. การออกแบบและพัฒนากระบวนการท างานหลักตามแผน ทุกหน่วยงาน ด าเนินการอย่างอิสระในแต่ละหนว่ยงาน มีการ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องบา้ง แต่ยังไม่
เป็นระบบ
Gap Analysis ทุกหน่วยงานออกแบบ
กระบวนการหลักแล้ว แต่ยังไม่มีการวางแผนเพื่อ
พัฒนาต่อยอดเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสู่
ความเป็นเลิศอย่างเปน็ระบบ
แนวทางพัฒนา คณะท างานกลางฯ จะจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อก าหนด
กระบวนการหลักที่ส าคัญที่จะต้องพัฒนาให้เกิด
ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้ง
ก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่สามารถวัดได้
อย่างเป็นรูปธรรม

6. ทดสอบระบบและก าหนดแนวปฏิบตัิ ทุกหน่วยงาน

7. คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง/ 
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงาน เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติที่ดี จากหน่วยงาน เพื่อน าเสนอผลงาน KM Award

ผู้อ านวยการทุก
หน่วยงานร่วมเปน็
คณะกรรมการ



ตัวชี้วัด : 6. จ านวน Platform เสมือนจริง/ Sandbox เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Platform) 

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินการ
หมายเหตุ/ 

ผู้รับผิดชอบหลัก
การด าเนินการตาม Action Plan ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดตั้งทีมคณะท างานผลักดันการสร้าง Virtual 
Organization/ Sandbox 

ส านักงานขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์
กองกฎหมาย

1. จัดตั้งทีมคณะท างานผลักดันการสร้าง Virtual 
Organization/ Sandbox 
2. ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่จะช่วยแก ้
pain points ที่เป็นอุปสรรคให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่
สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว
เพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินงานต่อไป ดังนี้

1. ศึกษาแนวปฏิบตัิ 18 ประการ ส าหรับองค์กรที่คล่องตัว 
จากบทความของ MC Kinsey เร่ือง How to create an agile 
organization.

2. ส ารวจความเห็นต่อแนวปฏิบัติที่จะช่วยแก้ pain points 
ที่เป็นอุปสรรคให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปน็องค์กรที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวจากกลุ่มเปา้หมาย 3 กลุ่ม คือ

2.1 กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/รองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดี)

2.2 กลุ่มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
2.3 กลุ่มผู้อ านวยการในสังกัดส านกังานมหาวิทยาลัย/

เลขานุการส่วนงาน
3.ประมวลผลจากการส ารวจ ที่มีความส าคัญสูงสุด 5 อันดับ

แรก เพื่อน าไปประกอบการก าหนดแนวทาง การออกแบบระบบ
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรเสมือน

4.จัดท าร่างข้อบังคับและน าหารือผู้ทรงคุณวุฒิ

2. ทีมคณะท างานวิเคราะห์และวางแผนการ
ด าเนินการผลักดันให้เกิด Platform เสมือนจริง/ 
Sandbox ในหน่วยงานเป้าที่เป็นหมายหลัก

3. จัดท าร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดตั้ง
องค์กร/Platform เสมือนจริง

ส านักงานขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์
กองกฎหมาย

4. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติร่าง
ข้อบังคับ

ส านักงานขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์

5. ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตามรปูแบบ 
Platform เสมือนจริง/ Sandbox 

ส านักงานขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์



ตัวชี้วัด : 6. จ านวน Platform เสมือนจริง/ Sandbox เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Platform) 

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาด าเนินการ
หมายเหตุ/ 

ผู้รับผิดชอบหลัก
การด าเนินการตาม Action Plan ปีงบประมาณ 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดตั้งทีมคณะท างานผลักดันการสร้าง Virtual 
Organization/ Sandbox 

ผู้อ านวยการหน่วยงาน
เป้าหมายร่วมเป็น
คณะกรรมการ
- กองกฎหมาย
- กองบริหารงานบุคคล
- กองกลาง
- ส านักงานบริหารงานวิจยั
- ส านักงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

1. จัดตั้งทีมคณะท างานผลักดันการสร้าง Virtual 
Organization/ Sandbox 
2. ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่จะช่วย
แก้ pain points ที่เป็นอุปสรรคให้มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว
เพ่ือประกอบการวางแผนการด าเนินงานต่อไป ดังนี้

1. ศึกษาแนวปฏิบตัิ 18 ประการ ส าหรับองค์กรที่
คล่องตัว จากบทความของ MC Kinsey เร่ือง How to 
create an agile organization.

2. ส ารวจความเห็นต่อแนวปฏิบัติที่จะช่วยแก้ pain 
points ที่เป็นอุปสรรคให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น
องค์กรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อยา่งคล่องตัวจาก
กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ

2.1 กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/รอง
อธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)

2.2 กลุ่มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
2.3 กลุ่มผู้อ านวยการในสังกัดส านกังานมหาวิทยาลยั/

เลขานุการส่วนงาน
3.ประมวลผลจากการส ารวจ ที่มีความส าคัญสูงสุด 5

อันดับแรก เพื่อน าไปประกอบการก าหนดแนวทาง การ
ออกแบบระบบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการองค์กรเสมือน

2. ทีมคณะท างานวิเคราะห์และวางแผนการ
ด าเนินการผลักดันให้เกิด Platform เสมือนจริง/ 
Sandbox ในหน่วยงานเป้าที่เป็นหมายหลัก
- กองกฎหมาย
- กองบริหารงานบุคคล
- กองกลาง
- ส านักงานบริหารงานวิจัย
- ส านักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
3. ศึกษาดูงานองค์กรที่มีการใช้ Platform for 
Virtual Organizations/Sandbox (อาจท าหรือไม่
ก็ได้)
ตัวอย่าง ลาดกระบัง

ตัวแทนจากหน่วยงาน
เป้าหมาย

4. ด าเนินการตามแผนงานในหน่วยงานเป้าหมาย หน่วยงานเปา้หมาย

5. ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตามรปูแบบ 
Platform เสมือนจริง/ Sandbox 

ทีมคณะท างานฯ


