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มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ของผู ้ น� ำ ระดั บ สู ง ในการพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ต ามปณิ ธ านอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มหาวิทยาลั ย จึ ง น� ำ เกณฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ
มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการยกระดั บ การด� ำ เนิ น การ
และพั ฒ นาการในด้ า น ต ่ า งๆ ซึ่ ง ช่ ว ยกระตุ ้ น ให้
องค์ ก รมุ ่ ง เน้ น ที่ ค วามส�ำเร็จ และค� ำ นึ ง ถึ ง มุ ม มอง
เชิ ง ระบบในก า ร บ ริ ห า ร จั ดการองค์ ก รเพื่ อ การ
บรรลุ พั น ธกิ จ และวิ สั ย ทั ศ น ์ การได้ รั บ รางวั ล
อั น ทรงเกี ย รติ ใ นครั้ ง นี้ น� ำ มาซึ่ ง ความภาคภูมิใจ
ของทุ ก คนในมหาวิ ท ยาลัย และเป็ น สิ่ ง ที่ ช่ว ยยื น ยั น
ว่ า มหาวิทยาลัยมีแนวทางการบริหารจัดการที่ เป็นระบบ
เพื่ อ น� ำ องค์ ก รไปสู ่ ความเป็นเลิศ และจะยัง คงมุ ่ ง มั่ น ใน
การพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างประโยชน์
ให้ทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า บุคลากร ผู้มีส่วนได้ ส ่ ว นเสี ย
สั ง คม/ชุ ม ชน และประเทศชาติ

ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ นิ เ วศน์ นั น ทจิ ต
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
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ลั ก ษณะองค์ ก ร
และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผูร้ จู้ ริง คิดเป็น ปฏิบตั ไิ ด้ สามารถครองตน
ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส�ำนึกต่อสังคม”
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นน�ำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (A leading university committed to social responsibility
and sustainable development)
พันธกิจ : 1) สั่งสอนและอบรมบัณฑิต 2) สั่งสมและประยุกต์ปัญญา
ความรู้ (วิจยั -นวัตกรรม) 3) บริการวิชาการเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
4) สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย และบ�ำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมภิ าค จัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็น
ศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง เพือ่ อ�ำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่น
และประเทศชาติโดยส่วนรวม ในระยะเริ่มต้นด�ำเนินการเปิดสอนเพียง
3 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก รวม 21 คณะ 3 วิทยาลัย 2 สถาบัน ครอบคลุมทั้งทาง
ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ นอกจากนั้นมีส่วนงานอื่นๆ ที่ท�ำหน้าที่สนับสนุน
การจัดการศึกษา ด�ำเนินการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
การบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยในปี 2562
ได้เริ่มด�ำเนินการผ่านโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้เพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะ
ที่ต้องการ เพื่อ reskill / upskill ให้ทันกับพลวัตที่เปลี่ยนไป

ค่านิยม : E-CMU
E หมายถึง การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)
C หมายถึง การเชิดชูรับใช้สังคม (Community Engagement)
M หมายถึง การยึดหลักธรรม (Morality)
U หมายถึง รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว (Unity)
วัฒนธรรมองค์กร : ร่วมด้วย ช่วยกัน
สมรรถนะหลักขององค์กร: การบูรณาการความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ทีห่ ลากหลาย สูค่ วามเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหาร
สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์

ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานในก�ำกับของรัฐที่ด�ำเนินการ
โดยไม่มุ่งหวังผลก�ำไร เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ด�ำเนินการตาม
ปณิธานของมหาวิทยาลัยทีก่ ำ� หนดไว้วา่ “มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม
ค้นคว้า วิจยั และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่น
ในสัจธรรมและคุณธรรม เพือ่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์เผยแพร่
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สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ
วิ ธี ก ารด� ำ เนิ น งาน
การมุง่ เน้นทีค่ วามส�ำเร็จ และค�ำนึงถึงมุมมองเชิงระบบในการบริหารจัดการ
องค์กรเพือ่ การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ โดยให้ความส�ำคัญกับการ
ก�ำหนดทิศทางและเป้าหมายทีช่ ดั เจน การสือ่ สารและสร้างความผูกพันกับ
บุคลากรเพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายเดียวกัน การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ทตี่ อบสนองต่อ
เป้าหมายและความต้องการของลูกค้า รวมถึงการกระตุน้ ให้เกิดนวัตกรรม
การถ่ายทอดกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ใิ นแต่ละระดับเพือ่ ให้บคุ ลากรมีสว่ นร่วม
ในการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จร่วมกันควบคูไ่ ปกับการวางแผน
พัฒนาบุคลากรทีส่ อดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ตลอดจนการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ งตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึง่ ส่งผลให้ผลลัพธ์มแี นวโน้ม
ทีด่ ขี นึ้ อย่างต่อเนือ่ ง และส่งมอบคุณค่าทีด่ ขี นึ้ ให้แก่ลกู ค้า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
สังคม/ชุมชน และประเทศชาติ
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
มี 4 ประการ ประกอบด้วย
1) Leadership ความมุง่ มัน่ ของผูน้ ำ� ระดับสูงในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ตามปณิธานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ อ�ำนวยประโยชน์แก่ทอ้ งถิน่ ภาค
เหนือและประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยน�ำเกณฑ์ TQA หรือในระบบการ
ศึกษาเรียกว่าเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพือ่ ปรับปรุงความสามารถในการบริหาร
จัดการทุกเรือ่ งทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ โดยได้รบั การสนับสนุน
และผลักดันในเชิงนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนือ่ ง
2) Engagement ความผูกพันของคนในองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร
“ร่วมด้วย ช่วยกัน” ของผูบ้ ริหารและบุคลากรจากทุกส่วนงาน
3) Attitude การสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรทุกระดับในการเรียนรู้
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการท�ำงานอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งตาม
แนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพือ่ พัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
4) Deployment การถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมายของมหาวิทยาลัยไปสู่
การปฏิบัติทคี่ รอบคลุมทุกส่วนงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วมใน
การขับเคลือ่ นมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน
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ความท้ า ทายส� ำ คั ญ
ที่ อ งค์ ก รเผชิ ญ
การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�ำที่สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อสังคม
(Sustainable Development Goals : SDGs)
การ transform learning platform/model ที่ตอบสนองทักษะ
แห่งอนาคต และคนทุกช่วงวัย
การน�ำองค์ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการบู ร ณาการจากงานวิ จั ย และ
การบริการวิชาการไปยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจของ
เมืองเชียงใหม่ ชุมชนภาคเหนือ และประเทศ
การ transform การด�ำเนินงานทุกด้านให้สามารถตอบสนอง
สถานการณ์การแข่งขัน รวมถึงภาวะวิกฤต เช่น COVID-19 และ PM 2.5
การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุน
การด�ำเนินการทุกด้าน
การบริหารจัดการที่มุ่งสู่ result based organization

การน� ำ องค์ ก ร
ผูน้ ำ� ระดับสูงน�ำองค์กรผ่านระบบการน�ำองค์กร (รูป 1) โดยให้ความส�ำคัญ
กับการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ ตลอดจน
ชุมชน/สังคม เริ่มจากการก�ำหนดทิศทาง เป้าหมายองค์กรโดยน�ำ
ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�ำคัญ
การเปลี่ ย นแปลงส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สถานการณ์ แ ข่ ง ขั น ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลจาก SWOT Analysis เป็นข้อมูลน�ำเข้า
ที่ส�ำคัญ จากนั้นสื่อสาร/ถ่ายทอด VMV ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งการสื่อสาร
ทางเดียวและสองทาง จัดท�ำกลยุทธ์และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนงาน สร้างแรงจูงใจโดย
การยกย่อง ชมเชย วิเคราะห์/ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
ตามแผนทุ ก ไตรมาส ตลอดจนสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และ
ปรับปรุง/พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
รูป 1 ระบบการน�ำองค์กร
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ผูน้ ำ� ระดับสูงก�ำหนดวิสยั ทัศน์และค่านิยม ในขัน้ ตอนของกระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ เริม่ จากการวิเคราะห์ตนเองโดยรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทีม่ คี วามส�ำคัญทัง้ จากภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)
การเปลีย่ นแปลงส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขัน
รวมถึง
ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส�ำคัญ เพือ่ เป็นข้อมูลน�ำเข้าในการวิเคราะห์และทบทวนวิสยั ทัศน์ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
ส่วนงาน จากนัน้ ถ่ายทอดวิสยั ทัศน์และค่านิยมไปสูบ่ คุ ลากร ลูกค้า ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทีส่ ำ� คัญ และพันธมิตร โดยวิธกี ารสือ่ สารทัง้ ทางเดียวและสองทาง
ในปี 2559 ได้เริม่ ประเมินถึงการรับรูว้ สิ ยั ทัศน์อย่างไม่เป็นทางการโดย
การสอบถามจากบุคลากรด้วยวาจา พบว่ า การสื่ อ สาร/ถ่ า ยทอด
VMV ยั งไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกกลุ่ม ปี 2560 จึงได้เพิ่มการ
สื่อสารผ่านทางสือ่ สังคมออนไลน์ เช่น Website, Facebook Fanpage
ซึง่ เป็นช่องทางทีผ่ รู้ บั สารสามารถเข้าถึงได้ง่าย ติดตามและประเมิน
ผลแบบไม่เป็นทางการทุกปี และในปี 2562 ได้ทบทวนและปรับเพิม่ ช่อง
ทาง Line Group Official, Instagram, Twitter เพิ่มเติมตามข้ อ เสนอ
แนะที่ได้รับแบบไม่เป็นทางการจากลูกค้า และบุคลากร และปรับ
กระบวนการประเมิ น การรั บ รู ้ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละค่ า นิ ย มให้ เ ป็ น ระบบ
มากขึ้น โดยใช้แบบส�ำรวจการรับรู้วิสัยทัศน์และค่านิยมของบุคลากร
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) และนศ. (ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา)
ผลการส�ำรวจพบว่าทุกกลุม่ มีระดับการรับรู้ เข้าใจ และระดับการมีส่วนร่วม
ในการบรรลุวิสัยทัศน์อยู่ในระดับมาก และมีระดับการรับรู้ เข้าใจค่านิยม
E-CMU ในระดับมากเช่นกัน โดยพบว่าบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน น�ำค่านิยม E: Excellence ไปปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ นอกจากนั้น
ในการส่งเสริมและผลักดันค่านิยมขององค์กรสู่การปฏิบัตินั้น ผู้น�ำ
ระดับสูงได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและมุ่งมั่นต่อค่านิยม E-CMU
ผ่านการก�ำหนดนโยบายและร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น ก�ำหนดนโยบาย
การน�ำเกณฑ์ TQA/ EdPEx มาใช้ และปรับระบบงานให้มหี น่วยงานรองรับ
ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาคุณภาพองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ ประกาศนโยบาย
คุณธรรม และปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างให้เห็น ประกาศเจตจ�ำนงสุจริต (ITA)
ติดตามประเมินและเผยแพร่ข้อมูลและผลการประเมินสู่สาธารณชนทุกปี
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ผูน้ ำ� ระดับสูงมุง่ มัน่ ต่อการส่งเสริมการประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ
จริยธรรมผ่านระบบการน�ำองค์กร โดยยึดหลักการท�ำงาน “บอกให้รู้
ท�ำให้ดู อยูใ่ ห้เห็น เป็นก�ำลังใจเมือ่ ท�ำตาม” เช่น ประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)
นโยบายมหาวิทยาลัยคุณธรรม นโยบาย No Gift Policy จัดท�ำคูม่ อื
จรรยาบรรณผูป้ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้บคุ ลากรได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ าม แต่งตัง้
คณะกรรมการจริยธรรม ติดตามและก�ำกับการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการลงโทษทางวินยั ส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิด
กฎหมายและจริยธรรม และมีการยกย่องผูม้ คี ณุ ธรรมจริยธรรม
ในด้านการท�ำประโยชน์ให้สงั คม ผูน้ ำ� ระดับสูงให้ความส�ำคัญกับการส่งมอบ
คุณค่าทีด่ ใี ห้แก่ชมุ ชน/สังคม โดยก�ำหนดให้ Community Engagement
เป็นหนึง่ ในค่านิยมของมหาวิทยาลัยเพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐานในการขับเคลือ่ น
การท�ำงานเพือ่ ความผาสุกและท�ำประโยชน์ให้สงั คม และก�ำหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์ที่มีทิศทางการด�ำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (SDGs) ตามวิสยั ทัศน์ โดยก�ำหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(SO1-SO5) ทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs
ก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับความผาสุกและผลประโยชน์ของ
สังคมทัง้ ในด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยมี
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบในกลยุทธ์ด้านต่างๆ ร่วมกันก�ำกับดูแล
และใช้สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยร่วมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่
สิง่ แวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และไม่ทำ� ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม
ในด้านต่างๆ เช่น การไม่ปล่อยน�ำ้ เสียออกสูช่ มุ ชน การอนุรกั ษ์พลังงาน
โครงการจ้างงานประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
การแปรรูปผลผลิตมะม่วงล้นตลาด นอกจากนั้น ยังสนับสนุนและ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส�ำคัญโดยด�ำเนินการร่วมกับชุมชน
ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ด�ำเนินการในระดับส่วนงาน ซึง่ ทุกส่วน
งานจะก�ำหนดชุมชนที่ส�ำคัญ ส�ำรวจความต้องการของชุมชน และ
ให้การสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนตามความเชีย่ วชาญ
ของแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทุกปี
รูปแบบที่ 2 ด�ำเนินการร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัย โดยพิจารณา
ก�ำหนดชุมชนที่ส�ำคัญจากความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับ
พันธกิจและสมรรถนะหลักขององค์กร ความสะดวกในการลงพืน้ ที่
(ก�ำหนดพื้นที่ที่อยู่ใน จ.เชียงใหม่) และเป็นชุมชนด้อยโอกาส

Thailand Quality Class

ด้ า นกลยุ ท ธ์

รูป 2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วางแผนกลยุทธ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารทุกระดับและทุกส่วนงาน เพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ รวมทัง้ รับฟังความคิดเห็น
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม retreat ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
จากทุกส่วนงาน เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กระบวนการวางแผนกลยุ ท ธ์ (SPP) มี ขั้ น ตอนที่ มี ค วามสั ม พั นธ์
ต่อเนื่องกันตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท�ำกลยุทธ์
การน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและทบทวน/
ปรับปรุงกลยุทธ์ รวม 10 ขั้นตอน (รูป 2)
ในปี 2562 ผูน้ ำ� ระดับสูงได้ทบทวนผลการด�ำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ระยะครึง่ แผน และวิเคราะห์สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทั้งจาก
ภายในและภายนอก รวมถึง Key changes โดยใช้เครือ่ งมือในการวิเคราะห์
เพิม่ เติมคือ STEEP analysis และ 7Ss เพื่อปิดจุดบอดของการวิเคราะห์
ข้อมูลน�ำเข้าให้สมบูรณ์มากขึ้น จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ส่งผลให้
มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ระยะครึ่งแผนในหลายประเด็น ได้แก่
ขยายระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ไปถึงปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การขยายระยะเวลาของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 12 และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของอธิการบดี เพิ่มการก�ำหนด
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จของวิสัยทัศน์เพื่อสื่อสารและท�ำให้คนในองค์กร
มองเห็นเป้าหมายความส�ำเร็จเดียวกัน และปรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ใหม่ในเชิงรุกทีส่ อดคล้องและมุ่งสู่ความส�ำเร็จของวิสยั ทัศน์ โดยปรับจาก
เดิม 8 ข้อ เหลือ 6 ข้อ ปรับตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์จากเดิม 17 ตัวชี้วัด
เหลือ 10 ตัวชีว้ ดั ก�ำหนดค่าเป้าหมายโดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินการ
ณ ปัจจุบนั และคาดการณ์กบั ค่าเทียบเคียงทีต่ อ้ งการบรรลุโดยการวิเคราะห์
Gap analysis และก�ำหนดกลยุทธ์เชิงรุก 9 ข้อซึ่งได้จากการท�ำ
TOWS matrix เพื่อใช้เป็น initiatives ในการผลักดันให้ตัวชี้วัดของ

แผนกลยุทธ์บรรลุเป้าหมาย จากนั้นน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ระยะยาว จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ขับเคลื่อน
แผนได้อย่างเป็นรูปธรรม และจัดท�ำแผนด้านบุคลากรที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบตั กิ าร น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การไปยังหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ CMU-PA โดย
หัวหน้าส่วนงานจะถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในระดับบุคคลผ่านระบบ
TOR/JA และ IDP ต่อไป
นอกจากนั้น ในระหว่างกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์
ระยะครึ่งแผน ผู้น�ำระดับสูงพบว่ายุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน ที่ด�ำเนิน
การมาตั้งแต่ระยะต้นของแผนกลยุทธ์ สอดรับกับนโยบาย BCG ของ
ประเทศทีย่ ดึ หลัก Bio Circular Green economy (BCG) ซึง่ ประกอบด้วย
4 สาขา คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุและ
เคมีชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDG ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก�ำหนดให้เป็น 1 ในตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของวิสยั ทัศน์ ดังนัน้ ผูน้ �ำระดับสูง
จึงสร้าง CMU BCG Platform ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและก�ำหนด
ให้เป็นกลยุทธ์หลักที่ส�ำคัญในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสยั ทัศน์ ทัง้ นี้ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการใช้งานจริง (BCG in Actions)
อย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ใช้พื้นที่การศึกษา
แม่เ หี ย ะเป็ น CMU BCG platform เนื่องจากมีทั้งการเกษตรที่ถือ
เป็นต้นน�้ำ การแปรรู ป การเกษตร การแปรรูปผลผลิตการเกษตร
เป็นนวัตกรรมอาหารกึ่งส�ำเร็จรูป การน�ำผลผลิตทางการเกษตรไป
หมุนเวียนใช้ และน�ำ waste ที่เกิดขึ้นไปท�ำเป็นพลังงานทางเลือก
ผลจากการด�ำเนินการนี้น�ำไปสู่การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ และ
ส่งเสริมให้น�ำผลงานวิจัยในระดับ TRL 1-3 ไปสู่นวัตกรรม
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : +66 5394 1300
โทรสาร : +66 5321 7143
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