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ศาสตราจารย ์ค ลิ นิก นายแพทย ์ นิ เวศน ์  นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเ ชียงใหม ่

ด ้วยความมุ ่ง ม่ันของผู ้ น� าระดับ สูงในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ตามปณิธานอย ่างต ่อเ น่ือง  

มหาวิทยาลัยจึงน�า เกณฑ ์รางวัลคุณภาพแห ่งชาติ

มาใช้เป ็น เค ร่ืองมือในการยกระดับการด�าเนินการ

และพัฒนาการในด้ า น ต ่ า งๆ  ซึ่ งช ่ วยกระตุ ้ น ให ้

องค ์กรมุ ่ ง เน ้ นที่ ความส�าเร็จ และค�านึงถึงมุมมอง

เชิงระบบในก า ร บ ริ ห า ร จั ดก ารองค ์กร เพื่ อการ

บรร ลุพั น ธ กิจ และวิ สัย ทัศน ์  การ ได้ รับรางวัล

อันทรง เ กี ย รติ ในครั้งนี้ น� ามาซึ่ งความภาคภูมิใจ

ของทุกคนในมหาวิทยาลัย และเป ็น ส่ิงท่ีช่วยยืนยัน

ว ่ามหาวิทยาลัยมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ 

เพื่อน�าองค์กรไปสู ่ความเป็นเลิศ และจะยังคงมุ่งม่ันใน

การพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดย้ัง เพื่อสร้างประโยชน์

ให้ทุกภาคส่วน ท้ังลูกค้า บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สังคม/ชุมชน และประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่เป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกในส่วนภมูภิาค จดัตั้งขึ้น

ตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็น

ศูนย์กลางทางวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู เพือ่อ�านวยประโยชน์แก่ท้องถิ่น

และประเทศชาติโดยส่วนรวม ในระยะเริ่มต้นด�าเนินการเปิดสอนเพียง 

3 คณะ คอื คณะมนษุยศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

ปัจจุบันมีการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก รวม 21 คณะ 3 วิทยาลัย 2 สถาบัน ครอบคลุมทั้งทาง

ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ นอกจากนั้นมีส่วนงานอื่นๆ ท่ีท�าหน้าที่สนับสนุน

การจัดการศึกษา ด�าเนินการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 

การบริหารจัดการ รวมทั้งสนบัสนนุการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยในปี 2562 

ได้เริ่มด�าเนินการผ่านโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนทุกช่วงวัยได้เพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะ

ท่ีต้องการ เพ่ือ reskill / upskill ให้ทันกับพลวัตที่เปล่ียนไป

ปัจจุบันมหาวิทยาลยัเชยีงใหม่เป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐที่ด�าเนินการ

โดยไม่มุ่งหวงัผลก�าไร เป็น 1 ในมหาวทิยาลยัวจิยัแห่งชาติ ด�าเนินการตาม

ปณธิานของมหาวทิยาลยัท่ีก�าหนดไว้ว่า “มหาวทิยาลยัแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม 

ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู ้ตามหลักแห่งเสรภีาพทางวชิาการ โดยยึดมั่น

ในสัจธรรมและคณุธรรม เพ่ือความเป็นเลศิทางวชิาการ การประยุกต์เผยแพร่ 

ลักษณะองค ์กร

และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผูรู้้จริง คิดเป็น ปฏบิติัได้ สามารถครองตน 

ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตส�านึกต่อสังคม”

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยชั้นน�าที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา

ที่ยั่งยนื (A leading university committed to social responsibility 

and sustainable development)

พันธกิจ : 1) สั่งสอนและอบรมบัณฑิต 2) สั่งสมและประยุกต์ปัญญา

ความรู ้(วจิยั-นวตักรรม)  3) บริการวิชาการเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดนิ 

4) สืบสานวัฒนธรรมล้านนา-ไทย และบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม

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

ทีห่ลากหลาย สูค่วามเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ด้านอาหาร 

สุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และด้านล้านนาสร้างสรรค์ 
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การมุง่เน้นท่ีความส�าเร็จ และค�านงึถงึมุมมองเชิงระบบในการบรหิารจดัการ

องค์กรเพ่ือการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ โดยให้ความส�าคัญกบัการ

ก�าหนดทศิทางและเป้าหมายทีช่ดัเจน การสือ่สารและสร้างความผกูพันกับ

บุคลากรเพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมายเดยีวกนั การจดัท�าแผนกลยุทธ์ทีต่อบสนองต่อ

เป้าหมายและความต้องการของลกูค้า รวมถงึการกระตุน้ให้เกิดนวัตกรรม 

การถ่ายทอดกลยทุธ์สู่การปฏิบตัใินแต่ละระดบัเพือ่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม

ในการขับเคลือ่นองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็ร่วมกนัควบคูไ่ปกบัการวางแผน

พฒันาบคุลากรทีส่อดคล้องไปในแนวทางเดยีวกนั การเพ่ิมประสิทธิภาพ/

ประสทิธผิลของกระบวนการหลกัและกระบวนการสนบัสนนุ ตลอดจนการ

ปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่งตามวงจรคณุภาพ PDCA ซึง่ส่งผลให้ผลลัพธ์มแีนวโน้ม

ทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่ง และส่งมอบคณุค่าทีด่ขีึน้ให้แก่ลกูค้า ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 

สงัคม/ชมุชน และประเทศชาติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการขับเคล่ือนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

ม ี4 ประการ ประกอบด้วย 

1) Leadership ความมุง่มัน่ของผูน้�าระดบัสูงในการพัฒนามหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ตามปณิธานอย่างต่อเนือ่ง เพ่ืออ�านวยประโยชน์แก่ท้องถิน่ภาค

เหนอืและประเทศชาติ โดยมหาวิทยาลัยน�าเกณฑ์ TQA หรอืในระบบการ

ศึกษาเรยีกว่าเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพ่ือปรบัปรงุความสามารถในการบรหิาร

จดัการทกุเรือ่งทีจ่ะส่งผลให้เกดิการปรบัปรงุคณุภาพ โดยได้รบัการสนบัสนนุ

และผลักดันในเชิงนโยบายจากสภามหาวทิยาลยัมาอย่างต่อเนือ่ง  

2) Engagement ความผูกพันของคนในองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 

“ร่วมด้วย ช่วยกัน” ของผูบ้ริหารและบุคลากรจากทกุส่วนงาน 

3) Attitude การสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรทุกระดบัในการเรยีนรู้ 

พัฒนาและปรบัปรงุคุณภาพในการท�างานอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่งตาม

แนวทางของเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาต ิเพ่ือพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 

4) Deployment การถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมายของมหาวิทยาลัยไปสู่

การปฏิบัติทีค่รอบคลุมทกุส่วนงาน เพ่ือให้เกิดกระบวนการมส่ีวนร่วมใน

การขบัเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน

ส่ิงส�าคัญท่ีมีผลต ่อ

วิธีการด�าเนินงาน
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การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าที่สร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อสังคม 

(Sustainable Development Goals : SDGs)

การ transform learning platform/model ที่ตอบสนองทักษะ

แห่งอนาคต และคนทุกช่วงวัย

การน�าองค์ความรู ้ที่ ได ้จากการบูรณาการจากงานวิจัยและ

การบริการวิชาการไปยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจของ

เมืองเชียงใหม่ ชุมชนภาคเหนือ และประเทศ 

ความท ้าทายส�าคัญ

ท่ีองค ์กรเผชิญ

การ transform การด�าเนินงานทุกด้านให้สามารถตอบสนอง

สถานการณ์การแข่งขนั รวมถึงภาวะวกิฤต เช่น COVID-19 และ PM 2.5

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสนับสนุน

การด�าเนินการทุกด้าน

การบริหารจัดการที่มุ่งสู่ result based organization

ผูน้�าระดบัสงูน�าองค์กรผ่านระบบการน�าองค์กร (รปู 1) โดยให้ความส�าคัญ

กับการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ ตลอดจน

ชุมชน/สังคม เริ่มจากการก�าหนดทิศทาง เป้าหมายองค์กรโดยน�า

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญ 

การเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลจาก SWOT Analysis เป็นข้อมูลน�าเข้า

ที่ส�าคัญ จากนั้นสื่อสาร/ถ่ายทอด VMV ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งการสื่อสาร

ทางเดียวและสองทาง  จัดท�ากลยุทธ์และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและการประพฤติปฏิบัติอย่างมี

จริยธรรม พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนงาน สร้างแรงจูงใจโดย

การยกย่อง ชมเชย วิเคราะห์/ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน

ตามแผนทุกไตรมาส ตลอดจนสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และ

ปรับปรุง/พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

การน�าองค ์กร

รปู 1 ระบบการน�าองค์กร
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ผูน้�าระดบัสงูก�าหนดวสัิยทศัน์และค่านยิม ในข้ันตอนของกระบวนการ

วางแผนกลยทุธ์ เร่ิมจากการวเิคราะห์ตนเองโดยรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมลูทีม่คีวามส�าคญัทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร (SWOT Analysis) 

การเปลีย่นแปลงส�าคญัท่ีมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขนั รวมถึง

ข้อมูลความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี

ส�าคญั เพือ่เป็นข้อมูลน�าเข้าในการวเิคราะห์และทบทวนวสัิยทศัน์ภายใต้

กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ

ส่วนงาน จากน้ันถ่ายทอดวสิยัทศัน์และค่านยิมไปสูบุ่คลากร ลูกค้า ผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยีทีส่�าคญั และพันธมิตร โดยวธีิการสือ่สารทัง้ทางเดยีวและสองทาง 

ในปี 2559 ได้เร่ิมประเมินถึงการรับรู้วิสยัทศัน์อย่างไม่เป็นทางการโดย

การสอบถามจากบุคลากรด้วยวาจา  พบว่าการส่ือสาร/ถ่ายทอด 

VMV ยังไม่ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกกลุ่ม ปี 2560 จึงได้เพิ่มการ

สื่อสารผ่านทางสือ่สังคมออนไลน์ เช่น Website, Facebook Fanpage 

ซึง่เป็นช่องทางทีผู่ร้บัสารสามารถเข้าถึงได้ง่าย ติดตามและประเมิน

ผลแบบไม่เป็นทางการทุกปี  และในปี 2562  ได้ทบทวนและปรบัเพ่ิมช่อง

ทาง  Line Group Official, Instagram, Twitter เพิ่มเติมตามข้อเสนอ

แนะที่ได้รับแบบไม่เป็นทางการจากลูกค้า และบุคลากร และปรับ

กระบวนการประเมินการรับรู ้วิสัยทัศน์และค่านิยมให้เป็นระบบ

มากขึ้น โดยใช้แบบส�ารวจการรับรู ้วิสัยทัศน์และค่านิยมของบุคลากร 

(สายวิชาการและสายสนับสนุน) และนศ. (ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา) 

ผลการส�ารวจพบว่าทกุกลุม่มรีะดบัการรบัรู ้เข้าใจ และระดบัการมีส่วนร่วม

ในการบรรลุวิสัยทัศน์อยู่ในระดบัมาก และมรีะดบัการรบัรู ้เข้าใจค่านิยม 

E-CMU ในระดับมากเช่นกัน โดยพบว่าบุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุน น�าค่านยิม E:  Excellence ไปปฏบิตัมิากทีส่ดุ นอกจากนั้น 

ในการส่งเสริมและผลักดันค่านิยมขององค์กรสู่การปฏิบัตินั้น ผู้น�า

ระดับสูงได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและมุ่งม่ันต่อค่านิยม E-CMU 

ผ่านการก�าหนดนโยบายและร่วมในกจิกรรมต่างๆ เช่น ก�าหนดนโยบาย

การน�าเกณฑ์ TQA/ EdPEx มาใช้ และปรบัระบบงานให้มหีน่วยงานรองรับ 

ในการขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ ประกาศนโยบาย

คณุธรรม และปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างให้เหน็ ประกาศเจตจ�านงสจุริต (ITA) 

ติดตามประเมนิและเผยแพร่ข้อมูลและผลการประเมนิสู่สาธารณชนทุกปี

ผูน้�าระดบัสูงมุ่งมัน่ต่อการส่งเสริมการประพฤติปฏบิติัตามกฎหมาย และ

จรยิธรรมผ่านระบบการน�าองค์กร  โดยยดึหลักการท�างาน “บอกให้รู้ 

ท�าให้ด ู อยูใ่ห้เหน็ เป็นก�าลังใจเมือ่ท�าตาม” เช่น ประกาศนโยบาย

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของมหาวิทยาลยั (ITA) 

นโยบายมหาวิทยาลัยคุณธรรม นโยบาย No Gift Policy จดัท�าคู่มอื

จรรยาบรรณผู้ปฏบิตังิาน เพือ่ให้บคุลากรได้ยดึถอืและปฏบิตัติาม แต่งตัง้

คณะกรรมการจรยิธรรม ตดิตามและก�ากบัการด�าเนนิการให้เป็นไปตาม 

กฏหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับ มกีารลงโทษทางวินยัส�าหรบัผูก้ระท�าผดิ

กฎหมายและจรยิธรรม และมกีารยกย่องผู้มคุีณธรรมจรยิธรรม

ในด้านการท�าประโยชน์ให้สงัคม ผูน้�าระดบัสงูให้ความส�าคญักบัการส่งมอบ

คุณค่าท่ีดใีห้แก่ชมุชน/สังคม โดยก�าหนดให้ Community Engagement 

เป็นหนึง่ในค่านยิมของมหาวทิยาลยัเพือ่ใช้เป็นพืน้ฐานในการขบัเคลือ่น

การท�างานเพ่ือความผาสุกและท�าประโยชน์ให้สังคม และก�าหนดไว้ใน

แผนกลยุทธ์ที่มีทิศทางการด�าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาท่ี

ยัง่ยนื (SDGs) ตามวิสัยทศัน์ โดยก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์ 

(SO1-SO5) ทีส่อดคล้องกบัการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs 

ก�าหนดตัวชี้วัดส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความผาสุกและผลประโยชน์ของ

สังคมทัง้ในด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ โดยมี

รองอธิการบดีที่รับผิดชอบในกลยุทธ์ด้านต่างๆ ร่วมกันก�ากับดแูล 

และใช้สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยร่วมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่

ส่ิงแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และไม่ท�าให้เกิดผลกระทบเชงิลบต่อสงัคม

ในด้านต่างๆ เช่น การไม่ปล่อยน�า้เสียออกสู่ชุมชน การอนรุกัษ์พลังงาน 

โครงการจ้างงานประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

การแปรรปูผลผลติมะม่วงล้นตลาด นอกจากนั้น ยังสนับสนุนและ

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท่ีส�าคัญโดยด�าเนินการร่วมกับชุมชน 

ใน 2 รปูแบบ ได้แก่ รปูแบบที ่1 ด�าเนนิการในระดบัส่วนงาน ซึง่ทุกส่วน

งานจะก�าหนดชุมชนที่ส�าคัญ ส�ารวจความต้องการของชุมชน และ

ให้การสนบัสนนุและสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชนตามความเชีย่วชาญ

ของแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการด�าเนนิงานต่อมหาวิทยาลยัทุกปี 

รปูแบบที ่ 2 ด�าเนนิการร่วมกันในระดบัมหาวิทยาลัย โดยพิจารณา

ก�าหนดชุมชนที่ส�าคัญจากความต้องการของชุมชนที่สอดคล้องกับ

พันธกิจและสมรรถนะหลักขององค์กร ความสะดวกในการลงพืน้ท่ี 

(ก�าหนดพื้นที่ที่อยู่ใน จ.เชียงใหม่) และเป็นชุมชนด้อยโอกาส
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วางแผนกลยุทธ์ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมใน

การรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารทุกระดับและทุกส่วนงาน เพื่อร่วมกัน

ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้บรรลเุป้าหมายทีว่างไว้ รวมทัง้รบัฟังความคิดเห็น

จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม retreat ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง

จากทุกส่วนงาน เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (SPP) มีขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์

ต่อเนื่องกันตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท�ากลยุทธ์ 

การน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลและทบทวน/

ปรับปรุงกลยุทธ์ รวม 10 ขั้นตอน (รูป 2) 

 ในปี 2562 ผูน้�าระดบัสงูได้ทบทวนผลการด�าเนนิงานตามแผน

กลยุทธ์ระยะครึง่แผน และวเิคราะห์สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทั้งจาก

ภายในและภายนอก รวมถงึ Key changes โดยใช้เครือ่งมอืในการวิเคราะห์

เพิม่เติมคือ  STEEP analysis และ 7Ss  เพื่อปิดจุดบอดของการวิเคราะห์

ข้อมูลน�าเข้าให้สมบูรณ์มากขึ้น จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ส่งผลให้

มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ระยะคร่ึงแผนในหลายประเด็น ได้แก่ 

ขยายระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ไปถึงปี 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับ

การขยายระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 และวาระการด�ารงต�าแหน่งของอธิการบดี เพิ่มการก�าหนด

ตัวชี้วัดความส�าเร็จของวิสัยทัศน์เพ่ือสื่อสารและท�าให้คนในองค์กร

มองเหน็เป้าหมายความส�าเร็จเดียวกนั และปรับวัตถุประสงค์เชงิกลยทุธ์

ใหม่ในเชงิรกุทีส่อดคล้องและมุ่งสู่ความส�าเรจ็ของวสิยัทศัน์ โดยปรับจาก

เดมิ 8 ข้อ เหลอื 6 ข้อ ปรับตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์จากเดิม 17 ตัวชี้วัด 

เหลอื 10 ตวัชีว้ดั ก�าหนดค่าเป้าหมายโดยพจิารณาจากผลการด�าเนินการ 

ณ ปัจจบัุน และคาดการณ์กบัค่าเทยีบเคยีงทีต้่องการบรรลโุดยการวิเคราะห์ 

Gap analysis และก�าหนดกลยุทธ์เชิงรุก 9 ข้อซึ่งได้จากการท�า 

TOWS matrix เพ่ือใช้เป็น initiatives ในการผลักดันให้ตัวชี้วัดของ

แผนกลยุทธ์บรรลเุป้าหมาย จากนั้นน�ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท�า

แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ระยะยาว จัดสรรทรัพยากรเพื่อให้ขับเคลื่อน

แผนได้อย่างเป็นรูปธรรม และจัดท�าแผนด้านบุคลากรท่ีสอดคล้อง

กับแผนปฏบิติัการ น�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติ

การไปยังหัวหน้าส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ CMU-PA โดย

หัวหน้าส่วนงานจะถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติในระดับบุคคลผ่านระบบ 

TOR/JA และ IDP ต่อไป

  นอกจากนั้น ในระหว่างกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์

ระยะครึ่งแผน ผู้น�าระดับสูงพบว่ายุทธศาสตร์เชิงรุก 3 ด้าน ที่ด�าเนิน

การมาตั้งแต่ระยะต้นของแผนกลยุทธ์ สอดรับกับนโยบาย BCG ของ

ประเทศทีย่ดึหลัก Bio Circular Green economy (BCG) ซึง่ประกอบด้วย 

4 สาขา คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์  พลังงาน วัสดุและ

เคมีชีวภาพ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยว สอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDG ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก�าหนดให้เป็น 1 ในตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ของวสิยัทศัน์ ดงันัน้ผูน้�าระดับสูง

จึงสร้าง CMU BCG Platform ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและก�าหนด

ให้เป็นกลยุทธ์หลักที่ส�าคัญในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

ตามวิสัยทศัน์  ทัง้นี ้เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงการใช้งานจริง (BCG in Actions) 

อย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ใช้พื้นที่การศึกษา

แม่เหียะเป็น CMU BCG platform เน่ืองจากมีท้ังการเกษตรที่ถือ

เป็นต้นน�้า การแปรรูปการเกษตร การแปรรูปผลผลิตการเกษตร

เป็นนวัตกรรมอาหารกึ่งส�าเร็จรูป การน�าผลผลิตทางการเกษตรไป

หมุนเวียนใช้ และน�า waste ที่เกิดขึ้นไปท�าเป็นพลังงานทางเลือก 

ผลจากการด�าเนินการนี้น�าไปสู่การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ และ

ส่งเสริมให้น�าผลงานวิจัยในระดับ TRL 1-3 ไปสู่นวัตกรรม

รปู 2 กระบวนการวางแผนกลยทุธ์และการน�ากลยุทธ์ไปปฏบิตัิ

ด้านกลยุทธ ์
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มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเชยีงใหม่ 50200

โทรศพัท์ : +66 5394 1300

โทรสาร : +66 5321 7143


