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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การจดัท าแผนพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์   
ดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
2556 – 2559 มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าแผนพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ดา้นการ
จดัการขอ้มูลบุคลากร ของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ.2556-2559 โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเกตการปฏิบติังานของ
บุคลากรกองบริหารงานบุคคล แล้วน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ ตามขั้นตอนหลกั 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) วางแผน
ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 2) วางแผนความต้องการสารสนเทศ  3) วางแผน
จดัสรรทรัพยากร 4) วางแผนโครงการ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการใช้
บ ริห ารง าน ท รัพ ย าก ร บุ ค ค ลข อ งกอ งบ ริห ารงาน บุ ค ค ล  ส านั ก ง าน มห าวิท ย าลั ย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าจากวิสัยทศัน์ของกองบริหารงานบุคคลท่ีไดก้ าหนดไว ้     
คือ “สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลยัในระดบัประเทศ    
อยา่งมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการท างานเป็นทีมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุดต่อผูรั้บบริการ” และพนัธกิจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการพฒันาบุคลากรให้มี
สมรรถนะ ทกัษะ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยมีกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล        
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คือ 1) การสร้างคุณค่าทรัพยากรบุคคล แนวทางการสร้างคุณค่าทรัพยากรบุคคลจะใช้ค่านิยมของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในการเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมและพฒันาวฒันธรรมองค์กรในแบบของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยยึดหลัก   e-CMU (Excellent - Community engagement , Morality , 
Unity) ซ่ึงไดแ้บ่งการบริหารจดัการ  ออกเป็น 2 ส่วนหลกั  ไดแ้ก่ การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล
(HRM) และการพฒันาบุคลากร(HRD)  2) เพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการแนวทางการเพิ่มศกัยภาพ
การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ และได้
ก าหนดกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดงัน้ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ก าหนดแผนพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของกองบริหารงานบุคคล  ยุทธศาสตร์ท่ี  2 พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 พ ัฒนาระบบบริหารจัดการการให้บ ริการแก่บุคลากร
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาเพิ่มทกัษะและความเช่ียวชาญ ด้านสารสนเทศ แก่
บุคลากร ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พฒันาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลการบริหารงานบุคคล โดยมีระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนการท างานเช่น  ระบบสวสัดิการพนกังานมหาวิทยาลยั  ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหาร ระบบขอต าแหน่งทางวิชาการ/ช านาญ  ระบบจดัสรรอตัราก าลงั ปรับปรุง
ระบบประเมินผลการปฏิบติังาน ระบบสรุปผลการประเมินเพื่อการพฒันา เป็นตน้ และการวางแผน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการข้อมูลบุคลากรได้มีการก าหนดแผนการ
ด าเนินงานไวเ้ป็นระยะเวลา 3 ปี  
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ABSTRACT 
 

 This independent study, Creation of a Strategic Information Technology Development 
Plan to be used in staff data management of Human Resource Management Division, Office of 
the University, Chiang Mai University, 2013 - 2016, aimed to create a strategic information 
technology development plan to be used in staff data management for Human Resource 
Management Division, Office of the University, Chiang Mai University, 2013 - 2016  by 
interviewing administrators and related officers, observing the works of Human Resource 
Management Division, and then bringing the information obtained to analyze and compare with 
the concept of information technology development and information technology strategic 
planning, which have 4 steps as the following: 1) system planning and strategic information 
technology planning, 2) information need planning, 3) resource management planning, and 4) 
project planning to plan appropriate strategies to be used in Staff Data Management of Human 
Resource Management Division, Office of the University, Chiang Mai University. The study 
results showed that from the vision of Human Resource Manage Division that says, “To create 
excellence in human resource management of this national university professionally by focusing 
on teamwork and information technology to achieve maximum satisfaction for the clients.” And 
the mission in human resource management to develop competencies, skills, and become more 
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effective in their performances by using human resource management strategies, which are 1) 
creating human resource values; using the values of Chiang Mai University to strength instilled 
values and develop a corporate culture of Chiang Mai University by abiding to e-CMU (Excellent 
- Community engagement, Morality, Unity) concept, which divides the management into 2 main 
parts, which are human resource management and human resource development, and 2) 
empowering human resource management by using information technology and setting up the 
following information technology system strategies: Strategy 1 – setting up information 
technology development plans of Human Resource Manage Division, Strategy 2 – developing 
programs to support performances related to the needs, Strategy 3 – developing information 
technology systems for human resource management, Strategy 4 developing management systems 
for Chiang Mai University staff, Strategy 5 – developing skills and specializations in information 
technology for the staff, and Strategy 6 – developing accesses to human resource management 
information by having information technology systems to support the works, such as welfare 
systems for the University staff, decision support systems for managers, academic promotion 
request systems, manpower allocation systems, performance appraisal systems, and evaluation 
systems for development etc. This project has been planned to be completed in 3 years.  


