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กติติกรรมประกาศ 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การจดัท าแผนพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
ดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2556 – 2559 ส าเร็จลุล่วงได ้ดว้ยความกรุณาจากรองศาสตราจารยอ์รพิณ สันติธีรากุล และ อาจารย์
เดชนะ  สิโรรส อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีให้ความรู้ ค  าแนะน า และตรวจทานแกไ้ขจนกระทัง่การคน้ควา้
อิสระน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูค้น้ควา้ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์ วริิยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร
บุคคล คุณชชัพล กุลโพธิสุวรรณ ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล และบุคลากรกองบริหารงาน
บุคคลท่ีไดใ้ห้ความกรุณาให้โอกาสในการท างานดา้นการจดัท าแผนกลยุทธ์กองบริหารงานบุคคล 
โดยไดใ้ห้ขอ้มูล ความรู้ ค  าแนะน า และตอบขอ้ซักถามเป็นอย่างดีจนท าให้การคน้ควา้แบบอิสระ
ส าเร็จลุล่วงมาดว้ยดี ผูค้น้ควา้ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 ผูค้น้ควา้หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การคน้ควา้แบบอิสระน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจ และผูท่ี้มี
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารงานบุคคลบา้งไม่มากก็น้อย ซ่ึงการคน้ควา้
แบบอิสระน้ีอาจมีขอ้บกพร่องหรือผิดพลาดอยู ่ดงันั้นหากมีขอ้บกพร่องหรือผิดพลาดใด ๆ เกิดข้ึน            
ผูค้น้ควา้ขอนอ้มรับความบกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดนั้น และจะพยายามแกไ้ขในโอกาสต่อไป ส่วน
ความดีและผลประโยชน์จากการค้นคว้าแบบอิสระน้ี ผู ้ค้นคว้าขอมอบให้แด่ บิดา มารดา                   
ครูบาอาจารย ์ผูมี้พระคุณทุกท่าน ของผูค้น้ควา้ 
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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 



 

ช 

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.  
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
จากการปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จากการบริหารงานในระบบราชการ 

เป็นระบบมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในปี  พ .ศ .2551 ท าให้  การบ ริหารงานบุคคลใน
มห าวิท ย าลัย เชี ย งใหม่ ต้อ ง มี ก ารป รับ เป ล่ี ยนการบ ริห ารงาน ไปตามพ ระราชบัญญั ติ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ซ่ึงมีการปรับเปล่ียนประเภทของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน โครงสร้าง
การบริหารงานเป็นอยา่งมากและโครงสร้างหน่วยงานต่าง ๆ ยงัมีการปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา 

งานทะเบียนประวติัและสารสนเทศบุคลากรในฐานะหน่วยสนบัสนุนการด าเนินงานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกองบริหารงานบุคคลมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหาร
จดัการทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของกองบริหารงานบุคคล ท่ีสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์  รวมทั้งบริหารจดัการฐานขอ้มูลบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ให้มีคุณภาพและ
เสถียรภาพ จัดหาซอฟท์แวร์ท่ี เหมาะสม  เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการดูแลพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของกองบริหารงานบุคคลและมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  อีกทั้งยงัมีบทบาทในการ
พฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไดต้ามมาตรฐาน รองรับ
การบริการบุคลากรของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ทุกประเภท 
 
1.1 ประวตัิความเป็นมา/เหตุปัจจัย 
 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ในปัจจุบนั คือ ขาดการ
วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลให้มีความสอดคล้องกับแผนพฒันา
การศึกษ ามห าวิท ยาลัย เชี ย งใหม่  ระยะ ท่ี  11  และแผนพัฒน าเท คโนโลยีส ารสน เทศ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท าให้การพฒันาสารสนเทศดา้นการบริหารงานบุคคลขาดทิศทางและการบูร
ณาการกบัส่วนงานต่าง ๆ จึงท าให้เกิดอุปสรรคในการบริหารงานและไม่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
การศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดงักล่าว  ดงันั้น การวางแผนสารสนเทศจึงเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมี
ความส าคัญของการสนับสนุนด้านการบริหารงานบุคคลของกองบริหารงานบุคคล ส านักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงคุณภาพของการพฒันาบุคลากร โดยมี
เป้าหมายในการพฒันาสารสนเทศให้สอดคลอ้งกบัความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีในปัจจุบนั และ
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รองรับเทคโนโลยใีนอนาคต รวมถึงสนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัเชียงใหม่มีความกา้วหนา้ในการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล และเพื่อสนบัสนุนให้การบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไปสู่ความส าเร็จ
ตามวสิัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้ 

ผูศึ้กษาจึงตอ้งการท่ีจะจดัท าแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจดัการขอ้มูลบุคลากร      
โดยการวางแผนพฒันาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลจะตอ้งมีความสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิท ยาลัย เชี ยงใหม่  ระยะ ท่ี  11 และ  แผนพัฒนาสารสน เทศ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อให้มีความสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์  
ต่อการพฒันามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดการข้อมูล
บุคลากร กองบริหารงานบุคคล ส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2556-2559 

 
1.3  แผนด าเนินการ ขอบเขตและวธีิการวจัิย   

 
 1.3.1  แผนด าเนินการ 
 การจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจดัการข้อมูลบุคลากร  กอง
บริหารงานบุคคล ส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2556 – 2559 มีแผนงานการศึกษา 
4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 วางแผนระบบและวางแผนเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงกลยทุธ์ 
ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนความตอ้งการสารสนเทศ 
ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนจดัสรรทรัพยากร 
ขั้นตอนท่ี 4 วางแผนโครงการ 
 

 1.3.2  ขอบเขตเนือ้หา 
 การจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจดัการข้อมูลบุคลากร  กอง
บริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 – 2559   มีขอบเขตใน
การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศให้สนบัสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล(Human 
Resource Management :HRM) ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทั้งทางดา้นการบริหารงาน ทั้งการสรรหา
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บุคลากร (Recruitment) การสร้างแรงจูงใจในการท างาน (Reinforcement) การรักษาบุคลากร 
(Retention) และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร  (Human 
Resource Development : HRD) เช่นการจดัเก็บประวติัการพฒันาและฝึกอบรมเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การก าหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรตามนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยการจดัท าแผนพฒันา
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ
แผนพฒันาการศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระยะท่ี 11 

 
1.4  วธีิการวจัิย 
 

1.4.1  ข้อมูลแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source of Data) 
 เก็บขอ้มูลทัว่ ๆไป ของกองบริหารงานบุคคล และปัจจยัสนบัสนุนในการบริหารงานบุคคล 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับขั้นตอนการ
ท างานและหนา้ท่ีงานท่ีเก่ียวกบัดา้นการบริหารงานบุคคล โดยการสังเกต และสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อขอทราบรายละเอียดของกระบวนการบริหารงานบุคคล รูปแบบและส่ิงท่ี
ตอ้งการ รวมถึงระบบสารสนเทศท่ีตอ้งการในการบริหารงานบุคคล 
 

รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหารและพนักงานทีใ่ห้สัมภาษณ์มีดังนี้ 
 1.    รองศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วิริยจารี  ต  าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร
บุคคล ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 

1) แนวนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นไปใน
ทิศทางใด  

2) แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อสนับสนุนการบริหารงาน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นเช่นใด 

3) ความตอ้งการสารสนเทศในการบริหารงานของผูบ้ริหารมีอะไรบา้ง 
 2.    นายชัชพล โพธิสุวรรณ  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล 

1) เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับภารกิจของกองบริหารงาน
บุคคลหรือไม่ 

2) แนวทางในการปฏิบติังานของกองบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบั
แผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ในอนาคตเป็นอยา่งไร 

3) ความตอ้งการสารสนเทศในการสนบัสนุนการปฏิบติังานมีอะไรบา้ง 
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 3.  นายนิพัทธ์ เงินศรี  ต าแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ผู ้ดูแลระบบฐานข้อมูลกอง
บริหารงานบุคคล) 

1) เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีกองบริหารงานบุคคลใชง้านในปัจจุบนั เพียงพอหรือไม่ 
2) เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีกองบริหารงานบุคคลใชง้านในปัจจุบนัมีความเช่ือมโยง 

สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
3) ความตอ้งการเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังานของกองบริหารงานบุคคลมี

อะไรบา้ง 
 

      1.4.2 ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ(Secondary Source of Data) 
 คน้ควา้ จากเอกสาร ต ารา และเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องด้านการจดัท าแผนพฒันา 
ระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์ ดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากร กองบริหารงานบุคคล  

 
1.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 

การจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจดัการข้อมูลบุคลากร  กอง
บริหารงานบุคคล ส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2556-2559  ผูศึ้กษาไดน้ าเอา
ตวัแบบการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์มาใชใ้นการศึกษา 

 
1.5.1 เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ แนวทางการวางแผน สารสนเทศ 

  การจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านการจดัการข้อมูลบุคลากร  กอง
บริหารงานบุคคล  ส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2556-2559 ผูศึ้กษาไดน้ าเอา
ตวัแบบการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศและการ
วางแผนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(IS/IT) มาใช ้ดงัน้ี 
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ภาพที ่1  ตวัแบบการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์เพื่อใชใ้นการ 
พฒันาระบบสารสนเทศและการวางแผนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(IS/IT) 

 
1.5.2 เคร่ืองมือในการวเิคราะห์ สภาพแวดล้อมและศักยภาพ  
ผู้ศึกษา ได้ใช้ SWOT Analysis มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึง 
 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายในเป็นขอ้ดี

ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เช่น ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปัจจยัดา้นการเงิน เป็นตน้ 

 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน 
เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ  

 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการท่ี
สภาพแวดลอ้มภายนอกของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ี เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของ
องคก์ร  

พนัธกิจขององคก์ร 

เป้าหมายขององคก์ร 

กลยทุธ์ขององคก์ร/ธุรกิจ 

แผนกลยทุธ ์

การศึกษาโครงการธุรกิจ 

การบริหารโครงการ 

พนัธกิจและเป้าหมายทางดา้น 

IS/IT 

กลยทุธ์ทางดา้น IS/IT 

แผน IS/IT 

โครงการทางดา้น IS/IT 

การไดม้าซ่ึง IS/IT 

การบริหารและการควบคุม 

IS/IT 

ธุรกจิ (Business) ระบบ/เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การวเิคราะห์องค์กร/

ธุรกจิ (Analysis) 

การก าหนดทางเลอืก

(Choice) 

การน าไปปฏิบัติ

(Implementation) 
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 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จ ากดัท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก  

 
1.5.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์เพือ่ก าหนดกลยุทธ์  
ผูศึ้กษาใช้ได ้TOWS Matrix .ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์ โดยในการน าเทคนิคท่ี

เรียกว่า TOWS Matrix มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์นั้น จะมีขั้นตอนการด าเนินการท่ี
ส าคญั 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั โดยท่ีการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
การระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมิน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาสและข้อจ ากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า 
ประสิทธิผลของการก าหนดกลยุทธ์ท่ีใชเ้ทคนิค TOWS Matrix น้ี          จะข้ึนอยูก่บัความสามารถ
ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั ท่ีละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถา้วิเคราะห์ไม่
ละเอียดหรือมองไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลท าใหก้ารก าหนดกลยทุธ์ท่ีออกมาจะขาดความแหลมคม 

2. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแข็งกบัโอกาส จุดแข็งกบัขอ้จ ากดั จุดอ่อนกับ
โอกาส และจุดอ่อนกบัขอ้จ ากดั ซ่ึงผลของการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่  

 
1.5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวเิคราะห์กระบวนการบริหารงานบุคคล 
ผู้ศึกษาได้น าเอา ต้นแบบ  HR Value Chain across operational, systemic and strategic 

levels ของ  Reinette Farajallah มาพฒันาเป็น CMU-HR Value Chain เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ
บริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงัน้ี 
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รูปที ่1  CMU-HR Value chain 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2  CMU-HR Value Chain 
 

1.5.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวางแผนโครงการ 
ผูศึ้กษาได้น าเอา เคร่ืองมือ Application Portfolio มาใช้ในการวางแผนโครงการโดยการ

พิจารณาสารสนเทศด้วย Application Portfolio เป็นการพิจารณาเพื่อจดัล าดับโครงการวางแผน
ทางด้านสารสนเทศและการลงทุนด้านต่าง ๆ ซ่ึงช่วยให้การประเมินการใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิผลและสามารถวิเคราะห์ระบบงานดว้ย Application Portfolio (IS Planning Theory,2008,
ออนไลน์) 

 
ภาพที ่3 เคร่ืองมือ Application Portfolio 

 

แผนพฒันามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ + การบริหารการเงิน 

กฎ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 

การคดัเลือก 

และการสรร

หาบุคลากร  

การพฒันา

บุคลากร  

ค่าตอบแทน 

+ สวสัดิการ  

ความกา้ว 

หนา้ในการ

ท างาน  

การสร้าง

แรงจูงใจใน

การท างาน 

นโยบายของส านกังานมหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล 

กิจ
กร
รม

สน
บัส

นุน
 



 

8 

1.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 

1.6.1 ได้แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดการข้อมูล
บุคลากร   กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 – 2559        
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการดา้นสารสนเทศดา้นการบริหารงานบุคคล และสนบัสนุนใน
การด า เนิ นกลยุท ธ์การบ ริหารท รัพยากรบุคคลโดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระยะท่ี 11  

1.6.2 ไดร้ะเบียบวิธีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคลอ้งกบั แผนพฒันา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระยะท่ี 11 โดยการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์รขนาดใหญ่ 
จะตอ้งมีการส ารวจวิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ขององค์กร เพื่อท่ีจะไดก้ าหนดสารสนเทศไดต้รงกบั
ความตอ้งการ และตรงกบัแผนงานขององคก์ร 

 
1.7  สถานทีท่ีใ่ช้ในการด าเนินการวจัิยและรวบรวมข้อมูล   
 

สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล คือ  
1)  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลยั  เป็นสถานท่ีท่ีศึกษากระบวนการ การ

บริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทั้งกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบติังาน และความ
ตอ้งการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2)  ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นสถานท่ีท่ีศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
บุคลากรท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั ระบบฐานขอ้มูล องคป์ระกอบในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในปัจจุบนั 
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บทที ่2 

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวางแผนการจดัท า แผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ดา้นการจดัการขอ้มูล

บุคลากร กองบริหารงานบุคคล ส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2556 – 2559 ผูศึ้กษา 
ได้รวบรวมทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้องมาท าการศึกษาคน้ควา้ และประมวลความรู้โดยศึกษา      
เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

2.1  การบริหารงานบุคคล  
2.2  การบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลยั 
2.3  การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์ 
2.4  แผนพฒันาการศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
2.5  แผนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ.  2555-2559 
2.6  ขอ้มูลทัว่ไปของกองบริหารงานบุคคล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2.7  การยอมรับแผนและการประเมินผล 
2.8  เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 
2.9  เอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 การบริหารงานบุคคล 
 

การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบับุคคลในการท างานในหน่วยงาน
หรือ  องค์การเพื่อให้บุคคลมาปฏิบัติงานตามท่ีต้องการ  และให้บุคคลได้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีกระบวนการส าคญั ดงัน้ี 

2.1.1 การก าหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล เพื่อ
เป็นกรอบในการบริหาร นโยบายจะเร่ิมตั้งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายในแผนพฒันาระดับกระทรวง  มติคณะรัฐมนตรี ส่วนภาคธุรกิจเอกชน เน้นท่ี
นโยบายและระเบียบท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินงาน 
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2.1.2 การวางแผนก าลงัคน (Man Power Planning) เป็นกระบวนการวางแผนวา่หน่วยงานมี
ก าลงัคนก่ีคน แต่ละคนปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งไร ความรู้ความสามารถดา้นใดบา้ง เพื่อความเหมาะสม
กบังาน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่แผนความตอ้งการ แผนการใหไ้ดม้าของก าลงัคนและแผนการใชก้ าลงัคน 
 2.1.3 การจดับุคคลและการสรรหาบุคคลใหด้ ารงต าแหน่ง ( Placement & Recruitment) 
 1) การสรรหาบุคลากร เป็นกระบวนการท่ีจะประชาสัมพนัธ์หน่วยงานเพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมส าหรับองคก์ร ให้มาสมคัร เพื่อคดัเลือก คนท่ีมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมท่ีสุดเขา้ร่วมปฏิบติังานในองคก์ร 
 2) การจดับุคคล หมายถึงการจดับุคคลท่ีผ่านการคดัเลือก ให้ด ารงต าแหน่งท่ีหน่วยงาน
วางแผนไวแ้ลว้ เพื่อใหบุ้คคลปฏิบติัหนา้ท่ีเกิดประโยชน์ต่อองคก์รสูงสุด 
 2.1.4 การพฒันาบุคลากร เป็นกระบวนการเก่ียวกบัการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของ
บุคลากรท่ีจะปฏิบติังานในองคก์ร การพฒันาบุคลากรสามารถพฒันาโดยองคเ์อง หรือให้หน่วยงาน 
อ่ืนช่วยพฒันาก็ได ้ทั้งน้ี ยดึความรู้ความสามารถท่ีบุคลากรท่ีไดรั้บ เป็นประโยชน์ต่อการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงแก่องคก์ร 
 2.1.5 การให้เงินเดือนและค่าตอบแทน ถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีผูบ้ริหารเจา้ของกิจการ ตอ้ง
จ่ายให้ขา้ราชการ หรือลูกจา้ง เพื่อเป็นค่ายงัชีพ ทดแทนการท างาน ถือเป็นรางวลัส าหรับการท างาน 
การใหค้่าตอบแทน เงินเดือน โดยยดึถือระบบคุณธรรม ดงัต่อไปน้ี 
 1) หลกัความสามารถ ยดึผลงานตามความสามารถเหมาะกบัเงินค่าตอบแทน 
 2) หลกัความเสมอภาค ใหโ้อกาสคนเสมอกนัไม่เลือกชั้นวรรณะ 
 3) หลักความมั่นคง ถือว่าการเข้าท างานในองค์เป็นอาชีพอาชีพหน่ึง  การก าหนด
ค่าตอบแทนเงินเดือน ให้เหมาะสมกบัการด ารงชีวิต การเขา้ ออก จากงาน มีกฎหมาย กฎเกณฑ์
รองรับท่ีชดัเจน เป็นธรรม 
 4) ความเป็นกลางทางการเมือง คือ การท างานไม่เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 
หรือการเปล่ียนรัฐบาล 
 5) หลกัส าคญัในการให้เงินเดือน คือ งานมาก งานยาก รับผิดชอบสูงให้ไดรั้บเงินเดือนสูง 
งานนอ้ย งานไม่ยาก งานท่ีรับผดิชอบนอ้ย ยอ่มไดเ้งินเดือนนอ้ยตามไปดว้ย 
 
 การบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีส าคญัท่ีสุดในองคก์รไม่วา่จะเป็นองคก์รของรัฐ 
หรือของเอกชน  เพราะองคก์รตอ้งขบัเคล่ือนดว้ยคน หากองค์กรใดมีการบริหารจดัการบุคคลให้มี
ศกัยภาพ มีทกัษะ เจตคติท่ีดีต่อองค์กรเขา้ใจในบทบาท หน้าท่ีของตนในองค์กร แล้วก็จะช่วยใน
การบริหารองคก์รใหมี้ความย ัง่ยนื ในส่วนของการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยัก็เช่นกนั ในทุก 
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ๆ มหาวิทยาลยัชั้นน า ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างตอ้งมีหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาถึงการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยั 
ดงัน้ี 
 
2.2 การบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลยั 
 
 2.2.1    งานทะเบียนประวติัหรือขอ้มูลบุคลากร เป็นงานธุรการของบุคคล ขอ้มูลการเขา้มา
ท างานของบุคลากร ตั้งแต่ขอ้มูลส่วนตวั การศึกษา การท างาน การเล่ือนต าแหน่ง การพฒันาศึกษา
อบรม เงินเดือน งานขอ้มูลทะเบียนประวติัมีความส าคญัมาก คนท่ีออกจากงาน เพื่อไปท างานหนา้ท่ี
ต าแหน่งใหม่หากไดรั้บค ารับรองหรือหลกัฐานการผา่นงานเดิมมาดว้ย มกัไดรั้บการพิจารณาวา่เป็น
ผูมี้ประสบการณ์ มีความช านาญต่างๆ ตามท่ีหน่วยงานตอ้งการ 

2.2.2 งานประเมินผลการปฏิบติังานหรือการพิจารณาความดีความชอบ  การประเมิน
ความดีความชอบของบุคคลเป็นวธีิการส าคญัท่ีท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ  ธรรมชาติ   ของคน
เม่ือท างานไปยอ่มเกิดความเฉ่ือย เม่ือไดรั้บการประเมินผลเป็นระยะ และไดข้วญัก าลงัใจยอ่มท าให้
เกิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2.2.3 งานวินยัและการด าเนินงานทางวินยั เป็นกิจกรรมส าคญัในการควบคุมพฤติกรรม      
ของบุคคลไม่ใหท้  าความผิด แบบแผน ธรรมเนียมปฏิบติัขององคก์ร เป็นภารกิจส าคญัของผูบ้ริหาร
ในการสอดส่องดูแล ความประพฤติ การรักษาวินัยของบุคลากรในองค์กร  ให้ด าเนินงานตาม
วตัถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรท่ีวางไวถ้้ามีบุคคลละเมิดต้องด าเนินการตามแบบแผนตาม
สมควร 

2.2.4 สวสัดิการ ประโยชน์เก้ือกลู และสิทธิประโยชน์ 
2.2.5 การให้ออกจากราชการ และการรับบ าเหน็จบ านาญ  ขา้ราชการ พนักงานองค์กร

เอกชน มีขอ้ตกลง ขอ้ก าหนด อายุในการท างาน เป็นขอ้ก าหนดขอ้ตกลงก่อนการท างาน หรือการ
จา้งงาน การออกจากงานเป็นบทสุดท้ายของการบริหารงานบุคคล  การออกจากงานมี 2 กรณีท่ี
ส าคญั 
 1) ออกตามประสงคพ์นกังาน เช่น ลาออก 

2) ออกเพราะความตอ้งการของหน่วยงาน เช่น เกษียณอายุ ยุบเลิกต าแหน่ง ออกเพราะท า
ผดิ ซ่ึงองคก์รตอ้งใหอ้อกตามขอ้ตกลง 
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 จะเห็นได้ว่าการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยั มีการแบ่งหน่วยงานตามภาระหน้าท่ี
อยา่งชดัเจน ทั้งการบริหาร และการพฒันาบุคลากร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ก็เช่นกนั มีการแบ่งงาน
ตามภาระหน้าท่ีอย่างชัดเจน และในปัจจุบนัการบริหารงานบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัในการแข่งขนั
ของธุรกิจ การศึกษาดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการวางกลยุทธ์ท่ีชดัเจนทั้งกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
และกลยุทธ์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ดงันั้นควรตอ้งศึกษา
เพิ่มเติมถึง       การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอยา่ง
ราบร่ืน 
 
2.3 การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
 

1)   ก าหนดหนา้ท่ีภารกิจของหน่วยงานสารสนเทศ เพื่อท าหนา้ท่ีในการวางแผนดา้นระบบ
สารสนเทศ คือหนา้ท่ีของผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร  

2)   ประเมินสภาวะแวดล้อม เป็นการจ าแนกว่ามีโอกาสหรือความเส่ียงใด ๆ จากการน า
ระบบสารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร 

3) ก าหนดวตัถุประสงค์ด้านระบบสารสนเทศ เป็นการระบุว่าระบบท่ีได้ออกแบบไว ้             
จะสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างไรบ้าง โดยต้องมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ขององคก์รดว้ย 

4) ก าหนดแนวทางดา้นกลยทุธ์อยา่งกวา้ง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์า้งตน้  
5) ก าหนดนโยบายดา้นสารสนเทศ ก าหนดนโยบายให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ท่ีไดว้าง

ไว ้ซ่ึงการก าหนดนโยบายจะตอ้งค านึงถึงทรัพยากรและขีดจ ากดัอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู ่
6) น าวตัถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายมาจดัท าเป็นแผนระยะยาวและระยะสั้ น เพื่อ

ก าหนดทิศทางท่ีองคก์รจะด าเนินการหรือกา้วต่อไป  
7) ท าแผนงานท่ีก าหนดเป็นรูปธรรมแลว้น าไปด าเนินการ เม่ือแผนงานไดท้ าเป็นรูปธรรม

แลว้ก็จะน าไปด าเนินการ 
 

2.3.1 การวางแผนระยะยาว 
เป็นแผนพฒันาระบบทางดา้นสารสนเทศ ก าหนดระยะเวลาประมาณ 3-5 ปี โดยเน้ือหา

ของแผนระยะยาวจะตอ้งครอบคลุมรายละเอียดดงัน้ี 
1) ค าอธิบายวตัถุประสงค ์
2) สภาพแวดลอ้มระบบสารสนเทศในอนาคต 
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3) กลยทุธ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบสารสนเทศ 
4) แผนการพฒันาระบบ และระบบท่ีใชอ้ยู ่
5) แผนบุคลากร 
6) แผนงบประมาณและค่าใชจ่้าย 
7) แผนการจดัองคก์าร 
8) แผนการฝึกอบรม 
9) แผนการจดัหาฮาร์ดแวร์ 
10) สรุปขอ้เสนอแนะในการด าเนินการ 
11) ท าให้เห็นแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศ และเป็นการเตรียมทรัพยากรต่างๆ 

ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการน าระบบไปใช ้
12) ก าหนดขั้นตอนในการพฒันาระบบใหไ้ดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด 
13) เกิดการพัฒนาระบบแบบผสมผสานท่ีต่อเน่ือง และท างานร่วมกันได้โดยไม่มีข้อ

ขดัแยง้ 
14) ป้องกนัไม่ให้แผนกต่าง ๆ พฒันาระบบข้ึนเองตามใจชอบ เพราะจะท าให้เกิดความ

สับสน และเกิดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูลภายในองคก์ร 
          ส่วนส าคัญของการวางแผนระยะยาว  คือ  การก าหนดโครงสร้างของระบบ

สารสนเทศทั้ง หน่วยงาน หรือองคก์ร โดยใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์กลยทุธ์ และนโยบาย 
 

2.3.2  การวางแผนระยะส้ัน 
หรือแผนงานประยุกต์โดยใช้เวลาประมาณ  1-2 ปี โดยการน าแผนระยะยาวท่ีผ่านการ

อนุมติัแลว้มาตั้งเป็นแนวทางและขยายรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัดา้น
การด าเนินการ ดา้นการจดังบประมาณ ดา้นการบุคลากร และตารางเวลา     ท่ีแน่ชดั โดยท่ีเน้ือหา
ของแผนระยะสั้นน้ีจะตอ้งมีเน้ือหาครอบคลุมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) วตัถุประสงค์ดา้นบริการสารสนเทศ เก่ียวกบัทรัพยากรและงบประมาณ ตลอดจนการ
จดัการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ 

2) แผนการพฒันาปรับปรุงและดูแลระบบ เป็นการน าแผนระบบงานแต่ละระบบมาอธิบาย
ขยายความในรายละเอียด โดยครอบคลุมถึงวตัถุประสงค ์ทรัพยากร และตารางเวลา 

3) แผนการปฏิบติั อธิบายเน้ืองานและปริมาณงานต่าง ๆ ท่ีจะตอ้งปฏิบติั เช่น การบนัทึก
ขอ้มูล การเดินเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพ 
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4) แผนสนับสนุนด้านเทคนิค  อธิบายกิจการและทรัพยากรต่าง ๆ  ท่ีจะต้องใช้ในการ
สนบัสนุนการพฒันาระบบสารสนเทศ การติดตั้งเคร่ืองมือ การติดตั้งซอฟตแ์วร์ 

5) แผนอตัราก าลงั อธิบายถึงการเปล่ียนแปลงอตัราก าลงัคน การจดัอตัราก าลงัในแต่ละ
โครงการ การจดัรูปแบบงานต่าง ๆ ในแต่ละโครงการ 

6) แผนการฝึกอบรม  อธิบายถึงขั้ นตอน  และรายละเอียดการจัดการฝึกอบรมให้กับ
พนกังานและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

7) แผนการเงินเป็นการอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบังบประมาณ และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานตามแผน 

ดงันั้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ต่าง ๆ จึงตอ้งค านึงถึง พนัธกิจ วิสัยทศัน์ และแผนงานต่าง ๆ      
ท่ี เก่ียวข้อง ทั้ งแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ให้มีความสอดคลอ้งและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั การจดัท าแผนสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงตอ้งมีการทบทวนถึงแผน
ดงักล่าวดว้ย 

 
2.4 แผนพฒันาการศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระยะที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 
ยุทธศาสตร์ที ่6 : พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์   

1) มีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบไดต้ามหลกั     
ธรรมาภิบาลภายใตแ้นวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) บุคคลมีความรู้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization : LO) และมีความสุขในการปฏิบติังานต่อกนัมากยิง่ข้ึน 

3) บุคลากรมีการเรียนรู้ มีทกัษะ มีความสามารถในการปฏิบติังานดว้ยจิตส านึก ต่อหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบ 

4) มหาวิทยาลัยสามารถแสวงหาทรัพยากรและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างย ัง่ยืน
 ตัวช้ีวดั 

1) ร้อยละการบรรลุความส าเร็จในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุก ๆ ด้านของ
มหาวทิยาลยั 

2) ระดบัความส าเร็จในการพฒันาทรัพยากรบุคคลและการพฒันามหาวทิยาลยัเป็นองคก์ร   
แห่งการเรียนรู้ 
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3) อตัราส่วนทางการเงินของมหาวทิยาลยั 
เป้าหมาย 
1) บรรลุผลส าเร็จในการในการพฒันาระบบบริหารจดัการไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
2) บรรลุผลส าเร็จในการพฒันาทรัพยากรบุคคลและการพฒันามหาวิทยาลยัเป็นองค์กร       

แห่งการเรียนรู้ 
3) อตัราส่วนทางการเงินของมหาวทิยาลยัอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
 3.1 สภาพคล่อง (Current Ratio) อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี (2.5 ข้ึนไป) 
 3.2 อตัราส่วนรายไดสุ้ทธิ ต่อ รายไดร้วม มากกวา่ 0.10  
 3.3 อตัราส่วนเงินรายไดข้องมหาวทิยาลยั สูงกวา่งบประมาณแผน่ดิน 
กลยุทธ์ 
1) ด าเนินการมอบอ านาจการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) พัฒ น าระบ บ บ ริห ารท รัพ ย าก ร บุ ค คล ท่ี มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  (Recruit  Retain  

Reinforcement)  
3) แสวงหาทุนการศึกษาปริญญาเอกส าหรับคณาจารย ์/ บุคลากรวชิาการ 
4) พฒันาเสริมสร้างระบบตรวจสอบท่ีดี  
5) สร้างระบบการประเมินและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม  
6) พฒันาระบบบริหารงานยคุใหม่ (TQA) และพฒันาระบบ ICT ท่ีมีประสิทธิภาพ  
7) ประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัอย่างเป็นระบบทัว่ทั้ งองค์กร      

(Brand Image) 
8) สร้างค่านิยม วฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศการท างานอยา่งมีส่วนร่วมของบุคลากร

ภายในมหาวทิยาลยัใหบุ้คลากรรักองคก์รและท างานอยา่งมีความสุข          
9) สร้างขวญัและก าลงัใจใหบุ้คลากรรักองคก์รและท างานอยา่งมีความสุข  
10) พฒันาทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบและ

การอยู่ร่วมกนัในสังคมมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลากรทุกระดบัอย่างเป็นระบบอย่างต่อเน่ืองและ
จริงจงั  

11) มีการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองทุก
ส่วนงาน และพฒันาการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

12) มีกลไกเช่ือมโยงการระดมความคิดเห็นในการพฒันากบัทรัพยากรบุคคลท่ีเป็น คลงั
สมองของมหาวทิยาลยั  
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13) บริหารจดัการทรัพยสิ์นมหาวิทยาลยัท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งจดัตั้งกองทุน 
(Endowment fund) การลงทุนในการบริหารจดัการพื้นท่ี / ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ เพื่อสร้างรายได้ใน
อนาคต 

14) แสวงหาและพฒันารายไดเ้พื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
15) พฒันาเครือข่ายความร่วมมือจากนกัศึกษาเก่าและประชาชนร่วมพฒันามหาวทิยาลยั   

 
2.5 แผนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปี 2555-2559 
 
แผนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ปี 2555-2559 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริการโดยอาศัย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาตรการ  
1) พฒันาระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั ครอบคลุม และสนบัสนุนการท างานของหน่วยงาน 
2) สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การวางแผนและ           

การตดัสินใจ 
3) ส่งเสริมให้ส่วนงานต่าง ๆ มีการพัฒนาฐานข้อมูล การจัดการความรู้ และการ

ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้เพื่อเป็นทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของหน่วยงาน 
4) จดัหาเคร่ืองมือ ฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ท่ีทนัสมยัเพื่อสนับสนุนการท างานและการ

บริการของหน่วยงาน 
5) ส่งเสริมให้มีการศึกษา ทบทวน การพัฒนากระบวนงาน ในแต่ละส่วนงานเพื่อ

ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ ้ าซอ้น 
6) สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประเมิน การประกนัคุณภาพ 
7) ส่งเสริมการพฒันาความเช่ือมโยงระบบสารสนเทศในลกัษณะพอร์ทลัในการเขา้ถึง

ขอ้มูลร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานหลกัเพื่อการเช่ือมโยงส่วนงาน ส านกั

และสถาบนัต่างๆ ของมหาวทิยาลยัเพื่อใหส้ามารถเช่ือมโยงถึงกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ 
1) พฒันาความเร็วในการส่ือสาร การเช่ือมต่อหน่วยงาน ส านกั และองคก์รในก ากบัของ

มหาวทิยาลยัและการเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายไปยงัอินเทอร์เน็ต 
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2) ขยายการบริการเครือข่ายการเช่ือมโยงเครือข่ายหลักไปยงัหน่วยงาน หอพกั และ
บา้นพกั  ต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึง 

3) ขยายจุดเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายแบบไร้สายเพื่อใหค้รอบคลุมจุดให้บริการท่ีส าคญั
ต่างๆ ของมหาวทิยาลยั 

4) พฒันาศูนยข์อ้มูลกลาง ศูนยข์อ้มูลส ารอง เพื่อจดัเก็บรักษาขอ้มูลสารสนเทศและการใช้
ประโยชน์ขอ้มูลร่วมกนั 

5) ส่งเสริมให้มีระบบป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของสารสนเทศของ
หน่วยงาน 

6) ส่งเสริมใหมี้เครือข่ายผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมาจากทุกหน่วยงานของมหาวทิยาลยั 
           

จะเห็นว่า แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 11 และ แผนพัฒนา
สารสนเทศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในด้านการบริหารจดัการนั้น จะมุ่งเน้นไปท่ีการสนบัสนุนให้
พฒันาทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและเนน้การมีส่วนร่วมของส่วนงาน มีการใชป้ระโยชน์ขอ้มูล
ร่วมกนั ดั้ งนั้น การจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจดัการขอ้มูลบุคลากร                  
กองบริหารงานบุคคล ส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 - 2559 จึงตอ้งด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 11 และร่างแผนพัฒนา
สารสนเทศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดงักล่าว เพื่อให้การบริหารจดัการองค์กรพฒันาไปในทิศทาง
เดียวกนั  
 
2.6 ข้อมูลทัว่ไปของกองบริหารงานบุคคล 
 
  สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 

กองบริหารงานบุคคลเดิมช่ือวา่ "กองการเจา้หน้าท่ี" สังกดัส านกังานอธิการบดี  ก่อตั้งข้ึน
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2519 ต่อมามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได้ปรับเปล่ียนเป็นองค์กรในก ากบัรัฐ 
ภายใตพ้ระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2551 จึงไดอ้อกประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ลง
วนัท่ี 27 สิงหาคม 2551 เร่ือง การแบ่งและก าหนดอ านาจและหน้าท่ีในส านกังานมหาวิทยาลยั ลง
ว ัน ท่ี  27 สิงหาคม 2551 ก าหนดให้กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน
มหาวทิยาลยั 
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อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ : 
กองบริหารงานบุคคล  มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านบุคลากร

ทั้งหมด ไดแ้ก่การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอนยา้ย การประเมินผลการปฏิบติังาน การพิจารณาความดี
ความชอบ การก าหนด-อตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การพฒันาความรู้
ความสามารถและศกัยภาพการปฏิบติังาน สิทธิสวสัดิการ การสร้างขวญัและก าลงัใจ การกีฬาและ
สุขภาพ การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูป้ฏิบติังาน และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายให้
ปฏิบติั 

 
การแบ่งสายงาน : 

 1. งานธุรการ 
 2. งานอตัราก าลงัและค่าตอบแทน 
 3. งานก าหนดและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
 4. งานพฒันาและฝึกอบรม 
 5. งานทะเบียนประวติัและสารสนเทศบุคลากร 
 6. งานกองทุนและสวสัดิการ 

โดยมีงานทะเบียนประวติัและสารสนเทศบุคลากร เป็นผูดู้แลและพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ของกองบริหารงานบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

      ผลิตภัณฑ์  (Product Offerings) กองบริหารงานบุคคล มีผลิตภัณฑ์ ท่ี เก่ียวข้องกับ            
การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่ การจดัท ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล  การจดัท าฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศ กองบริหารงานบุคคล 
การจดัท าสวสัดิการให้กบับุคลากร การจดัการพฒันา เพิ่มทกัษะ สมรรถนะในการปฏิบติังานให้กบั
บุคลากร 
            

วสัิยทศัน์และพนัธกจิ (Vision and Mission)  

วสัิยทศัน์ 

สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลยัในระดบัประเทศ 
อยา่งมืออาชีพ โดยมุ่งเนน้การท างานเป็นทีมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ต่อผูรั้บบริการ 
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พนัธกจิ 

สนบัสนุนการพฒันาระบบบริหารและจดัการของมหาวิทยาลยัดา้นการบริหารงานบุคคล 
ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 

 
วตัถุประสงค์ : 
1) เพื่อก าหนดกระบวนการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนยา้ย และการประเมินผล 

การปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังาน โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
2) เพื่อก าหนดกระบวนการก าหนดและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ส่งเสริมความก้าวหน้า 

ของ ผูป้ฏิบติังาน 
3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทักษะและวิชาชีพแก่ผู ้ปฏิบัติงาน

มหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 
4)  เพื่อจดัการระบบข้อมูลการทะเบียนประวติัและสารสนเทศผูป้ฏิบัติงาน  สนับสนุน     

การบริหารงานบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5) เพื่อก าหนดกระบวนการสร้างขวญัก าลงัใจ และสิทธิสวสัดิการแก่ผูป้ฏิบติังาน  
      มหาวทิยาลยั 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อองค์กรภายใน 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  (Workforce Profile) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร            

เป็นอย่างไร มีการจ าแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบา้ง      อะไรคือ 
ขอ้ก าหนดด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มและประเภทต่างๆ ของพนักงาน อะไรคือองค์ประกอบท่ี
ส าคญัท่ีท าให้บุคลากรผกูพนัในการท างานเพื่อบรรลุพนัธกิจและวิสัยทศัน์ขององคก์รบุคลากรและ
ลกัษณะงานขององคก์รมีความหลากหลายอยา่งไร (Workforce Diversity and Job Diversity) มีกลุ่ม
อะไรบา้งท่ีรวมตวักนัเพื่อต่อรองกบัองคก์รอะไรคือขอ้ก าหนดดา้นสุขภาพและความปลอดภยัท่ีเป็น
เร่ืองเฉพาะขององคก์ร ลกัษณะของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในกองบริหารงานบุคคลสามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ 

1) กลุ่มบริหารจดัการ ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารองค์กร มีหน้าท่ีควบคุม ก ากบัดูแล วางกลยุทธ์  
ในการปฏิบติังาน ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล 

2) กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล ได้แก่ กลุ่มบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ด้านการจดัท ากฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่งต่าง ๆ สวสัดิการบุคลากร การบริหารจดัการรางวลัแรงจูงใจ ใหก้บับุคลากร 
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3) กลุ่มพฒันาทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ กลุ่มบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการพฒันาทรัพยากร
บุคคล จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของส่วนงาน และตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยั 

4) กลุ่มสนบัสนุนภารกิจ ไดแ้ก่ กลุ่มบุคลากรท่ีปฏิบติังานสนบัสนุนภารกิจหลกัของกอง
บริหารงานบุคคล เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ เป็นตน้ 

 
 สินทรัพย์ (Assets) กองบริหารงานบุคคล ตั้ งอยู่ภายในตึกส านักงานมหาวิทยาลัย และ     
ส่วนหน่ึงของตึกกองอาคารสถานท่ีและสาธารณูปการ  
 กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Reauirements) กองบริหารงานบุคคลด าเนินการภายใต้
สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคบัเก่ียวกับ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ งบุคลากร การเล่ือน
เงินเดือนบุคลากร การจดัสรรเงินค่าตอบแทนต่าง ๆ  และการเล่ือนต าแหน่งบุคลากร                
 โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  
 ในปัจจุบนักองบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานด้าน
บุคลากรทั้งหมด จ าแนกเป็น สายวิชาการ 2,190 คน สายปฏิบติัการ 9,137 คน รวม 11,327คน  โดย
ด าเนินการเก่ียวกบั การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอนยา้ย การประเมินผลการปฏิบติังาน การพิจารณา
ความดีความชอบ การก าหนดอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การพฒันา
ความรู้ความสามารถและศกัยภาพการปฏิบติังาน สิทธิสวสัดิการ การสร้างขวญัและก าลงัใจ การ
สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  การสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งผูป้ฏิบติังาน และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั  
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ภาพที ่4  โครงสร้างการบริหารงานบุคคล ในปัจจุบนั 

 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อองค์กรภายนอก 
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers and Stakeholders)  

 กลุ่มลูกคา้ ไดแ้ก่ บุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ทุกกลุ่มประเภท เช่น ขา้ราชการ พนกังาน    
มหาวทิยาลยัประจ า พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว(ส่วนงาน) 
 กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กองต่าง ๆภายในส านกังาน 
มหาวทิยาลยั    

ผู้ส่งมอบและพนัธมิตร (Suppliers and Partners)  
ผู ้ส่ งมอบ พันธมิตร และผู ้ให้ความร่วมมือ (Collaborators) ท่ี ส าคัญ มีได้แก่  ก ลุ่ม

มหาวิทยาลยัแห่งความสุข  สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย Personnel Management 
Association of Thailand (PMAT) ท่ีบริการ สนบัสนุนการให้ความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล
ในองคก์รปัจจุบนั 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารงานบุคคล 
1. มีกระบวนการสรรหาบุคลากรสายวชิาการ ในระดบัปริญญาเอก 
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2. มีระบบการประเมินผล ใหค้่าตอบแทนตามสมรรถนะการปฏิบติังาน 
3. มีสวสัดิการ ค่าตอบแทน ท่ีเป็นแรงจูงใจใหบุ้คลากรท างาน 
4. บุคลากรมีการพฒันาทกัษะ สมรรถนะในวชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นการบริหารงานบุคคล

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
การวเิคราะห์กระบวนการบริหารงานบุคคล  
ผู้ศึกษาได้น าเอา ต้นแบบ  HR Value Chain across operational, systemic and strategic 

levels ของ  Reinette Farajallah มาพฒันาเป็น CMU-HR Value Chain เพื่อวิเคราะห์กระบวนการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์จากการแบ่งลกัษณะงาน และ
โครงสร้างของกองบริหารงานบุคคล พบวา่มีกระบวนการด าเนินการดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่5  CMU-HR Value Chain 

กจิกรรมหลกั ได้แก่ 
1. การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร ผู ้รับผิดชอบงานได้แก่ งานอัตราก าลังและ

ค่าตอบแทน และงานก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง โดยท่ีงานอัตราก าลังและ
ค่าตอบแทน มีภาระหน้าท่ีในการออกค าสั่งบรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรใหม่ ส่วนงานก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง มีภาระหนา้ท่ีในการสรรหาผูบ้ริหาร     ส่วนงานทุกส่วนงาน  

2. การพัฒนาบุคลากร ผูรั้บผิดชอบงานได้แก่ งานพัฒนาและฝึกอบรม มีภาระหน้าท่ี         
ในการจดัโครงการพฒันาและฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรทุกระดบั ควบคุมการลาศึกษา ฝึกอบรม ดู
งานของบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

แผนงานและงบประมาณ  

กฎ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 

การคดัเลือก 

และการสรร

หาบุคลากร  

การพฒันา

บุคลากร  

ค่าตอบแทน 

+ สวสัดิการ  

ความกา้ว 

หนา้ในการ

ท างาน  

การสร้าง

แรงจูงใจใน

การท างาน 

นโยบายของส านกังานมหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล กิจ
กร
รม

สน
บัส

นุน
 

กิจ
กร
รม

หล
กั 
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3. การจัดค่าตอบแทนและสวัส ดิการ ผู ้รับผิดชอบงานได้แก่  งานอัตราก าลังและ
ค่าตอบแทน และงานกองทุนและสวสัดิการ โดยท่ีงานอตัราก าลงัและค่าตอบแทน มีภาระหน้าท่ี       
ในการประเมินผลการปฏิบติังาน จดัท าโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากรทุกประเภท จดัท าบญัชี
เล่ือนเงินเดือน ออกค าสั่งเล่ือนเงินเดือน ให้กับบุคลากรกลุ่ม ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ประจ า ลูกจา้งประจ า ในส่วนของงานกองทุนและสวสัดิการ มีภาระหน้าท่ีในการจดัสวสัดิการ
ให้กบับุคลากรได้แก่ สวสัดิการของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า สวสัดิการท่ีพกั สวสัดิการกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  

4. ความกา้วหนา้ในการท างาน ผูรั้บผิดชอบงานไดแ้ก่ งานทะเบียนประวติัและสารสนเทศ
บุคลากร และ งานก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของ ไดแ้ก่  งานทะเบียน
ประวติัและสารสนเทศบุคลากรมีภาระหน้าท่ีในการสนับสนุนการ ขอต าแหน่งทางวิชาการ แก่
บุคลากรสายวิชาการ และ งานก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง มีภาระหน้าท่ีในการ
สนบัสนุนบุคลากรสายปฏิบติัการใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

5. การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ผู ้รับผิดชอบงานได้แก่ งานทะเบียนประวติัและ
สารสนเทศบุคลากร มีภาระหน้าท่ีในการ สนับสนุนการขอรางวลัดีเด่น ประเภทต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเด่นในแต่ละดา้น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

6. ในส่วนของ การจดัท ากลยุทธ์การบริหารงานบุคคล กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคบัเก่ียวกับ       
การบริหารงานบุคคล การจดัการเงินงบประมาณดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และพฒันา ระบบ 
CMU-HR & Learning Organization ผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล และหวัหนา้งานทุกฝ่าย  จะ
เป็นผูรั้บผดิชอบในการก ากบัดูแล และพฒันาองคก์ร 

 
กจิกรรมสนับสนุน 
1. แผนงานและงบประมาณ  กองบริหารงานบุคคล เป็นกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้การ

บริหารงานบุคลเป็นไปตามแผนพฒันามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนด
ทิศทางของการปฏิบติังานของกองบริหารงานบุคคล ซ่ึงก าหนดโดย ผูบ้ริหารกองบริหารงานบุคคล 

2. ระเบียบ/ข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ าเป็นต้องศึกษาระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีส าคญั มีผลต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบติังาน ก าหนดโดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  สภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3. นโยบายของส านกังานมหาวทิยาลยั ก าหนดโดยส านกังานมหาวทิยาลยั เป็นการก าหนด
ทิศทางการปฏิบัติงานของทุกกองภายในส านักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะต้องมีความสอดคล้อง 
เช่ือมโยงการปฏิบติังานของทุกกอง 
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4. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล ผูดู้แลเทคโนโลยีสารสนเทศของกอง
บริหารงานบุคคล ได้แก่ งานทะเบียนประวติัและสารสนเทศบุคลากร มีหน้าท่ีพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีส ารสน เทศให้ รองรับการป ฏิบัติ งาน ท่ี เก่ี ยวข้องกับการบ ริห ารงาน บุคคล
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
กระบวน ข้ันตอนการบริหารงานบุคคล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
กระบวนการบริหารงานบุคคลของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลั ย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์จากการแบ่งลกัษณะงาน และโครงสร้างงานตามแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

1. การคดัเลือก และการสรรหาบุคลากร มีขั้นตอนในการด าเนินการดงัน้ี 
1.1 สภามหาวทิยาลยัก าหนดอตัราตามท่ีกองแผนงานเสนอตามความตอ้งการของส่วนงาน 
1.2 กองบริหารงานบุคคล ก าหนดเลขอัตรา เพื่อบรรจุใหม่ หรือทดแทนอัตราเดิม              

อนัเน่ืองจากการลาออก หรือเกษียณอายุ 
1.3 ส่วนงานด าเนินการคดัเลือก หรือ สรรหา บุคลากรตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ ์            

ท่ีก าหนดไว ้
1.4 ด าเนินการออกค าสั่ งบรรจุแต่งตั้ ง และก าหนดคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 
2. การพฒันาบุคลากร มีกระบวนการในการพฒันาบุคลากรดงัน้ี 
2.1 การอบรมพนักงานใหม่  โดยแยกเป็นพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสาย

ปฏิบติังาน เพื่อให้ทราบถึง ค่านิยมหลกั วฒันธรรมองค์กร ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สมรรถนะ
หลกัท่ีบุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พึงมี 

2.2 การพฒันาบุคลากรตามสายวิชาชีพ เพื่อเพิ่มทกัษะ และกระบวนการคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
การปฏิบติังานในแต่ละสายงาน 

2.3 การจัด เก็บข้อมูลการพัฒนา ฝึกอบรมในแต่ละปี  เพื่ อประกอบการพิจารณา                   
ผลการปฏิบติังานประจ าปี 

2.4 การพฒันาบุคลากรกลุ่มท่ีได้รับผลการประเมินประจ าปีอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ ์
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ  

2.5 ค่าตอบแทนบุคลากรจ าแนกเป็น 
2.5.1 เงินเดือน ไดแ้ก่  
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 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า มีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนปีละ 2 คร้ัง ในช่วงเดือน 
เมษายน และตุลาคม ของทุกปี 

พนกังานมหาวทิยาลยัประจ า พนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว มีการพิจารณา  เล่ือนเงินเดือน 
ปีละ 1 คร้ัง ในช่วงเดือน ตุลาคมของทุกปี    

2.5.2 ค่าตอบแทน ท่ีเป็นเงินประจ าต าแหน่งบริหาร เงินประจ าต าแหน่งวชิาการ 
เงินตอบแทนบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นสาธารณสุข เป็นตน้ 
2.6 สวสัดิการบุคลากรจ าแนกเป็น 
สวสัดิการของ ข้าราชการ 
1) ไดรั้บสิทธ์ิ ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง+ญาติสายตรง 
2) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
3) ค่าเล่าเรียนบุตร 
4) ค่าสงเคราะห์ศพ 
5) ค่าเช่าบา้น (กรณีมีสิทธิเบิก) 
6) บา้นพกั มช. 
7) เม่ือพน้จากงาน ไดรั้บเงินบ าเหน็จหรือบ านาญ และ กบข. 
สวสัดิการของ ลูกจ้างประจ า 
1) ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง+ญาติสายตรง) 
2) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
3) ค่าเล่าเรียนบุตร 
4) ค่าเช่าบา้น (กรณีมีสิทธิเบิก) 
5) บา้นพกั มช. 
6) เม่ือพน้จากงาน ไดรั้บเงินบ าเหน็จหรือบ าเหน็จรายเดือน และ กสจ. 
สวสัดิการของ พนักงานเปลีย่นสถานภาพไม่ต่อ กบข. 
1) ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง+ญาติสายตรง 
2) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
3) ค่าเล่าเรียนบุตร 
4) ค่าสงเคราะห์ศพ 
5) บ านาญรายเดือน 
6) กบข. 
7) ค่าเช่าบา้น (กรณีมีสิทธิเบิกก่อนเปล่ียนสถานภาพ) 



 

26 

8) บา้นพกั มช. 
9) เม่ือพน้จากงาน ไดรั้บเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ มช. เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน 
สวสัดิการของ พนักงานเปลีย่นสถานภาพต่อ กบข. 
1) ค่ารักษาพยาบาลของตนเอง+ญาติสายตรง 
2) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
3) ค่าเล่าเรียนบุตร 
4) ค่าสงเคราะห์ศพ 
5) เงิน กบข. 3% ของเงินเดือน 
6) ค่าเช่าบา้น (กรณีมีสิทธิเบิกก่อนเปล่ียนสถานภาพ) 
7) บา้นพกั มช. 
8) เม่ือออกจากงานไดรั้บ บ าเหน็จหรือบ านาญรายเดือน 
9) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มช.เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน 
สวสัดิการของ พนักงานกลุ่มเปลีย่นสถานภาพจากลูกจ้างประจ า 
1) บ าเหน็จหรือบ าเหน็จรายเดือน 
2) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
3) ค่าสงเคราะห์ศพ 
4) ค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง + ญาติสายตรง) 
5) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
6) ค่าเล่าเรียนบุตร 
7) ค่าเช่าบา้น (กรณีมีสิทธิเบิกก่อนเปล่ียนสถานภาพ) 
8) บา้นพกั มช. 
9) เม่ือพน้จากงานไดรั้บ บ านาญจาก ประกนัสังคม. 
10) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มช. 
11) เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน 
สวสัดิการของ พนักงานมหาวทิยาลยัประจ า เงินแผ่นดิน 
1) ค่ารักษาพยาบาลตนเอง (รวมญาติสายตรง) 
2) ค่าสงเคราะห์ศพ 
3) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
4) ค่าเล่าเรียนบุตร 
5) บา้นพกั มช. 
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6) เม่ือพน้จากงานไดรั้บบ านาญจาก ประกนัสังคม. 
7) เงินออม+ดอกเบ้ียในระบบสะสม/สมทบ  
8) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มช. 
9) เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน 
สวสัดิการของ พนักงานมหาวทิยาลยัประจ าเงินรายได้ 
1) ค่ารักษาพยาบาลตนเอง (รวมญาติสายตรง) 
2) ค่าสงเคราะห์ศพ 
3) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
4) ค่าเล่าเรียนบุตร 
5) บา้นพกั มช. 
6) เม่ือพน้จากงานไดรั้บบ านาญจาก ประกนัสังคม. 
7) เงินออม+ดอกเบ้ียในระบบสะสม/สมทบ  
8) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มช. 
9) เงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน 
สวสัดิการของ พนักงานส่วนงาน 
1) ค่ารักษาพยาบาลตนเองจาก สปส. 
2) ค่าสงเคราะห์ศพ (จาก สปส.) 
3) บ านาญจากกองทุน สปส. 
4) เงินจากระบบสะสม/สมทบ (เงินรายไดส่้วนงาน) 
3. ความก้าวหน้าในการท างาน  
ในปัจจุบนั ตามขอ้บงัคบัการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหาร     

งานบุคคล พ.ศ.2553  ขอ้ 30 พนกังานอาจถูกเลิกจา้งไดห้ากอยูใ่นเง่ือนไขดงัน้ี 
1. อาจารย ์ภายใน 5 ปี นบัแต่วนัด ารงต าแหน่งอาจารยห์ากไม่สามารถเล่ือนข้ึนสู่ ต าแหน่ง  

ผูช่้วยศาสตราจารยไ์ด ้ให้ปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปอีก 2 ปี โดยไม่มีสิทธิไดรั้บการพิจารณาข้ึน เงินเดือน
ประจ าปี และเม่ือครบ 7 ปี แลว้ยงัไม่สามารถเล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารยไ์ด ้ 

2. ผู ้ช่ วยศาสตราจารย์ ภายใน  7 ปี  นับแต่ว ันด ารงต าแหน่งผู ้ช่ วยศาสตราจารย ์                   
หากไม่สามารถ เล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่ง  รองศาสตราจารยไ์ด ้ให้ปฏิบติัหน้าท่ีต่อไปอีก 2 ปี โดยไม่มี
สิทธิได้รับการพิจารณาข้ึน เงินเดือนประจ าปี และเม่ือครบ 9 ปี แล้วยงัไม่สามารถเล่ือน ข้ึนสู่
ต าแหน่ง รองศาสตราจารยไ์ด ้
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3. รองศาสตราจารย์ ภายใน 15 ปี นับแต่วนัด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ หากไม่
สามารถ เล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่ง  ศาสตราจารย์ได้ ให้ปฏิบติัหน้าท่ีต่อไป โดยไม่มีสิทธิ ได้รับการ
พิจารณาข้ึน เงินเดือนประจ าปีจนถึงอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ 

4. นักวิจยั ระดับตน้ หากไม่สามารถเล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่งนักวิจยัระดบักลางภายใน 7 ปี         
นบัแต่วนัท่ีด ารงต าแหน่งนกัวจิยัระดบัตน้ 

5. นักวิจยัระดบักลาง หากไม่สามารถเล่ือนข้ึนสู่ต าแหน่งนักวิจยัระดับสูงภายใน 10 ปี        
นบัแต่วนัท่ีด ารงต าแหน่งนกัวจิยัระดบักลาง 

6. นักวิจยัระดบัสูง และนักวิจยัระดบัเช่ียวชาญพิเศษ หากไม่มีผลงานอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ ในส่วนของบุคลากรสายปฏิบติัการ ในการขอก าหนดต าแหน่งขั้นสูงก าลงัอยูใ่นระหวา่ง
การพิจารณาขอ้บงัคบั  

 
4. การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ 
4.1   การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  กองบริหารงานบุคคลไดรั้บมอบหมายให้

ด า เนิ น ก ารขอพ ระราชท าน เค ร่ือ งราช อิส ริย าภ รณ์ อัน เป็ น ท่ี เชิ ด ชู ยิ่ งช้ าง เผื อ ก แล ะ
เค ร่ืองราช อิส ริยาภรณ์ อัน มี เกี ยรติยศยิ่ งมงกุ ฎไทย ให้ กับ บุคลากรผู ้ป ฏิบั ติ งานสั งกัด
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้กบัผูมี้
อุปการะคุณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงจะมีพิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
ประจ าปี ในเดือนสิงหาคม ของทุกปี 

4.2 รางวลัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ชา้งทองค า  
4.3 รางวลัขา้ราชการพลเรือนและลูกจา้งประจ าดีเด่น ครุฑทองค า 
4.4 การขอพระราชทานเพลิงศพ 
 
การก าหนดกลยุทธ์ของกองบริหารงานบุคคลด้านการบริหารงานบุคคล 
จากแผนพฒันามหาวิทยาลยัฉบับท่ี 11 แนวทางของอธิการบดี และ  ความคาดหวงัของ

ผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปเป็นประเด็นหลกัท่ีกองบริหารงานบุคคล 
ใช้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ 2 ประเด็น ได้แก่ การสร้างคุณค่าทรัพยากรบุคคล และการเพิ่ม
ศกัยภาพการบริหารจดัการ ซ่ึงสรุปเป็น แนวทางการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไดด้งัน้ี 
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ภาพที ่6  แผนภาพ แนวทางการบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

 

จาก Road map ข้างต้น กองบริหารงานบุคคล ได้จ  าแนกเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงาน
บุคคลในแต่ละดา้นดงัแผนภูมิขา้งล่างน้ี 

 

ภาพที ่7  แผนภาพกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2555-2559 

HRM HRD 
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จากแผนภาพขา้งตน้ประเด็นกลยทุธ์ การบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปี 2555-
2559 สามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

ก. การสร้างคุณค่าทรัพยากรบุคคล  
แนวทางการสร้างคุณค่าทรัพยากรบุคคลจะใช้ค่านิยมของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในการ

เสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมและพฒันาวฒันธรรมองค์กรในแบบของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยยึด
หลัก   e - CMU (Excellent - Community engagement , Morality , Unity) ซ่ึ งได้แบ่งการบริหาร
จดัการ  ออกเป็น  2 ส่วนหลัก  ได้แก่ การบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล(HRM) และการพฒันา
บุคลากร (HRD)  โดยใช้เคร่ืองมือผงัผสานดุลดัชนี (Balance scored card) เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการ 

ส่วนที ่1 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) แบ่งเป็น  
1. พฒันาระบบสรรหาคดัเลือกบุคลากร (Recruitment) โดยจ าแนกเป็น 
1.1 พฒันาระบบสรรหาบุคลากรใหม่  
1.2 พฒันาระบบสรรหาผูบ้ริหารทุกระดบั 
1.3 พฒันาระบบการวเิคราะห์อตัราก าลงัเพื่อวางแผนก าลงัคนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. การรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพใหอ้ยูก่บัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (Retention) 
2.1 สร้างเส้นทางความกา้วหนา้ในอาชีพใหบุ้คลากรทุกระดบั (Career path) 
2.2 สร้างระบบสวสัดิการให้บุคลากรทุกประเภท (Welfare) เพื่อกระตุน้ให้บุคลากรเกิด

ความทุ่มเทในการปฏิบติังาน 
2.3 พฒันาโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน (Salary base) 

และ พฒันาโครงสร้างค่าตอบแทนตามผลการปฏิบติังาน (Performance based management) 
2.4 พฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ

สมรรถนะใน การปฏิบติังาน 
3. สร้างระบบเสริมแรงให้ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

(Reinforcement) 
3.1 สร้างรางวลัดีเด่น ส าหรับบุคลากรท่ีปฏิบติังานดีเด่นในแต่ละประเภท 
3.2 พัฒน ากระบวนการ / ขั้ น ตอนการ เสนอ ช่ื อ บุ คล ากร เพื่ อขอพ ระราชท าน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ใหมี้ความรวดเร็วและถูกตอ้ง 
3.3 สร้างเสริมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัแห่งความสุข (Happy University) 
3.3.1 สร้าง มหาวทิยาลยัจริยธรรม (Ethic University) 
3.3.2 สร้างศูนยไ์กล่เกล่ีย (Mediation Center) 
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ส่วนที ่2 การพฒันาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development :HRD) แบ่งเป็น  
2.1 พฒันาระบบการพฒันาบุคลากรเชิงรุก เช่น พฒันาหลกัสูตรการพฒันาทรัพยากรบุคคล

ทุก ระดบั และเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมทั้ง ส่งเสริม พฒันาสมรรถนะบุคลากรใหมี้  
ความสามารถในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั 
2.2 พฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อการพฒันาบุคลากร 
2.3 พฒันาระบบการจดัการความรู้ เพื่อการพฒันาบุคลากร  
ข.  เพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการ 
แนวทางการเพิ่มศกัยภาพการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจดัการ  
1. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (CMU-HR) 
1.1 จดัท าแผนพฒันาสารสนเทศเชิงกลยทุธ์ 
1.2 สร้างระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.3 มีระบบบริหารจดัการเงินงบประมาณดา้นการบริหารและพฒันาบุคลากรอย่างคุม้ทุน 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. การกระจายอ านาจการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

และสามารถตรวจสอบได ้
3. สร้างมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
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ภาพที ่8  แผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลกั HR-Scorecard 
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ภาพที ่9 การเช่ือมโยงกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กบัแผนพฒันาการศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

การจดัท าแผนงานต่าง ๆนอกจากจะตอ้งทบทวน วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนงานทางธุรกิจ   
ท่ีเก่ียวข้องแล้ว ควรจะต้องศึกษาถึง การยอมรับแผนและการวดัผลประเมินผลแผน เพื่อให้             
แผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ท่ีจะไดจ้ดัท า ไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปและมีการวดัประเมินผลแผน   
เพื่อจะได้ทราบถึงความส าเร็จของการจัดท าแผนและการน าแผนไปใช้งาน ดังนั้ น จึงต้องมี
การศึกษาถึงการยอมรับแผนและการประเมินผลแผน ดงัน้ี 

 
2.7 การยอมรับแผน และการวดัประเมินผล 

 
2.7.1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ชูใจ เอ้ียวอกัษร,2549,ออนไลน์) การควบคุมและประเมินผล       

กลยุทธ์ (Strategic control and evaluation )เป็นงานขั้ นสุดท้ายในการบริหารเชิงกลยุทธ์  เพื่ อ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดไวว้่า บรรลุผลส าเร็จตามเปูา
หมายท่ีก าหนดไวห้รือไม่ซ่ึงในระหวา่งน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั จะตอ้งมีการควบคุม ก ากบัดูแล ติดตาม
ความก้าวหน้า หากพบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที ตลอดจนมีการ
ประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ เพื่อเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ไปยงัขั้นตอน
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ และ   การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั การควบคุมกลยุทธ์  
กระบวนการควบคุมกลยทุธ์ท่ีดี และมีประสิทธิภาพ ควรประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ  
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1)  มีความยืดหยุ่นเพียงพอ เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
แบบไม่คาดหวงัได ้ 

2) ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง เพื่อช่วยให้ผูบ้ ริหารมองเห็นภาพการปฏิบัติงานขององค์อย่าง     
แทจ้ริง 

3) ได้รับขอ้มูลทนัเวลา เพราะว่าขอ้มูลส าหรับการตดัสินใจถา้หากล่าช้าหรือไม่ทนัสมยั
มกัจะน าไปสู่ความลม้เหลวเสมอ ซ่ึงกระบวนการควบคุมกลยุทธ์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ดงัน้ี  

3.1 ก าหนดส่ิงท่ีจะวดั ผูบ้ริหารจะตอ้งก าหนดให้ชดัเจนวา่ กระบวนการปฏิบติัและ   การ
ด าเนินงานอะไรบา้งท่ีจะตอ้งการตรวจสอบและประเมินผล  

3.2 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน มาตรฐานการปฏิบติังานโดยปกติแลว้มกัจะก าหนด
จากเป้าหมายของการบรรลุผลส าเร็จ ด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ หรือ      การตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงมาตรฐานการปฏิบติังานน้ีจะน ามาเป็นเกณฑใ์นการวดัผลการปฏิบติังาน  

3.3 วดัการปฏิบติังานจริง ส่ิงจะท าการวดัอาจเป็นผลการปฏิบติังานหรือพฤติกรรมการ
ปฏิบติังาน โดยอาจจะท าการวดัทั้งองคก์รเป็นส่วนรวม หรือวดัเป็นกลุ่ม หรือ      วดัเป็นรายบุคคล 
ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์ของการวดัและความพร้อมขององค์กร ซ่ึงจะต้องมีก าหนดห้วง
ระยะเวลาในการวดัท่ีแน่นอน เช่น ทุกๆ ไตรมาส ทุกๆ 6 เดือน หรือประจ าปี เป็นตน้  

3.4 เปรียบเทียบการปฏิบติังานจริงกบัมาตรฐาน ผูบ้ริหารจะตอ้งน าผลการปฏิบติังานจริง
มาเปรียบเทียบกบัผลงานตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ถา้หากเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการวดั
การผลปฏิบติังานก็จบ แตถ้า้หากผลการปฏิบติังานต ่ากว่ามาตรฐานก็ตอ้งหาสาเหตุและปรับปรุง
แกไ้ข แต่ถา้หากผลการปฏิบติังานสูงกวา่มาตรฐาน     ก็ตอ้งมาทบทวนวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไวต้  ่า
เกินไปหรือไม่ ซ่ึงอาจจะตอ้งยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนในการวดัคร้ังต่อไป  

3.5 ปฏิบติัการแกไ้ข เป็นการแกไ้ขผลการปฏิบติังานหรือขอ้บกพร่องต่างๆ หรืออาจตอ้งมี
การแกไ้ขปรับปรุงกลยทุธ์ใหม่ใหเ้หมาะสมหรือใหดี้ยิง่ข้ึน  

   
2.7.2 การประเมินผลกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ชูใจ เอ้ียวอกัษร,2549,ออนไลน์)          

การประเมินผลกลยทุธ์ท่ีดีมิใช่ประเมินดว้ยความรู้สึก แต่จะตอ้งประเมินดว้ยการวดัท่ีเช่ือถือได ้  จึง
จ าเป็นต้องก าหนดตัวช้ีวดัความส าเร็จในการด าเนินงาน เพื่อตรวจสอบว่า การด าเนินงานใน
กิจกรรม แผนงาน หรือโครงการ ท่ีก าหนดข้ึนในแต่ละกลยุทธ์ว่าเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือ
นโยบายขององค์กรหรือไม่ บรรลุวิสัยทศัน์และเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไวเ้พียงไร การ
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ประเมินผลท่ีดีนอกจากจะท าการวดัผลผลิต (Outputs) แลว้ จะตอ้งท าการวดั  ผลลพัธ์ (Outcomes) 
ดว้ย  

2.1 การวดัผลผลิต  
การวดัผลผลิตเป็นการว ัดผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง โดยเปรียบเทียบกับผลท่ี          

ตอ้งการหรือตามเกณฑ์มาตรฐาน ซ่ึงโดยปกติแลว้การวดัผลผลิตจะแสดงให้เห็นผลใน 4 ลกัษณะ 
ดงัน้ี  

 2.1.1 ปริมาณงานท่ีท าส าเร็จ โดยการเปรียบเทียบกบัปริมาณงานเดิมท่ีเคยท าได ้
หรือ ปริมาณงานท่ีตั้งเป้าหมายไว ้ 

 2.1.2 คุณภาพของผลผลิต เป็นการวดัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานวา่เป็นไปตาม 
เวลาท่ีก าหนดหรือไม่ หรือเป็นการวดัคุณภาพของงาน หรือผลผลิตเป็นไปตาม มาตรฐานท่ีก าหนด
ไวเ้พียงใด  

 2.1.3 เวลาท่ีด าเนินการ เป็นการวดัว่าองคก์รสามารถส่งมอบงาน หรือผลผลิตได้
ทนัตามก าหนดเวลาหรือไม่  

 2.1.4 งบประมาณท่ีใช้เป็นการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกับ
งบประมาณท่ีไดรั้บหรือเปรียบเทียบตน้ทุนต่อหน่วยท่ีใช้จ่ายจริงกบัตน้ทุนท่ีไดท้  าการ ประมาณ
การไว ้เบ้ืองตน้ 

 2.2 การวดัผลลพัธ์  
การวดัผลลพัธ์ เป็นการวดัผลประโยชน์หรือผลกระทบจากผลการด าเนินงานหรือผลผลิต 

เช่น การฝึกอบรมจะตอ้งวดัให้ไดว้า่ เม่ือฝึกอบรมแลว้สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องในการท างานหรือ
สามารถปฏิบติังานไดดี้ข้ึนหรือไม่ การปรับปรุงสายการผลิตหรือกระบวนการผลิตจะตอ้งวดัให้ได้
ว่า สามารถท าการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนกว่าเดิม หรือตน้ทุนในกระบวนการผลิตลดลง
หรือไม่  

  
2.8 เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA : Thailand Quality Award) 
 

หมวด 1 การน าองค์กร (Leadership)  
ในหมวดการน าองค์กร เกณฑ์ถามว่าผูน้ าระดบัสูงท ากิจกรรม หรือช้ีน าให้องค์กรมีความ

ย ัง่ยืนอยา่งไร นอกจากน้ี เกณฑ์ยงัถามถึงระบบการก ากบัดูแลองคก์ร (Governance System) วิธีการ
ท่ีองคก์รใช้เพื่อบรรลุผลดา้นกฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้ง รวมทั้ง
การสนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญัอยา่งไร 
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1.1 การน าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสูง (Senior Leadership) : ผูน้ าระดบัสูงน าองคก์รอยา่งไร  
ใหอ้ธิบายถึงการกระท าของผูน้ าระดบัสูงท าดว้ยตวัเอง (Personal Actions) ในการช้ีน า และ

ท าให้องค์กรมีความย ัง่ยืน อธิบายวิธีการท่ีผูน้ าระดบัสูงสภาพแวดลอ้มเพื่อให้เกิดความผูกพนักบั
ลูกคา้การสร้างนวตักรรม และผลการด าเนินการท่ีดี (High Performance) รวมทั้งอธิบายวิธีการท่ี
ผูน้ าระดับสูงส่ือสารกับบุคลากร (Workforce) และลูกค้าท่ีส าคัญ  (Key Customers) ทั้ งน้ี  ตอบ
ค าถามต่อไปน้ี 

ก. วสิัยทศัน์ ค่านิยม และพนัธกิจ (Vision, Values, and Mission) 
(1) วิสัยทศัน์และค่านิยม (Vison and Values) ผูน้ าระดับสูง (Senior Leaders) ด าเนินการ

ก าหนดวิสัยทศัน์และค่านิยมอยา่งไร ผูน้ าระดบัสูงด าเนินการอยา่งไรในการถ่ายทอดวิสัยทศัน์และ
ค่านิยมสู่การปฏิบติัโดยผา่นระบบการน าองคก์ร (Leadership System) ไปยงับุคลากร ผูส่้งมอบและ
พนัธมิตรท่ีส าคญั ลูกคา้ รวมทั้งผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ (*) การปฏิบติัตนของผูน้ าระดบัสูงได้
แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ต่อค่านิยมขององคก์รอยา่งไร 

(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม
(Promoting Legal and Ethical Behavior) การปฏิบติัตนของผูน้ าระดบัสูงได้แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมัน่ต่อการประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบติัมีจริยธรรมอยา่งไร ผูน้ าระดบัสูง
ไดส้ร้างสภาพแวดลอ้มในองคก์รเพื่อส่ิงเหล่าน้ีอยา่งไร 

(3) การสร้างองคก์รท่ีย ัง่ยนื (Creating a Sustainable Organization) ผูน้ าระดบัสูงด าเนินการ
อยา่งไรท่ีจะท าให้องคก์รมีความย ัง่ยืน ผูน้ าระดบัสูงด าเนินการอยา่งไรในการท าให้องคก์รประสบ
ความส าเร็จในเร่ืองดงัต่อไปน้ีอยา่งไร 

             • สร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อใหเ้กิดการบรรลุพนัธกิจ การปรับปรุงการด าเนินการของ
องคก์ร การเป็นผูน้ าในดา้นผลการด าเนินการ และการเรียนรู้ระดบัองคก์รและระดบับุคคล 

           •  สร้างวฒันธรรมการท างานของบุคลากร (Workforce) ท่ีส่งมอบประสบการณ์ท่ีดี
ใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งคงเส้นคงวา และส่งเสริมความผกูพนัของลูกคา้ 

           • สร้างสภาพแวดลอ้มเพื่อให้เกิดการสร้างนวตักรรม ยอมรับความเส่ียงท่ีผ่านการ
ประเมินผลได้ผล เสียอย่างฉลาด  (Intelligent Risk Taking) การบรรลุว ัต ถุประสงค์ เชิ งกล
ยทุธ์ (Strategic Objectives) และความคล่องตวัขององคก์ร (Organizational Agility) 

           • มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่งและการพฒันาผูน้ าในอนาคตของ
องคก์ร 

ข. การส่ือสารและผลการด าเนินการขององค์กร  (Communication and Organizational 
Performance) 
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(1) การส่ือสาร (Communication) ผูน้ าระดบัสูง (Senior Leaders) ด าเนินการอยา่งไรในการ
ส่ือสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร (Workforce) ทั่วทั้ งองค์กรและลูกค้าท่ีส าคัญ  ผู้น า
ระดบัสูงด าเนินการอยา่งไรในการกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารท่ีตรงไปตรงมาและเป็นไปในลกัษณะ
สองทิศทาง รวมทั้งการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิผล ผูน้ าระดบัสูงด าเนินการอย่างไร 
ในการส่ือสารให้ทราบถึงการตดัสินใจท่ีส าคญั ผูน้ าระดบัสูงมีบทบาทเชิงรุกอย่างไรในการจูงใจ
บุคลากร ซ่ึงหมายรวมถึงการมีส่วนร่วมในการให้รางวลัและยกย่องชมเชย เพื่อเสริมสร้างให้มีผล
การด าเนินการท่ีดี และใหค้วามส าคญักบัลูกคา้และธุรกิจ/กิจการ  

(2) การท าให้เกิดการปฏิบติัการอย่างจริงจงั (Focus on Action) ผูน้ าระดบัสูงด าเนินการ
อย่างไรในการท าให้เกิดการปฏิบติัการอย่างจริงจงัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ ท าใหเ้กิดการสร้างนวตักรรมและยอมรับความเส่ียงท่ีผา่นการประเมินผลไดผ้ลเสียอยา่ง
ฉลาด (Intelligent Risk Taking) รวมถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร  ผูน้ าระดับสูงด าเนินการ
อย่างไรในการระบุส่ิงท่ีต้องให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจงั ในการตั้ งความคาดหวงัต่อผลการ
ด า เนินการ  ผู ้น าระดับ สู งพิ จารณ าถึ งการส ร้าง คุณค่ า  และท าให้ เกิ ดความสมดุลของ
คุณค่า (Value) ระหวา่งลูกคา้ (Customers) และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) อ่ืนๆ อยา่งไร 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้ง (Governance and 
Societal Responsibilities) : องคก์รด าเนินการอย่างไรในการก ากบัดูแลองค์กร และท าให้บรรลุผล
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้ง 

ให้อธิบายแนวทาง (Approach) ท่ีตอบสนองต่อการก ากบัดูแล (Governance) องค์กร และ
การปรับปรุงระบบการน าองคก์รให้อธิบายวธีิการท่ีองคก์รสร้างความมัน่ใจวา่มีการด าเนินการอยา่ง
ถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม  (Ethical Behavior) และท าให้
บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้ง และสนับสนุนชุมชนท่ีส าคญั   ทั้งน้ี ให้ตอบ
ค าถามต่อไปน้ี 

ก. การก ากบัดูแลองคก์ร (Organizational Governance) 
(1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร (Governace System) องค์กรด าเนินการอย่างไรในการ

ทบทวนและท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัต่างๆ ในระบบการก ากบัดูแล
องคก์ร       

          • ความรับผดิชอบในการกระท าของผูบ้ริหาร 
          • ความรับผดิชอบดา้นการเงิน 
          • ความโปร่งใสในการด าเนินการ รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการก ากับดูแล

องคก์ร และนโยบายในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของคณะกรรมการก ากบัดูแลองคก์ร 
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          • การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระและมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
          • การปกป้องผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูถื้อหุน้  
          • การวางแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับผูน้ าระดบัสูง 
 (2) การประเมินผลการด าเนินการ (Performance Evaluation) องคก์รด าเนินการอยา่งไรใน

การประเมินผลการด าเนินการของผูน้ าระดบัสูง (Senior Leaders) ซ่ึงรวมถึงผูน้ าสูงสุดดว้ย องคก์ร
ใช้การประเมินอย่างไรในการใช้การประเมินผลการด าเนินการเหล่าน้ีในการก าหนดค่าตอบแทน
ของผูบ้ริหาร องค์กรด าเนินการอยา่งไรในการประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากบั
ดูแลองค์กร (*) ผู ้น าระดับสูงและคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กรใช้ผลการทบทวนผลการ
ด าเนินการขา้งตน้ไปพฒันาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลทั้งการน าองค์กรของผูน้ าแต่ละคนและ
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ ดู แ ล อ ง ค์ ก ร แ ต่ ล ะ ค น  แ ล ะ ร ะ บ บ ก า รน า อ ง ค์ ก ร อ ย่ า ง ไ ร  
 ข. การประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและมีจริยธรรม (Legal and Ethical Behavior) 

(1) ก ารป ระพ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎห ม ายแ ล ะ ก ฎ ระ เบี ยบ  (Legal and Regulatory 
Behavior) องค์กรด าเนินการอย่างไรในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์และการปฏิบติัการมีผลกระทบในเชิงลบ
ต่อสังคม องค์กรได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะ (Public Concens) ท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์และการปฏิบติัการทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตอยา่งไร องคก์รมีการเตรียมการเชิงรุกถึง
ความกังวลและผลกระทบเหล่าน้ีอย่างไร ทั้ งน้ีรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้
กระบวนการ (Processes) จดัการห่วงโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิผล (*) องค์กรมีกระบวนการ ตวัวดั 
และเป้าประสงค์ท่ีส าคญัอะไร ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับข้อก าหนดด้านกฎระเบียบข้อบังคบัและ
กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนดหรือดีกวา่ท่ีก าหนด (*) องคก์รมีกระบวนการ 
ตวัวดั และเป้าประสงคท่ี์ส าคญัอะไร ในการด าเนินการเร่ืองความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ และ
การปฏิบติัการขององคก์ร 

(2) การประพฤติปฏิบติัอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) องค์กรด าเนินการอย่างไรใน
การส่งเสริมและสร้างความมัน่ใจวา่ปฏิสัมพนัธ์ทุกดา้นขององคก์รเป็นไปอยา่งมีจริยธรรม องคก์รมี
กระบวนการ และตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัอะไรในการส่งเสริมและก ากบัดูแลให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการก ากับดูแลองค์กรทั่วทั้ งองค์กร รวมทั้ งในการ
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากร ลูกคา้ พนัธมิตร ผูส่้งมอบ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ  องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการก ากบัดูแลและด าเนินการในกรณีท่ีมีการกระท าท่ีขดัต่อการประพฤติปฏิบติัอย่างมี
จริยธรรม 

ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้ง และการสนับสนุนชุมชนท่ีส าคัญ (Societal 
Responsibilities and Support of Key Communities) 
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(1) ความผาสุกของสังคมในวงกวา้ง (Societal Well-Being) องคก์รค านึงถึงความผาสุกและ
ผลประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์และการปฏิบติัการประจ าวนัอยา่งไร รวมถึงไดมี้
ส่วนในการสร้างความสมบูรณ์ใหก้บัระบบส่ิงแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจอยา่งไร 

(2) การสนบัสนุนชุมชน (Community Support) องคก์รด าเนินการอยา่งไรในการสนบัสนุน
และสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนท่ีส าคญั (Key Cummunities) ขององค์กร ชุมชนท่ีส าคญัของ
องค์กรมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดชุมชนดงักล่าว และก าหนดกิจกรรมท่ี
องค์ก ร เข้าไป มี ส่ วน ร่วม  รวม ถึ ง กิ จกรรม ท่ี อาจใช้สมรรถนะหลักขององค์ก ร  (Core 
Competencies) ผูน้ าระดบัสูงและบุคลากรร่วมมือกนัในการพฒันาชุมชนนั้นอยา่งไร 

 
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planing)  
ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์  เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดท า

วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการขององค์กร การน าไปปฏิบติั การปรับเปล่ียนเม่ือ
สถานการณ์เปล่ียนไป ตลอดจนวธีิการวดัผลความกา้วหนา้ 

2.1 การจดัท ากลยุทธ์ (Strategy Development) : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจดัท ากล
ยุทธ์ให้อธิบายวิธีการท่ีองค์กรใช้ในการสร้างกลยุทธ์ท่ีให้ความส าคญักบัความทา้ทายเชิงกลยุทธ์
(Strategic Challenges) และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  (Strategic Advangages) 
และโอกาสเชิงกลยทุธ์ (Strategic Opportunities) ให้อธิบายวิธีการท่ีองคก์รตดัสินใจเร่ืองระบบงาน
ท่ีส าคญั รวมทั้งสรุประบบงานท่ีส าคญัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ท่ีส าคญั (Key Strategic Objectives)
ขององคก์ร และเป้าประสงค ์(Goals) ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ี ใหต้อบค าถามต่อไปน้ี 

ก. กระบวนการจดัท ากลยทุธ์ (Stretegy Development Process) 
(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Stretegy Development Process) องคก์รมีวิธีการอยา่งไร

ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ขั้นตอนท่ีส าคัญของกระบวนการจัดท ากลยุทธ์มีอะไรบ้าง และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีส าคญัมีใครบา้ง กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้ นและระยะยาวคืออะไร องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการท าให้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลา
ดงักล่าว กระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ไดค้  านึงถึงความตอ้งการขององคก์รในดา้นความคล่องตวั 
(Organizational Agility) และความยดืหยุน่ในการปฏิบติัการ (Operational Flexibility) อยา่งไร 

(2) นวตักรรม (Innovation) องคก์รมีวธีิการอยา่งไรในการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุน
การส ร้างนวัตกรรม  องค์กรมีวิ ธีการอย่างไรในการก าหนดโอกาส เชิงกลยุท ธ์  (Strategic 
Opportunities)  องคก์รมีวิธีการอยา่งไรในการตดัสินใจวา่จะด าเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์หรือ
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ความเส่ียงท่ีผา่นการประเมินผลไดผ้ลเสียอยา่งฉลาด (Intelligent Risk) ในประเด็นใด โอกาสเชิงกล
ยทุธ์ท่ีส าคญัขององคก์รคืออะไร 

(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) องคก์รมีวิธีการอย่างไรใน
การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล และพฒันาสารสนเทศท่ีเก่ียวกบัองคป์ระกอบส าคญัต่อไปน้ีมาเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

          • ความทา้ทายเชิงกลยทุธ์ และความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ 
          • ความเส่ียงท่ีคุกคามต่อความย ัง่ยนืขององคก์ร 
          • จุดบอดท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธ์และ  
            สารสนเทศ 
          • ความสามารถขององคก์รในการน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติั 
(4) ร ะ บ บ ง า น แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร  (Work Systems and Core 

Competencies) ระบบงานท่ีส าคญัขององคก์รคืออะไร องคก์รมีวิธีการอยา่งไรในการตดัสินใจเร่ือง
ระบบงาน  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตดัสินใจว่ากระบวนการใดจะด าเนินการโดยผูส่้งมอบ
และพนัธมิตร การตดัสินใจเหล่าน้ีได้ค  านึงถึงสมรรถนะหลกัขององค์กร (Core Compentencies) 
และสมรรถะหลกัของผูส่้งมอบและพนัธมิตรท่ีมีศกัยภาพอย่างไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ก าหนดสมรรถนะหลกั (Core Competencies) ในอนาคตขององคก์ร          
 ข. วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ (Strategic Objectives) 

(1) วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ท่ีส าคญั (Key Strategic Objectives) วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ท่ี
ส า คั ญ ข อ ง อ ง ค์ ก ร มี อ ะ ไ ร บ้ า ง  ใ ห้ ร ะ บุ ต า ร า ง เว ล า ท่ี จ ะ บ ร ร ลุ ว ั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์
ดงักล่าว เป้าประสงค์ (Goals) ท่ีส าคญัท่ีสุดของวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบา้ง การ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญั (ถ้ามี) ในด้านผลิตภณัฑ์ ลูกคา้และตลาด ผูส่้งมอบและพนัธมิตร และการ
ปฏิบติัการท่ีไดว้างแผนไวมี้อะไรบา้ง 

(2) ก า ร พิ จ า ร ณ า วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์  (Strategic Objectives 
Considerations) วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ขององคก์ร สามารถ 

          • ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์  ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของ
องคก์ร (Core Competencies)ความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ และโอกาสเชิงกลยทุธ์อยา่งไร  

          • สร้างสมดุลระหวา่งกรอบเวลาระยะสั้นและระยะยาวอยา่งไร 
          • ค านึงถึงและสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคญั

ทั้งหมดอยา่งไร 
 



 

41 

 2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  (Strategy Implementation) : องค์กรน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
อยา่งไร  ใหอ้ธิบายวธีิการแปลงวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ไปสู่แผนปฏิบติัการ (Action Plans) ใหส้รุป
แผนปฏิบัติการ  วิธีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ  (Deploy) และตัวว ัด  (Measures) หรือตัวช้ีว ัด
(Indicators) ท่ีส าคญัในการติดตามความกา้วหนา้ รวมทั้งคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตของ
ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัเหล่าน้ีโดยการเปรียบเทียบกบัตวัเปรียบเทียบ (Comparisons) ท่ีส าคญัทั้งน้ี ให้
ตอบค าถามต่อไปน้ี  
 ก. การจดัท าแผนปฏิบติัการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบติั (Action Plan Development and 
Deployment) 
 (1) การจดัท าแผนปฏิบติัการ (Action Plan Development) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
จดัท าแผนปฏิบติัการ แผนปฏิบติัการท่ีส าคญัทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององคก์รมีอะไรบา้ง แผน
ดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ต่อวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ (Strategic Objectives) ขององคก์รอะไรบา้ง  
 (2) การน าแผนปฏิบติัการไปปฏิบติั (Action Plan Implementation) องคก์รมีวิธีการอยา่งไร
ในการถ่ายทอดแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติัทัว่ทั้งองค์กร ไปยงับุคลากร ผูส่้งมอบและพนัธมิตรท่ี
ส าคญั (*) เพื่อให้มัน่ใจวา่องคก์รบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ท่ีส าคญั องคก์รมีวธีิการอยา่งไรเพื่อ
ท าใหม้ัน่ใจวา่ผลการด าเนินการท่ีส าคญัตามแผนปฏิบติัการน้ีจะมีความย ัง่ยนื 
 (3) การจดัสรรทรัพยากร (Recource Allocation) องคก์รท าอย่างไรให้มัน่ใจวา่มีทรัพยากร
ดา้นการเงินและดา้นอ่ืนๆ พร้อมใช้ในการสนบัสนุนแผนปฏิบติัการจนประสบความส าเร็จ และ
บรรลุพนัธะผูกพนัในปัจจุบนั องค์กรมีวิธีการจดัสรรทรัพยากรเหล่าน้ีอย่างไรเพื่อสนับสนุนให้
แผนปฏิบติัการบรรลุผล องค์กรจดัการความเส่ียงดา้นการเงินและด้านอ่ืนท่ีเก่ียวกบัแผนดงักล่าว
อยา่งไร เพื่อท าใหม้ัน่ใจถึงความมัน่คงทางการเงิน (Financial Viability) ขององคก์ร      
 (4) แผนด้าน บุคลากร  (Workforce Plans) แผนด้าน บุคลากรท่ีส าคัญ ท่ีสนับส นุน
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบา้ง แผนดงักล่าวได้
ค  านึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีเก่ียวกบัความตอ้งการดา้นขีด
ความสามารถและอตัราก าลงับุคลากรอยา่งไร 
  (5) ตวัวดัผลการด าเนินการ (Performance Measures) ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัผลการด าเนินการท่ี
ส า คั ญ (Key Performence Measures of Indicators) ท่ี ใ ช้ ติ ด ต า ม ผ ล ลั พ ธ์ แ ล ะ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของแผนปฏิบติัการมีอะไรบา้ง องคก์รมีวธีิการอยา่งไรเพื่อท าให้มัน่ใจ
ว่าระบบการวดัผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการหนุนเสริมให้องค์กรสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกนั (Alignment) 
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 (6) การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ปรับเปล่ียนและน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีท่ีสถานการณ์บังคบัให้ต้องปรับแผนและ
ตอ้งการน าไปปฏิบติัอยา่งรวดเร็ว 
          ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance Projections) 

 การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององคก์ร
ตามตัววดัหรือตัวช้ีวดัผลการด าเนินการท่ีส าคัญท่ีระบุไว้ในข้อ 2.2ก.(5) มีอะไรบ้าง ผลการ
ด าเนินการท่ีคาดการณ์ไวข้องตวัวดัหรือตวัช้ีวดัเหล่าน้ีเป็นอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัผลของคู่แข่ง 
(Competitors) หรือขององคก์รในระดบัท่ีเทียบเคียงกนัได ้และเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัเทียบเคียงท่ี
ส าคญั (Key Benchmark) (*)  องค์กรจะท าอย่างไรหากพบว่ามีความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง หรือกบัองคก์รในระดบัท่ีเทียบเคียงกนัได ้
 
 หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) ( 95 คะแนน)           
           ในหมวดการมุ่งเนน้ลูกคา้ เกณฑ์ถามวา่องคก์รมีวิธีการอยา่งไรในการสร้างความผกูพนักบั
ลูกค้าเพื่อความส าเร็จด้านตลาดในระยะยาว  ครอบคลุมถึงวิธีการท่ีองค์กรรับฟัง  เสียงของ
ลูกคา้ สร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และใช้สารสนเทศลูกคา้เพื่อปรับปรุงและคน้หาโอกาสในการ
สร้างนวตักรรม 
 3.1 เสียงของลูกค้า (Voice of the Customer) : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหา
สารสนเทศจากลูกคา้  ให้อธิบายวิธีการท่ีองคก์รรับฟังลูกคา้และไดส้ารสนเทศดา้นความพึงพอใจ 
ความไม่พึงพอใจ และความผกูพนัของลูกคา้ ทั้งน้ี ใหต้อบค าถามต่อไปน้ี 
 ก. การรับฟังลูกคา้ (Customer Listening) 
  (1) การรับฟังลูกคา้ในปัจจุบนั (Listening to Current Customers) องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการรับฟัง มีปฏิสัมพนัธ์ และสังเกตลูกคา้ เพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีสามารถน าไปใชต่้อได ้วิธีการ
รับฟังดงักล่าวมีความแตกต่างกนัอยา่งไรระหว่างลูกคา้ กลุ่มลูกคา้ หรือส่วนตลาด องคก์รมีวิธีการ
อยา่งไรในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีบนเวบ็ไซตเ์พื่อรับฟังลูกคา้ (*) วธีิการรับฟังมี
ความแตกต่างกนัอยา่งไรภายในวงจรชีวิตของการเป็นลูกคา้ องค์กรมีวิธีการอยา่งไรในการคน้หา
ขอ้มูลป้อนกลบัของลูกคา้อยา่งทนัท่วงที และสามารถน าไปใชต่้อไดใ้นเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
การสนบัสนุนลูกคา้ และการท าธุรกรรม 
  (2) การรับฟังลูกคา้ในอนาคต (Listening to Potential Customers) องค์กรมีวีธีการอย่างไร
ในการรับฟังลูกคา้ในอดีต ลูกคา้ในอนาคตและลูกคา้ของคู่แข่ง เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสามารถ
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น าไปใช้ต่อได ้และเพื่อให้ไดข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ การสนบัสนุนลูกคา้ และการท า
ธุรกรรม (*)    
 ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า  (Determination of Customer 
Satisfaction and Engagement) 
  (1) ความพึงพอใจและความผกูพนั (Satisfaction and Engagement) องคก์รมีวิธีการอยา่งไร
ในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพนัของลูกคา้  วิธีการเหล่าน้ีมีความแตกต่างกนัอย่างไร
ระหวา่งลูกคา้ กลุ่มลูกคา้ และส่วนตลาด (*) การวดัดงักล่าวให้สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้เพื่อ
ตอบสนองใหเ้หนือกวา่ความคาดหวงัของลูกคา้ และสร้างความผกูพนักบัลูกคา้ไดอ้ยา่งไร 
  (2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Satisfaction Relative to Competitors) องค์กรมี
วธีิการอยา่งไรในการเสาะหาสารสนเทศดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อองคก์รเปรียบเทียบกบั
ความพึงพอใจของลูกคา้ของตนท่ีมีต่อคู่แข่ง องคก์รมีวธีิการอยา่งไรในการเสาะหาสารสนเทศดา้น
ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อองค์กรเปรียบเทียบกับระดบัความพึงพอใจของลูกค้าอ่ืนท่ีมีต่อ
องค์กรท่ี มีผลิตภัณฑ์ ท่ีคล้ายคลึงกัน หรือกับระดับ เทียบเคียงของอุตสาหกรรม (Industry 
Benchmarks)  
  (3) ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความไม่พึง
พอใจของลูกคา้ การวดัดงักล่าวให้สารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช ้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ และท าใหเ้หนือกวา่ความคาดหวงัในอนาคตของลูกคา้ไดอ้ยา่งไร 
 3.2 ความผูกพันของลูกค้า  (Customer Engagement) : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ตอบสนองความตอ้งการเพื่อสร้างความผกูพนั และสร้างความสัมพนัธ์  ให้อธิบายวิธีการท่ีองคก์ร
ก าหนดผลิตภัณฑ์และกลไกการส่ือสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนลูกค้า รวมทั้ งอธิบายวิธีการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  ทั้งน้ี ใหต้อบค าถามต่อไปน้ี 
 ก. ผลิตภณัฑ ์และการสนบัสนุนลูกคา้ (Product Offerings and Customer Support)      
  (1) ผลิตภณัฑ์ (Product Offerings) องคก์รมีวิธีการอยา่งไรในการก าหนดความตอ้งการของ
ลูกค้าและตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดและสร้าง
นวตักรรมให้ผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและท าให้เหนือกว่าความคาดหวงัของกลุ่ม
ลูกคา้และส่วนตลาด (Market Segments) (ตามท่ีระบุไวใ้นโครงร่างองค์กร) รวมทั้งวิธีการคน้หา
และสร้างนวตักรรมของผลิตภณัฑ์ เพื่อเขา้สู่ตลาดใหม่ เพื่อดึงดูดลูกคา้ใหม่ และสร้างโอกาสในการ
ขยายความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในปัจจุบนั  
  (2) การสนับสนุนลูกค้า (Customer Support) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้ลูกค้า
สามารถสืบค้นสารสนเทศและได้รับการสนับสนุน  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้ลูกค้า
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สามารถท าธุรกรรมกับองค์กรและให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการสนับสนุน
ลูกคา้ รูปแบบและกลไกการส่ือสารท่ีส าคญัในการสนบัสนุนลูกคา้มีอะไรบา้ง รูปแบบและกลไก
เหล่าน้ีมีความแตกต่างกนัอย่างไรระหว่างลูกค้า กลุ่มลูกคา้ หรือส่วนตลาดแต่ละกลุ่ม องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการระบุขอ้ก าหนดท่ีส าคญัในการสนับสนุนลูกค้า องค์กรมัน่ใจได้อย่างไรว่า
ขอ้ก าหนดดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบติัไปยงัทุกคนและทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข้องในการ
สนบัสนุนลูกคา้ 
  (3) การจ าแนก ลูกค้า  (Customer Segmentation) องค์กรมีวิ ธี ก ารอย่างไรในการใช้
สารสนเทศเก่ียวกบัลูกคา้ ตลาด และผลิตภณัฑ์เพื่อจ าแนกกลุ่มลูกคา้และส่วนตลาดในปัจจุบนัและ
ในอนาคต องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน าลูกคา้ของคู่แข่ง และลูกคา้และตลาดอ่ืนๆ ท่ีพึงมีใน
อนาคตมาประกอบการพิจารณาดังกล่าว องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดลูกค้า กลุ่ม
ลูกคา้ และส่วนตลาดใดจะไดรั้บความส าคญัและมุ่งเนน้เพื่อการเติบโตทางธุรกิจ 
 ข. การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (  ฺ Building Customer Relationships) 
  (1) การจดัการความสัมพนัธ์ (Relationship Management) องคก์รมีวธีิการอยา่งไรในการท า
ตลาด สร้าง และจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เพื่อ 

• ใหไ้ดลู้กคา้ใหม่และเพิ่มส่วนแบ่งตลาด 
• รักษาลูกคา้ ตอบสนองความตอ้งการ และท าให้เหนือกวา่ความคาดหวงัในแต่ละขั้นตอน 

ของวงจรชีวติของการเป็นลูกคา้ 
• เพิ่มความผกูพนัของลูกคา้กบัองคก์ร 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ประโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างความ

ผกูพนัและความสัมพนัธ์ของลูกคา้กบัองคก์ร 
  (2) การจดัการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management) องค์กรมีวีธีการอย่างไรในการ
จดัการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและท าให้มั่นใจว่ากระบวนการจดัการข้อร้องเรียนท าให้ข้อ
ร้องเรียนไดรั้บการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงทีและมีประสิทธิผล การจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้สามารถ
เรียกความเช่ือมัน่ของลูกคา้กลบัคืนมา และสร้างเสริมความพึงพอใจและความผกูพนัของลูกคา้ได้
อยา่งไร 
 
 หมวด  4 การวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ (Measurment, Analysis, and 
Knowledge Management)  
          ในหมวดการวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ เกณฑ์ถามวา่องคก์รมีวธีิการอยา่งไรใน
การเลือก รวบรวมวิเคราะห์  จัดการ และปรับปรุงข้อมูล  สารสนเทศและสินทรัพย์ทาง
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ความรู้  (Knowledge Assets) องค์กรมีการเรียน รู้  และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไร  นอกจาก น้ี  เกณฑ์ ย ังถ ามว่ าอ งค์ ก รใช้ ผลก ารทบทวน เพื่ อป รับป รุงผลก าร
ด าเนินการ (Performance) อยา่งไร 
 4.1 การวดั การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร (Measurement, 
Anaylysis, and Improvement of Organizational Performance) : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวดั 
วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร ให้อธิบายวิธีการท่ีองค์กรใช้ในการวดั 
วเิคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยการใชข้อ้มูลและสารสนเทศในทุกระดบัและ
ทุกส่วนงานขององคก์ร รวมทั้งอธิบายวิธีการท่ีองค์กรใช้ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบและขอ้มูลเก่ียวกบั
ลูกคา้เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ  ทั้งน้ี ใหต้อบค าถามต่อไปน้ี 
 ก. การวดัผลการด าเนินการ (Performance Measurement) 
  (1) ตวัวดัผลการด าเนินการ (Performance Measures) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือก 
รวบรวม ปรับให้สอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั และบูรณาการขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อติดตาม
การปฏิบัติการประจ าว ันและผลการด าเนินการโดยรวมขององค์กร  ซ่ึงรวมถึงการติดตาม
ความก้าวหน้าในการบรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการ องค์กรมีตวัวดัผลการ
ด าเนินการอะไรบา้ง รวมทั้งตวัวดัดา้นการเงินท่ีส าคญัทั้งระยะสั้นและระยะยาวตวัวดัเหล่าน้ีไดรั้บ
การติดตามบ่อยเพียงใด องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่าน้ีเพื่อ
สนบัสนุนการตดัสินใจในระดบัองคก์ร การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และการสร้างนวตักรรม 
  (2) ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) องค์กรมีวิธีการเลือกและสร้างความมัน่ใจ
ไดอ้ยา่งไรวา่ไดใ้ชข้อ้มูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีส าคญัอยา่งมีประสิทธิผล เพื่อสนบัสนุน
การตดัสินใจในระดบัปฏิบติัการและระดบักลยทุธ์ รวมทั้งการสร้างนวตักรรม 
  (3) ขอ้มูลลูกคา้ (Customer Data) องค์กรมีวิธีการเลือกและสร้างความมัน่ใจไดอ้ย่างไรว่า
ได้ใช้ขอ้มูลและสารสนเทศเสียงของลูกคา้และตลาด (รวมถึงขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมเก่ียวกบัเร่ือง
ร้องเรียน) อย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งเน้นลูกค้ายิ่งข้ึน และเพื่อสนับสนุนการ
ตดัสินใจในระดบัปฏิบติัการและระดบักลยุทธ์ รวมทั้งการสร้างนวตักรรม องค์กรมีวิธีการอยา่งไร
ในการใชข้อ้มูลและสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมผา่นส่ือสังคมออนไลน์  
  (4) ความคล่องตวัของการวดัผล (Measurement Agility) องค์กรท าให้มัน่ใจว่าระบบการ
วดัผลการด าเนินการสามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว หรือท่ีไม่ได้
คาดคิดทั้งภายในหรือภายนอกองคก์ร 
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ข. การวเิคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ (Performance Analysis and Review) 
องคก์รมีวิธีการอยา่งไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถขององค์กร องคก์รมี
วธีิการอยา่งไรในการใชต้วัวดัผลการด าเนินการท่ีส าคญัขององคก์รในการทบทวนเหล่าน้ี องคก์รท า
การวิเคราะห์ในเร่ืองอะไรบา้งเพื่อน ามาใชส้นบัสนุนการทบทวนและเพื่อท าใหม้ัน่ใจวา่ผลสรุปนั้น
ใช้ได้ องค์กรและผูน้ าระดับสูงใช้ผลการทบทวนเหล่าน้ีอย่างไรเพื่อประเมินความส าเร็จของ
องค์กร ผลการด าเนินการในเชิงแข่งขัน ความมั่นคงทางการเงิน และความก้าวหน้าเทียบกับ
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการ  องค์กรและผูน้ าระดับสูงใช้ผลการทบทวนเหล่าน้ี
อย่างไรในการประเมินความสามารถขององค์กรท่ีตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลงใน
ด้านความต้องการขององค์กรและความท้าทายในสภาพแวดล้อมท่ีองค์กรด าเนินงานอยู ่
คณะกรรมการก ากบัดูแลองคก์รมีวิธีการอยา่งไรในการทบทวนผลการด าเนินการขององค์กร และ
ความกา้วหนา้เม่ือเทียบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ  
 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement) 
  (1) การแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การคน้หาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบติัการท่ีมีผลการด าเนินการท่ีดี  องคก์รมีวิธีการอยา่งไรในการ
คน้หาวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศของหน่วยงานเพื่อการเรียนรู้ 
  (2) ผลการด าเนินการในอนาคต (Future Performance) องคก์รมีวิธีการอยา่งไรในการใชผ้ล
การทบทวนผลการด าเนินการ (ท่ีระบุใน 4.12ข) และขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขนัท่ีส าคญั
เพื่อคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต หากมีความแตกต่างระหว่างการคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการในอนาคตเหล่าน้ีกบัการคาดการณ์ผลการด าเนินการของแผนปฏิบติัการท่ีส าคญั (ท่ีระบุ
ใน 2.2ข) องคก์รมีวธีิการอยา่งไรในการคน้หาความแตกต่างและปรับใหส้อดคลอ้งกนั (Reconcile) 
  (3) การป รับป รุงอย่างต่อ เน่ื องและส ร้างนวัตกรรม  (Continuous Improvement and 
Innovation) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการ (ท่ีระบุในหัวขอ้ 4.1ข) ไปใช้
จดัล าดับความส าคัญของเร่ืองท่ีต้องปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและน าไปเป็นโอกาสในการสร้าง
นวตักรรม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดบัความส าคญัและโอกาสดงักล่าว เพื่อให้
คณะท างานหรือกลุ่มงานและระดบัปฏิบติัการน าไปปฏิบติัการน าไปปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์ร องคก์รมี
วธีิการอยา่งไรในการถ่ายทอดล าดบัความส าคญัและโอกาสดงักล่าวเพื่อให้ผูส่้งมอบ พนัธมิตร และ
ผูใ้หค้วามร่วมมือขององคก์ร เพื่อท าใหม้ัน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนักบัองคก์ร 
 4.2 การจดัการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Knowledge Management, 
Information and Information Technology) : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทาง
ความรู้ขององค์กร สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อธิบายวิธีการท่ีองค์กรจดัการและ
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เพิ่มพนูสินทรัพยท์างความรู้ขององคก์ร และใหอ้ธิบายวธีิการท่ีองคก์รด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ 
ขอ้มูลสารสนเทศซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ท่ีจ าเป็นส าหรับบุคลากร  ผูส่้งมอบ พนัธมิตร และผูใ้ห้
ความร่วมมือ รวมทั้งลูกคา้มีคุณภาพและพร้อมใชง้าน   ทั้งน้ี ใหต้อบค าถามต่อไปน้ี 
 ก. ความรู้ขององคก์ร (Organizational Knowledge) 
  (1) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) องคก์รมีวธีิการอยา่งไรในการ 

• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
• ถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างองค์กรกบัลูกคา้ ผูส่้งมอบ พนัธมิตร และผูใ้ห้ความ

ร่วมมือ 
• แบ่งปันและน าวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศไปด าเนินการ 
• รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้ในการสร้างนวตักรรมและกระบวนการ

วางแผนเชิงกลยทุธ์ 
   (2) การเรียนรู้ระดบัองค์กร (Organizational Learning) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้
องคค์วามรู้และทรัพยากรต่างๆ เพื่อใหก้ารเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวถีิการปฏิบติังานขององคก์ร  
 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data, Information and  Information 
Technology)      
  (1) คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information Properties) องค์กรมี
วธีิการอยา่งไรเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ขอ้มูลและสารสนเทศขององคก์รมีความแม่นย  า ถูกตอ้งและเช่ือถือ
ได ้ทนักาล ปลอดภยัและเป็นความลบั 
  (2) ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น ข อ ง ข้ อ มู ล แ ล ะ ส า ร ส น เท ศ  (Data and Information 
Availability) องคก์รมีวิธีการอยา่งไรเพื่อให้ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีจ าเป็นมีความพร้อมใชง้านดว้ย
รูปแบบท่ีใชง้านง่ายส าหรับบุคลากร ผูส่้งมอบ พนัธมิตร ผูใ้หค้วามร่วมมือ รวมทั้งลูกคา้  
  (3) คุณลกัษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ (Hardware and Software Properties)  องคก์รมี
วิธีการอย่างไรเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีความเช่ือถือได้ ปลอดภยั และใช้งาน
ง่าย 
  (4) ความพร้อมใชง้านในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Availability) ในกรณีฉุกเฉิน องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองลูกคา้และความจ าเป็นทางทางธุรกิจอยา่งมีประสิทธิผล 
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 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus) (100 คะแนน) 
          ในหมวดการมุ่งเน้นบุคลากร เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความ
ตอ้งการดา้นขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร และในการสร้างสภาพแวดลอ้มของบุคลากร
ท่ีก่อให้เกิดผลการด าเนินการท่ีดี หมวดน้ียงัถามถึงวิธีการสร้างความผูกพนั จดัการ และพฒันา
บุคลากร เพื่อน าศกัยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มท่ีให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับพนัธ
กิจ กลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการขององคก์ร 
 5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment) : องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิผลต่อความส าเร็จขององคก์รและเก้ือหนุนบุคลากรให้อธิบาย
วา่องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร เพื่อให้งานของ
องคก์รบรรลุผลส าเร็จ ให้อธิบายวา่องคก์รด าเนินการอยา่งไรเพื่อรักษาบรรยากาศในการท างานท่ีมี
ความปลอดภยั สวสัดิภาพ และเก้ือหนุนต่อการท างาน  ทั้งน้ี ใหต้อบค าถามต่อไปน้ี 
 ก. ขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 
  (1) ขีดความสามารถและอตัราก าลงั (Capability and Capacity) องค์กรมีวิธีการอยา่งไรใน
การประเมินความตอ้งการดา้นขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร รวมทั้งทกัษะ สมรรถนะ 
หนงัสือรับรองคุณวุฒิ (Certifications) และก าลงัคนท่ีองค์กรจ าเป็นตอ้งมีในแต่ละระดบั (Staffing 
Levels) 
  (2) บุคลากรใหม่ (New Workforce Members) องคก์รมีวธีิการอยา่งไรในการสรรหา วา่จา้ง 
บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว ้องคก์รมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่บุคลากรเป็นตวัแทนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความหลากหลายทางมุมอง (Ideas) วฒันธรรม และความคิด (Thinking) ของชุมชนของบุคลากรท่ี
องคก์รจา้งและชุมชนของลูกคา้ 
  (3) การท างานให้บรรลุผล (Work Accomplishment) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัด
โครงสร้างและบริหารบุคลากรเพื่อให้ 

• งานขององคก์รบรรลุผล 
• ใชป้ระโยชน์จากสมรรถนะหลกัขององคก์ร (Core Competencies) 
• ส่งเสริมสนบัสนุนการมุ่งเนน้ลูกคา้และธุรกิจ/กิจการ 
• มีผลการด าเนินการท่ีเหนือกวา่ความคาดหมาย 

  (4) การจดัการการเปล่ียนแปลงดา้นบุคลากร (Workforce Change Management) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร ความตอ้งการเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาอยา่งไร 
ซ่ึงรวมถึงก าลังคนท่ีองค์มีอยู่ในแต่ละระดับ  (Staffing Levels) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
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บริหารบุคลากร บริหารความต้องการของบุคลากรและขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง ป้องกนัการลดจ านวนของบุคลากร และลดผลกระทบหากเกิดกรณี
ดงักล่าว องคก์รมีวธีิการอยา่งไรในการเตรียมการและบริหารในช่วงท่ีมีการเพิ่มจ านวนบุคลากร 
 ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร (Workforce Climate)      
 (1) สภาพแวดล้อมการท างาน  (Workplace Environment) องค์กรด าเนินการอย่างไร
เก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงการเขา้นอกออกในเพื่อสร้างความ
มัน่ใจและปรับปรุงให้ดีข้ึนในดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และสวสัดิภาพ และความสะดวกนการ
เขา้ถึงสถานท่ีท างานของบุคลากร ตวัวดัและเป้าประสงคใ์นการปรับปรุงปัจจยัดงักล่าวของบุคลากร
แต่ละเร่ืองมีอะไรบ้าง มีความแตกต่างท่ีส าคญัของปัจจยั ตวัวดั หรือเป้าหมายอะไรบ้างส าหรับ
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างานท่ีแตกต่างกนั      
 (2) นโยบายการบริการและสิทธิประโยชน์  (Workforce Benefits and Polivies) องค์กร
สนบัสนุนบุคลากรโดยการก าหนดให้มีการบริการสิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร องคก์รได้
ออกแบบส่ิงดงักล่าวใหเ้หมาะสมตามความตอ้งการของบุคลากรท่ีหลากหลาย รวมทั้งความแตกต่าง
ของกลุ่ม และส่วนของบุคลากรอยา่งไร สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญัท่ีองคก์รจดัใหบุ้คลากรมีอะไรบา้ง 
 5.2 ความผูกพนัของบุคลากร (Workforce Engagement) : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
สร้างความผกูพนักบับุคลากร เพื่อให้บรรลุความส าเร็จในระดบัองคก์ร และระดบับุคคล ให้อธิบาย
วิธีการท่ีองค์กรพฒันาบุคลากร ผูบ้ริหารและผูน้ าเพื่อให้เกิดผลการด าเนินการท่ีดีรวมทั้งวิธีการ
วธีิการท่ีองคก์รท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและสร้างนวตักรรม 
 ทั้งน้ี ใหต้อบค าถามต่อไปน้ี 
 ก. ผลการปฏิบติังานของบุคลากร (Workforce Performance) 
 (1) องค์ประกอบของความผูกพนั (Elements of Engagement) องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การก าหนดองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งผลต่อความผกูพนั วิธีการก าหนดองคป์ระกอบเหล่าน้ีแตกต่าง
กนัอยา่งไรตามกลุ่มและส่วนของบุคลากร 
  (2) วฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้าง
วฒันธรรมองคก์รใหเ้กิดการส่ือสารท่ีเปิดกวา้ง  การท างานท่ีใหผ้ลการด าเนินการท่ีดี และบุคลากรมี
ความผูกพัน องค์กรท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าวฒันธรรมองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของมุมมอง (Ideas) ทางความคิด วฒันธรรม และความคิด (Thinking) ของบุคลากร 
  (3) การจัดการผลการปฏิบัติงาน  (Performance Management) ระบบการจัดการผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรสนับสนุนให้มีการท างานท่ีให้ผลการด าเนินการท่ีดีและความผูกพนัของ
บุคลากรอยา่งไร ระบบการจดัการผลการปฏิบติังานของบุคลากรพิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน 
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การให้รางวลั การยกย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจอยา่งไร ระบบการจดัการผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรสร้างเสริมยอมรับความเส่ียงท่ีผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด (Intelligent 
Risk Taking) ท่ีน าไปสู่การสร้างนวตักรรม สร้างเสริมการมุ่งเนน้ลูกคา้และะธุรกิจ/กิจการ และการ
บรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบติัการอยา่งไร 
 ข. การประเมินความผกูพนัของบุคลากร (Assessment of Workforce Engagement) 
  (1) การประเมินความผกูพนั (Assessment of Engagement) องคก์รประเมินความผกูพนัของ
บุคลากรอย่างไร มีวิธีการและตวัวดัอะไรบ้างทั้ งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีใช้ในการ
ประเมินความผูกพนัและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการและตวัวดัเหล่าน้ีมีความแตกต่างกนั
อยา่งไรในแต่ละกลุ่มและส่วนของบุคลากร องคก์รใชต้วัช้ีวดัอ่ืนๆ เช่น การรักษาให้บุคลากรอยูก่บั
องคก์ร การขาดงาน การร้องทุกขค์วามปลอดภยั และผลิตภาพ เพื่อตรวจประเมินและปรับปรุงความ
ผกูพนัของบุคลากรอยา่งไร 
  (2) ความเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ทางธุรกิจ/กิจการ (Correlation with Busines Resuts) องคก์รมี
วธีิการอยา่งไรในการน าผลการประเมินความผกูพนัของบุคลากรมาเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ทางธุรกิจ/
กิจการท่ีส าคญัท่ีรายงานในหมวด 7 เพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้งความผูกพนัของบุคลากร
และผลลพัธ์ทางธุรกิจ/กิจการ 
 ค. การพฒันาบุคลากรและผูน้ า (Workforce and Leader Development) 
  (1) ระบบการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Development System) ระบบการเรียนรู้
และการพฒันาความต้องการขององค์กรและการพฒันาตนเองของบุคลากร  ผูบ้ริหาร และผูน้ า
อยา่งไร ระบบการเรียนรู้และการพฒันาขององคก์รด าเนินการเร่ืองต่อไปน้ีอยา่งไร 

• พิจารณาถึงสมรรถนะหลักขององค์กร  (Core Competencies) ความท้าทายเชิงกล
ยทุธ์ และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบติัการขององคก์ร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

• สนบัสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการขององคก์ร และการสร้างนวตักรรม 
• สนบัสนุนจริยธรรม และวธีิปฏิบติัทางธุรกิจ/กิจการอยา่งมีจริยธรรม 
• ปรับปรุงการมุ่งเนน้ลูกคา้ 
• ท าใหม้ัน่ใจถึงการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอาย ุ
• ท าใหม้ัน่ใจวา่มีการผลกัดนัใหใ้ชค้วามรู้และทกัษะใหม่ในการปฏิบติังาน 

  (2) ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ข อ งก าร เรี ยน รู้ แ ล ะ ก ารพัฒ น า  (Effectiveness of Learning and 
Development) องค์กรมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการ
พฒันาอยา่งไร 
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  (3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Progression) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
จดัการความกา้วหนา้ในอาชีพการงานของบุคลากรทัว่ทั้งองคก์รอยา่งมีประสิทธิผล องคก์รมีวธีิการ
อยา่งไรในการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของต าแหน่งผูบ้ริหารและผูน้ าอยา่งมีประสิทธิผล 
 
 หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (Operations Focus)  

 ในหมวดการมุ่งเน้นการปฏิบติัการ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ 
จดัการ และปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกระบวนการท างาน รวมทั้ งปรับปรุงประสิทธิผลของการ
ปฏิบติัการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกคา้ และท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จและย ัง่ยนื 
6.1 กระบวนการท างาน (Work Processes) : องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ จดัการ และ
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกระบวนการท างานท่ีส าคญั ให้อธิบายวิธีการท่ีองคก์รใชใ้นการออกแบบ 
จดัการ และปรับปรุงกระบวนงานท่ีส าคญั เพื่อส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างคุณค่าแก่ลูกคา้ และท าให้
องคก์รประสบความส าเร็จและย ัง่ยืน ให้สรุปกระบวนการท างานท่ีส าคญัขององคก์ร  ทั้งน้ี ให้ตอบ
ค าถามต่อไปน้ี 
 ก. การออกแบบกระบวนการท างาน (Product and Process Design) 
 (1) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์และกระบวนการท างานเพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีส าคญัทั้งหมด องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการน าเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ขององค์กร ความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์  และความ
คล่องตวัท่ีอาจตอ้งการในอนาคตมาพิจารณาในกระบวนการเหล่าน้ี  
 (2) ข้ อ ก าห น ด ข อ งผ ลิ ต ภัณ ฑ์ แ ล ะ ก ร ะบ วน ก ารท า ง าน  (Product and Process 
Requirements) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของผลิตภณัฑ์ องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการก าหนดข้อก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการท างานกระบวนการท างานท่ี
ส าคญัขององคก์รมีอะไรบา้ง อะไรคือขอ้ก าหนดท่ีส าคญัของกระบวนการท่ีส าคญัเหล่าน้ี 
 ข. การจดัการกระบวนการ (Process Management) 
 (1) การน ากระบวนการไปปฏิบติั (Process Implementation) องคก์รมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่การ
ปฏิบติังานประจ าวนัของกระบวนการเหล่าน้ีจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีส าคญั ตวัวดั หรือตวัช้ีวดั
ผลการด าเนินการท่ีส าคัญและตัววดัในกระบวนการท่ีองค์กรใช้ในการควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการท างาน คืออะไร ตวัวดัเหล่าน้ีเช่ืองโยงกบัผลการด าเนินการและคุณภาพของผลิตภณัฑ์
ขั้นสุดทา้ยอยา่งไร 
 (2) กระบวนการสนับสนุน (Support Processes) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนด
กระบวนการสนบัสนุนท่ีส าคญั กระบวนการสนบัสนุนท่ีส าคญัขององคก์รมีอะไรบา้งองคก์รมัน่ใจ
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ไดอ้ยา่งไรวา่การปฏิบติังานประจ าวนัของกระบวนการเหล่าน้ีจะเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีส าคญัใน
การสนบัสนุนธุรกิจ/กิจการ 
 (3) การปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกระบวนการ (Product and Process Improvement) องคก์รมี
วิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อปรับปรุงผลิตภณัฑ์และผลการด าเนินการ 
และลดความแปรปรวนของกระบวนการ 
 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness) : องค์กรมีวิธีอย่างไร
เพื่อให้มัน่ใจวา่มีการบริหารจดัการการปฏิบติัการอย่างมีประสิทธิผลทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
ให้อธิบายวิธีการท่ีองค์กรควบคุมต้นทุน จดัการห่วงโซ่อุปทาน ท าให้สถานท่ีท างานมีความ
ปลอดภยั เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน และสร้างนวตักรรมส าหรับอนาคต เพื่อให้
มัน่ใจวา่มีการปฏิบติัการท่ีมีประสิทธิผลและส่งมอบคุณค่าแก่ลูกคา้  ทั้งน้ี ใหต้อบค าถามต่อไปน้ี 
 ก. การควบคุมตน้ทุน (Cost Control) 

         องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมตน้ทุนโดยรวมของการปฏิบติัการ องค์กรน าเร่ืองของรอบ
เวลา ผลิตภาพ รวมทั้งปัจจยัดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลอ่ืนๆ มาพิจารณาในการออกแบบ
กระบวนการท างานเหล่าน้ีอยา่งไร องค์กรมีวิธีการอยา่งไรในการป้องกนัไม่ให้เกิดของเสีย ความ
ผดิพลาดของการใหบ้ริการ และการท างานซ ้ า รวมทั้งการลดตน้ทุค่าประกนัความเสียหาย หรือการ
สูญเสียผลิตภาพของลูกค้าให้น้อยท่ีสุด (*) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการลดตน้ทุนโดยรวมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ (Inspections) การทดสอบ (Tests) และการตรวจสอบกระบวนการหรือ
ผลการด าเนินการ (Process or Performance audits) (*) องค์กรมีวิธีการอย่งไรในการสร้างความ
สมดุลระหวา่งความตอ้งการควบคุมตน้ทุนกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
 ข. การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management) 
 องคก์รมีวิธีการอยา่งไรในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน  องคก์รมีวธีิอยา่งไรในการเลือกผูส่้งมอบและ
ท าให้มัน่ใจไดว้า่ผูส่้งมอบท่ีองค์กรเลือกมีคุณสมบติัและพร้อมท่ีจะช่วยยกระดบัผลการด าเนินการ
ขององค์กรและความพึงพอใจของลูกคา้ องค์กรวดัและประเมินผลการด าเนินการของผูส่้งมอบ
อย่างไรองค์กรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู ้ส่งมอบเพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุงอยางไร องค์กร
ด าเนินการอยา่งไรกบัผูส่้งมอบท่ีมีผลการด าเนินการท่ีไม่ดี 
 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน  (Safety and Emergency 
Preparedness) 
  (1) ความปลอดภัย (Safety) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มีสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติการท่ีปลอดภัย ระบบความปลอดภัยขององค์กรได้ค  านึงถึงการป้องกันอุบัติเหตุ การ
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ตรวจสอบ (Inspection) การวิเคราะห์ต้นเหตุของความล้มเหลว และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม
อยา่งไร  
  (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) องค์กรมีวิธีการอย่างไร
เพื่อท าให้มัน่ใจวา่องคก์รมีการเตรียมพร้อมต่อภยัพิบติัหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพร้อมต่อ
ภยัพิบติัและภาวะฉุกเฉินดงักลาวไดค้  านึงการป้องกนั ความต่อเน่ืองของการด าเนินการ และการท า
ใหคื้นสู่สภาพเดิมอยา่งไร 
 ง. การจดัการนวตักรรม (Innovation Management) 
 องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจดัการนวตักรรม  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการพิจารณาโอกาส
เชิงกลยุทธ์ท่ีองคก์รก าหนดวา่เป็นความเส่ียงท่ีผา่นการประเมินผลไดผ้ลเสียอยา่งฉลาด (Intelligent 
Risks) องค์กรมีวิธีการอย่งไรในการท าให้ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ พร้อมใช้ในการ
ด าเนินการสนับสนุนโอกาสเหล่าน้ี องค์กรมีวิธีการพิจารณายุติโอกาสเชิงกลยุทธ์ในเวลาท่ี
เหมาะสมเพื่อไปสนบัสนุนโอกาสท่ีมีล าดบัความส าคญัเหนือกวา่อยา่งไร 
 
 หมวด 7 ผลลพัธ์ (Results)  
          ในหมวดผลลพัธ์ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินผลการด าเนินการ
และการปรับปรุงในดา้นท่ีส าคญัทุกดา้นขององคก์ร ไดแ้ก่ ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑ์และกระบวนการ 
ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลพัธ์ดา้นการน าองค์กรและการ
ก ากบัดูแลองค์กร และผลลพัธ์ดา้นการเงินและตลาด นอกจากน้ี ยงัถามถึงระดบัผลการด าเนินการ
ขององคก์รเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง และองคก์รอ่ืนท่ีเสนอผลิตภณัฑท่ี์คลา้ยคลึง 
 7.1 ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  (Product and Process Results) : ผลการ
ด าเนินการดา้นผลิตภณัฑ์และประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอยา่งไร ใหส้รุปผลการด าเนินการท่ี
ส าคัญด้านผลิตภัณฑ์  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการรวมถึงผลลัพธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ท่ีตอบสนองโดยตรงต่อลูกคา้ และท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติัการและห่วงโซ่
อุปทานขององค์กร แสดงผลลพัธ์จ าแนกตามผลิตภณัฑ์ ตามกลุ่มลูกคา้และส่วนตลาด และตาม
ประเภทและสถานท่ีด าเนินการของกระบวนการ   รวมทั้ งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ี ใหแ้สดงขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อตอบค าถามต่อไปน้ี 
 ก. ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑ์และกระบวนการท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer Focused Product and 

Process Results) ระดบัปัจจุบนัและแนวโน้มของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการ
ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท่ี มีความส าคัญและตอบสนองโดยตรงต่อ ลูกค้าเป็น
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อยา่งไร ผลลพัธ์เหล่าน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินการของคู่แข่ง และองคก์รอ่ืนท่ีมีผลิตภณัฑ์
ท่ีคลา้ยคลึงเป็นอยา่งไร 
 ข. ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (Work Process Effectiveness Results) 

  (1) ประสิ ท ธิผลและป ระ สิ ท ธิภ าพ ของกระบวนการ  (Process Effectiveness and 
Efficiency) ระดบัปัจจุบนัและแนวโน้มของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการด้าน
การปฏิบติัการของกระบวนการท างานและกระบวนการสนับสนุนท่ีส าคญั  รวมทั้งผลิตภาพ รอบ
เวลาและตวัวดัอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมดา้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวตักรรมของกระบวนการ
เป็นอยา่งไร 
  (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน  (Emergency Preparedness) ระดับปัจจุบันและ
แนวโน้มของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของประสิทธิผลของระบบงานและการเตรียมพร้อมต่อภยั
พิบติัและภาวะฉุกเฉินเป็นอยา่งไร 
 ค. ผลลพัธ์ดา้นการจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management Results) 
 ผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการดา้นห่วงโซ่อุปทานขององคก์ร 
รวมทั้งการมีส่วนในการเสริมสร้างผลการด าเนินการขององคก์รเป็นอยา่งไร 
  7.2 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer Focused Results) : ผลการด าเนินการด้านการ
มุ่งเน้นลูกคา้เป็นอย่างไร ให้สรุปผลลพัธ์ท่ีส าคญัของการมุ่งเน้นลูกคา้ รวมถึงความพึงพอใจและ
ความผูกพนั แสดงผลลพัธ์จ าแนกตามผลิตภณัฑ์ กลุ่มลูกคา้ และส่วนตลาด รวมทั้งให้แสดงขอ้มูล
เชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ใหแ้สดงขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อตอบค าถามต่อไปน้ี 
 ก. ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer-Focused Results) 
  (1) ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) ระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดั
หรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกคา้เป็นอย่างไร ผลลพัธ์เหล่าน้ีเม่ือ
เปรียบเทียบกบัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ต่อคู่แข่ง และองคก์รอ่ืนท่ีเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีคลา้ยคลึง
เป็นอยา่งไร 
  (2) ความผูกพนัของลูกคา้ (Customer Engagement) ระดบัปัจจุบนัและแนวโน้มของตวัวดั
หรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัด้านการสร้างความผูกพนัและความสัมพนัธ์กับลูกค้าเป็นอย่างไร ผลลัพธ์
เหล่าน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัวงจรชีวติของการเป็นลูกคา้เป็นอยา่งไร 
 7.3 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร (Workforce-Focused Results) : ผลการด าเนินการดา้น
การมุ่งเนน้บุคลากรเป็นอยา่งไร ใหส้รุปผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรท่ีส าคญั รวมถึงผลลพัธ์ดา้น
สภาพแวดล้อมการท างาน และการท าให้บุคลากรมีความผูกพนั แสดงผลลพัธ์จ าแนกตามความ
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หลากหลาย ตามกลุ่ม และตามประเภทของบุคลากรรวมทั้ งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ี ใหแ้สดงขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อตอบค าถามต่อไปน้ี 
 ก. ผลลพัธ์ดา้นบุคลากร (Workforce Results) 
  (1) ขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร (Workforce Capability and Capacity) ระดบั
ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววดัหรือตัวช้ีวดั ท่ีส าคัญด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง
บุคลากร รวมถึงก าลังคนขององค์กร (Staffing Levels) และทกัษะท่ีเหมาะสมของบุคลากรเป็น
อยา่งไร 
  (2) บรรยากาศการท างาน (Workforce Climate) ระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดัหรือ
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัด้านบรรยากาศการท างาน รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภยั สวสัดิภาพ การบริการ 
และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากรเป็นอยา่งไร  
  (3) การท าให้บุคลากรมีความผกูพนั (Workforce Engagement) ระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้
ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัด้านการท าให้บุคลากรมีความผูกพนักบัองค์กรและความพึงพอใจ
ของบุคลากรเป็นอยา่งไร 
  (4) การพฒันาบุคลากร (Workforce Development) ระดบัปัจจุบนัและแนวโน้มของตวัวดั
หรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นการพฒันาบุคลากรและผูน้ าองคก์รเป็นอยา่งไร 
  7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร (Leadership and Governance 
Results) : ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์รและการก ากบัดูแลองคก์รเป็นอยา่งไร  ใหส้รุปผลลพัธ์ท่ีส าคญั
ดา้นการน าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสูงและการก ากบัดูแลองค์กร รวมทั้งความรับผิดชอบดา้นการเงิน 
การปฏิบติัตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกวา้ง 
และการสนับสนุนชุมชนท่ีส าคญั โดยแสดงผลลัพธ์ตามหน่วยงานขององค์กรรวมทั้งให้แสดง
ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ี ใหแ้สดงขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อตอบค าถามต่อไปน้ี 
 ก. ผลลพัธ์ด้านการน าองค์กร การก ากบัดูแลองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมในวง
กวา้ง (Leadership, Governance and Societal Responsibility Results) 
 (1) การน าองค์กร (Leadership) ผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของการส่ือสารของ
ผูน้ าระดับสูง และการสร้างความผูกพนักับบุคลากรและลูกค้าของผูน้ าระดับสูง เพื่อถ่ายทอด
วสิัยทศัน์และค่านิยมสู่การปฏิบติั การกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารในลกัษณะสองทิศทาง และการท า
ใหเ้กิดการปฏิบติัการอยา่งจริงจงัเป็นอยา่งไร 
 (2) การก ากับดูแลองค์กร (Governance) ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววดัหรือ
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นการก ากบัดูแลองคก์ร และความรับผดิชอบดา้นการเงินภายในและภายนอกเป็น
อยา่งไร 
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  (3) กฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบั (Law and Regulation) ผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดั
ท่ีส าคัญด้านการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติได้เหนือกว่าข้อก าหนดด้านกฎระเบียบข้อบังคับและ
กฎหมายเป็นอยา่งไร 
 (4) จริยธรรม (Ethics) ผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของการประพฤติปฏิบติัอยา่ง
มีจริยธรรมและผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของความเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมี
ต่อผูน้ าระดบัสูงและการก ากบัดูแลองค์กรเป็นอย่างไร ผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของ
พฤติกรรมท่ีละเมิดการประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมเป็นอยา่งไร 
  (5) สังคม (Society) ผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมใน
วงกวา้ง และการสนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญัเป็นอยา่งไร 
 ข. ผลลพัธ์ดา้นการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategy Implementation Results) 
ผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของการบรรลุกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการขององคก์ร รวมทั้ง
ความเส่ียงท่ีผ่านการประเมินผลไดผ้ลเสียอย่างฉลาด (Intelligent Risks) การสร้างและเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งของสมรรถนะหลกัขององคก์ร (Core Competencies) เป็นอยา่งไร 
 7.5 ผลลพัธ์ดา้นการเงินและตลาด (Financial and Market Results) : ผลการด าเนินการดา้น
การเงินและตลาดมีอะไรบา้ง ให้สรุปผลลพัธ์การด าเนินการท่ีส าคญัดา้นการเงินและตลาด แสดง
ผลลัพธ์จ าแนกตามส่วนตลาดหรือกลุ่มลูกค้า (*) รวมทั้ งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบท่ี
เหมาะสม   ทั้งน้ี ใหแ้สดงขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อตอบค าถามต่อไปน้ี 
 ก. ผลลพัธ์ดา้นการเงินและตลาด 
  (1) ผลการด าเนินการดา้นการเงิน (Financial Performance) ระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของ
ตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการดา้นการเงินเป็นอยา่งไร รวมถึงตวัวดัโดยรวมดา้น
ผลตอบแทนทางการเงิน ความมัน่คงทางการเงิน (Financial Viability) หรือผลการด าเนินการดา้น
งบประมาณ (Budgetary Performance) เป็นอยา่งไร  
  (2) ผลการด าเนินการด้านตลาด (Marketplace Performance) ระดบัปัจจุบนัและแนวโน้ม
ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการดา้นตลาดเป็นอยา่งไร รวมถึงส่วนแบ่งตลาด
หรือต าแหน่งในตลาด การเติบโตทางตลาดและส่วนแบ่งตลาด และการเจาะตลาดใหม่เป็นอยา่งไร  
 การจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการข้อมูลบุคลากร 
จ าเป็นต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
หน่วยงานหน่ึงท่ีน าเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการองค์กร การ
จดัท าแผนจึงตอ้งค านึงถึงวิธีการบริหารงานบุคคลให้มีความสอดคล้องกบัเกณฑ์รางวลัคุณภาพ
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แห่งชาติเพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีดี และไดรั้บประโยชน์จากการขอรับรางวลัคุณภาพแห่งชาติ
ต่อไป 
 
2.9  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ส าหรับการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาจะไดศึ้กษาถึงการท าการคน้ควา้
อิสระ หรืองานวิจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาต่าง ๆ ทั้ งท่ีเก่ียวข้องกับระบบ
สารสนเทศและท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานในส่วนงานอ่ืน ๆในมหาวิทยาลยัเพื่อท่ีจะไดใ้ช้เป็น
แนวทางการศึกษา ดงัน้ี 
 ฐิณิฎา  ประมวลทรัพย ์(2548) ไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง   
ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัแนวคิดการพฒันาระบบสารสนเทศ และการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ พบวา่ วิสัยทศัน์ ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพในระดบัชาติ และในระดบัสากล และพนัธกิจ
ดา้นจดัการเรียนการสอน ไดมี้การก าหนดกลยุทธ์ดงัน้ี พฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัสอดคล้องกบั
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ พฒันาศกัยภาพอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง จดัการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ ท่ีทนัสมยัมีประสิทธิภาพ พฒันาและส่งเสริมความร่วมมือดา้นวิชาการ พฒันาระบบประกนั
คุณภาพ และได้ก าหนดกลยุทธ์ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศดังน้ี  ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาระบบการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงความต้องการของ
ผูป้ระกอบการ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสร้างระบบ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบใหม่ ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เช่ือมโยง เครือข่ายร่วมมือ ดา้นวิชาการ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างระบบฐานขอ้มูลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาในการวเิคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศดา้นการจดัการเรียนการสอนทั้ง
ในอนาคตและในปัจจุบนั โดยระบบสารสนเทศสนับสนุนการ การวางแผนการพฒันาโครงการ
พฒันาระบบสารสนเทศด้านการจดัการเรียนการสอนไดมี้การก าหนดแผนการด าเนินงานไวเ้ป็น
ระยะเวลา 3 ปี โดยในปี 2549  จะพฒันาระบบสารสนเทศการก าหนดเน้ือหาการเรียนการสอน 
ไดแ้ก่การพฒันาหลกัสูตร และการวางแผนการสอน ในปี 2550 จะพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ได้แก่ระบบฐานข้อมูลความรู้และระบบประเมินผลอาจารย์ ระบบ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ ระบบประเมินผลการเรียน และในปี 2551 จะพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษาและระบบฐานขอ้มูลส่ือการเรียนการสอน โดยจะใชง้บประมาณทั้งหมด 
5,518,500 บาท  
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 จากงานวิจยัดงักล่าวท าใหผู้ศึ้กษาไดท้ราบวา่ การพฒันาระบบสารสนเทศและการวางแผน
เชิงกลยุทธ์นอกจากจะตอ้งศึกษาถึง วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ขององค์กรแลว้ การศึกษาถึงแนวนโยบาย
การบริหารงานของผูบ้ริหารในปัจจุบนัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการก าหนดทิศทางของการ
วางแผนเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดให้การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนหน่ึงในการศึกษา 
 นลินี จารุกาญจนกิจ (2540) ไดศึ้กษาปัจจยัภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อการจดัการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อศึกษาวิเคราะห์กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับ            
ทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ไดส้รุป
ปัจจยัท่ีไดน้ ามาสร้างกลยทุธ์ได ้2 ระยะคือ 1) กลยทุธ์ปานกลาง ไดถู้กสร้างภายใตภ้ารกิจหลกั 5 ขอ้ 
คือ  

  ภารกิจท่ี 1 พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยมีกลยุทธ์      
คือ ใหส้ถาบนัวจิยัมีส่วนร่วมในการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 

  ภารกิจท่ี 2 ดา้นการขยายโอกาสการเขา้สู่การศึกษาระดบัอุดมศึกษา และความเท่าเทียมกนั
ของโอกาสทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษา กลยุทธ์ 1)ขยายโอกาสทางการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
ไปยงัส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะเขตการศึกษาภาคเหนือ 2) ขยายการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาให้
ตอบสนองกบัความตอ้งการของประเทศ 

  ภารกิจท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา และระบบการตรวจสอบ  กลยุทธ์ 1)       
สร้างระบบการบริหารงบประมาณท่ีสอดคล้องกบัแผนการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 2) 
พฒันา ปรับปรุงกลไกการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการด าเนินงาน 3)พฒันาความรู้
ทางวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพของบุคลากร    ให้กา้วหนา้และทนัสมยัอยูเ่สมอ เพี่อให้สามารถ
จดัการศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 4)จดัหาอุปกรณ์และ
เทคโนโลยทีนัสมยัมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 

  ภารกิจท่ี 4 ดา้นผลผลิตของอุดมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมทั้งดา้นปริมาณ 
และคุณภาพและทนัการ กลยทุธ์ 1) ทบทวน ปรับปรุงหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชแ้รงงาน 2) เปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาตามความตอ้งการของประเทศ 3)
สนบัสนุนงานบริการวชิาการแก่ชุมชน ทั้งในส่วนท่ีใหเ้ปล่าแก่ผูด้อ้ยโอกาส และในส่วนท่ีมีรายได ้

 ภารกิจท่ี 5 ดา้นความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทยและการเปิดสู่ภูมิภาค กลยุทธ์ 1)จดัการเรียนการ
สอนให้มีความเป็นสากลมากข้ึน 2)ขยายขอบเขตการใหบ้ริการจากชุมชนไปยงัสังคมสู่ประเทศเพื่อ
บา้น 
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กลยทุธ์ระยะยาว 
1) การขยายการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ี

สนับสนุนการศึกษาระดับสูงโดยการเปิดสอนสาขาวิชาท่ีตอบสนองกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสังคม 

2) เร่งขยายการจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล 
ขณะเดียวกนัเร่งพฒันาประสิทธิภาพในการบริหารการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 
ขอ้เสนอแนะของการศึกษาในคร้ังน้ี คือ  
1) ในการด าเนินการภารกิจหลัก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ควรด าเนินการภารกิจท่ี 4 ใน

ล าดบัแรก เน่ืองจากมหาวิทยาลยัมีทั้งโอกาสภายนอกและจุดแข็งภายใน ในการด าเนินการอีกทั้ง
นโยบายส่วนใหญ่ของมหาวทิยาลยัเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

2) ส าหรับกลยุทธ์ระยะยาว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ควรเลือกด าเนินกลยุทธ์ท่ี1 ก่อน                
ซ่ึงกลยุทธ์น้ีถูกสร้างข้ึนจากโอกาสและจุดแข็งของมหาวิทยาลยั การด าเนินงานจะสามารถกระท า
ไดท้นัที ในขณะท่ีกลยุทธ์ท่ี2 สร้างข้ึนจากการหาประโยชน์จากโอกาสภายนอก ขณะเดียวกนัก็เร่ง
แกไ้ขจุดอ่อนของมหาวิทยาลยัให้กลายเป็นจุดแข็ง ซ่ึงมหาวิทยาลยัจะตอ้งเสียเวลา ทรัพยากร และ
งบประมาณในการด าเนินการ จึงควรเลือกเป็นอนัดบัสอง 
 

จากงานวิจยัดงักล่าว  ท าให้ผูศึ้กษาได้ทราบว่า ปัจจุบนัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาคุณภาพ
ก าร ศึ กษ าขอ งบัณ ฑิ ตมห าวิท ย าลั ย เชี ย ง ให ม่ ท่ี เก่ี ย วข้อ งกับ ท รัพ ย าก ร บุ ค คลขอ ง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ การพฒันาบุคลากรในดา้นความรู้ทางวิชาการและทกัษะทางวิชาชีพ
ของบุคลากรให้ก้าวหน้าและทนัสมยัอยู่เสมอ เพี่อให้สามารถจดัการศึกษาท่ีตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของสังคมและตลาดแรงงาน อีกทั้งการจดัหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทนัสมยัมาประยุกตใ์ช้
ในการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัเช่นกนั 

 
 ปิยะนุช  สวสัดี (2553) ไดท้  าการศึกษา กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัทิศทางการด าเนินงานของ      
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อความย ัง่ยนืในดา้นต่างๆ มีดงัน้ี 

1. ดา้นการจดัการศึกษา  
1.1 ควรมีการสร้างนวตักรรมทางการศึกษา โดยตอ้งปรับหลกัสูตรใหม่ให้มีความยืดหยุ่น          

ทนัต่อเหตุการณ์ มีจุดเด่นและเอกลกัษณ์ 
1.2 ควรมีการใชท้รัพยากรทางการบริหารในคณะร่วมกนั 
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1.3 ควรมีการประเมินการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
1.4 ควรสร้างความเช่ือมโยงกบัสถาบนัในต่างประเทศ โดยการรับนักศึกษาจากประเทศ

ใกลเ้คียง 
1.5 ควรหาสถาบันทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรท่ีเป็นคู่พนัธมิตร สร้างสมดุลของการ

ช่วยเหลือ เพื่อจะไดเ้รียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
2. ดา้นการวจิยั  
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อเป็นผู ้ช้ีน าสังคม ซ่ึงจะเป็นโอกาสให้คณะได้รับ

งบประมาณวจิยัเพิ่มข้ึน 
2.2 ควรหาจุดเด่น เอกลกัษณ์ และมีการรวมกลุ่มกนัท างานวจิยัเพื่อใหมี้ผลกระทบสูง 
2.3 ควรท างานวจิยัท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งครบวงจร มีการเช่ือมโยงเครือข่าย

วจิยัร่วมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่างๆ  เพื่อท าวจิยัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
3. ดา้นการบริการวชิาการแก่ชุมชน 
3.1 ควรมีการบริการวชิาการในเชิงรุก 
3.2 ควรสร้างเอกลกัษณ์ของการบริการวชิาการ 
3.3 บุคลากรของคณะจะตอ้งมีความเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมเกษตรทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน 

ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ ทราบถึงปัญหาความตอ้งการเพื่อท่ีจะไดใ้หบ้ริการวชิาการท่ีตรง
กบัความตอ้งการของชุมชน 

4. ดา้นอ่ืน ๆ  
4.1 ควรสร้างความสัมพนัธ์กบันกัศึกษาเก่า โดยกระท าอยา่งเป็นรูปธรรม 
4.2 ควรสร้างทีมพฒันาบุคลากรและผูน้ าใหเ้ป็นมืออาชีพ 
4.3 ควรสร้างนวตักรรมในแต่ละดา้นโดยมีการบริหารท่ีมีวสิัยทศัน์ มีแผนการด าเนินการท่ี

ชดัเจน แน่นอน 
 ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร คือนโยบาย          
และปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตรคือ บุคลากร ในส่วน
ของนโยบายรัฐ รัฐมีนโยบายท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเพียงพอ แต่ยงัไม่มีการแปลง
นโยบายลงสู่การปฏิบติัให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก แต่ถ้ามองในภาพรวมก็ถือว่าเป็น
นโยบายท่ีดี  และเห็นควรให้ มีการพฒันานโยบายหรือจดัท าโครงการเพื่อเป็นการสนับสนุน
อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศใหก้า้วหนา้ทดัเทียมกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ 
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 จากงานวิจยัดงักล่าว ผูศึ้กษาได้ทราบถึงแนวทางการบริหารงานของส่วนงาน ท่ีมีความ
ต้องการในการสร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และควรใช้ทรัพยากรในการบริหารงาน
ร่วมกนั ดงันั้น แผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากรจึงจะตอ้งเนน้ถึงการ
มีส่วนร่วมในการใชข้อ้มูลของทุกส่วน เพื่อใหป้ระหยดัทรัพยากร และมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
 สุดาพร  บุญสูง(2551) ได้ท าการศึกษา “การประเมินความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่”ซ่ึง ผลการศึกษาพบวา่ ประการแรก ในภาพรวม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มี
ความพร้อมเชิงกลยทุธ์ อยูใ่นระดบัไม่สูง โดยกลุ่มผูบ้ริหารมีทศันคติต่อความพร้อมเชิงกลยทุธ์ของ
องค์กรท่ีตนบริหารอยู่ระดับมาก ในขณะท่ีกลุ่มคณาจารยแ์ละกลุ่มเจา้หน้าท่ีมีทศันคติต่อความ
พร้อมเชิงกลยุทธ์ขององคก์รท่ีตนสังกดัอยู ่ระดบัปานกลาง พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 0.05 ประการท่ีสอง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์มิติท่ี 2 คือการแปลงยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น
แผนงาน/โครงการท่ีปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีคะแนนสูงสุด ส่วนมิติท่ี 4 คือการสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรทุกคนในองคก์รรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์มีคะแนนต ่ากวา่ทุกมิติ ประการสุดทา้ย 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพร้อมเชิงกลยุทธ์กบัความส าเร็จในการน าเอาแผนเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบติั 
ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวก และมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัค่อนขา้งสูง ขอ้เสนอแนะใน
การศึกษาแมว้่าความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในภาพรวมจะอยูใ่นระดบัไม่สูง                   
แต่เม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มประชากรท่ีศึกษา พบวา่ กลุ่มผูบ้ริหารมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์รของตน
ในขณะท่ีกลุ่มคณาจารยแ์ละกลุ่มเจา้หนา้ท่ียงัมีความเขา้ใจหรือให้ความส าคญักบัเร่ืองการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดบัปานกลางค่อนข้างต ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างแรงจูงใจ               
ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อกลุ่มคณาจารยแ์ละกลุ่มเจา้หนา้ท่ีน้อยมาก ดว้ย
เหตุน้ีการจะน าแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ควรให้
ความส าคญัต่อมิติต่างๆ และพยายามส่ือสารท าความเขา้ใจกบักลุ่มคณาจารยแ์ละกลุ่มเจา้หน้าท่ี        
ใหมี้ความเขา้ใจ มีความรู้สึก และมีเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกนั 
 จากการศึกษาในงานวิจยัดงักล่าว ท าให้ผูศึ้กษาไดท้ราบว่า ระดบัความพร้อมเชิงกลยุทธ์
ของบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีระดบัความพร้อมท่ีต่างกัน โดยผูบ้ริหารระดบักลาง และ
ระดบัสูง   จะมีความพร้อมมากกว่า ดงันั้น การวางแผนเชิงกลยุทธ์จะตอ้งสร้างความเขา้ใจให้กบั
บุคลากรทุกฝ่าย ทั้ งในส่วนของผูดู้แลนโยบาย และผูป้ฏิบัติงาน จะต้องมองเห็นทิศทางในการ
ด าเนินแผนเชิงกลยทุธ์ร่วมกนั แผนเชิงกลยทุธ์ดงักล่าวจึงจะประสบผลส าเร็จ 
 ศิริกุล  นันทะชมพู(2553) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั “แผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกล
ยทุธ์  ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าแผนพฒันาระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2552-2554                 
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ให้สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า วิสัยทศัน์ของ
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศไดก้ าหนดไว ้คือ “เป็นหน่วยงานท่ีมุ่งความเป็นเลิศในการให้บริการดา้น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมีการก าหนดกลยุทธ์ดา้นการบริหารจดัการดงัน้ี เป็นหน่วยงาน
กลางในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพฒันาศกัยภาพบุคลากรให้ได้รับความรู้ และทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและไดน้ ากลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงัน้ี พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อน ามา
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนงานโครงการของศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันาการบริหาร
จดัการภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบ e-office ในการวิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศดา้นการบริหารจดัการทั้งในอนาคตและในปัจจุบนัจะประกอบดว้ย ขอ้มูลรายละเอียด
โครงการ ข้อมูลเป้าหมายผลผลิตของโครงการ ข้อมูลตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ ข้อมูล
รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ในโครงการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละช่วง ข้อมูล
แผนการปฏิบติัการของโครงการเป็นตน้ โดยมีระบบสารสนเทศสนบัสนุนการท างาน เช่น ระบบ
สารบรรณอิเลคทรอนิกส์ e-doc ระบบบญัชีสามมิติ ระบบสารสนเทศงานบริหารและธุรการ ระบบ
การค้นหาข้อมูลและการบันทึกผล เป็นต้น และการวางแผนพัฒนาโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดา้นการบริหารจดัการ ไดมี้การก าหนดแผนการด าเนินงานไวเ้ป็นระยะ 3 ปี ซ่ึงจะมีการ
พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการทั้งส้ิน 5 ระบบ จากการศึกษาพบว่า มี
ปัญหาและอุปสรรคท่ีน่าสนใจ ซ่ึงอาจท าให้แผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ดงักล่าวไม่
บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ได้แก่ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ท าให้
บุคลากรตอ้งใช้ความพยายามในการพฒันาตนเอง ให้ทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา รวมถึงนโยบายภาครัฐท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนและ
การพฒันาบุคลากร นอกจากน้ีการก าหนดมาตรฐาน ขอ้ก าหนด ระเบียบ และการแก้ไขกฎหมาย 
อาจส่งผลให้ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งพิจารณาตรวจสอบกระบวนการด าเนินการในการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบอิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งตวัระบบงานทั้งหมดให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามขอ้ก าหนด
ดงักล่าวซ่ึงอาจท าใหใ้ชเ้วลาและงบประมาณค่อนขา้งสูง 
 จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว จะเห็นวา่ส่ิงท่ีส าคญัในการด าเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ 
นั้ น ส่ิงท่ีต้องค านึงถึง คือการได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร และบุคลากรทั้ งองค์กรต้องมี
จุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนัซ่ึงผลการศึกษาจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจะพบไดว้า่ หลาย ๆ 
องค์กรท่ีได้จดัท าแผนกลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จคือนโยบายท่ีขบัเคล่ือน
องคก์ร จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ วิสัยทศัน์ขององคก์รซ่ึง จะช่วยเป็นตวัก าหนดทิศทางใน
การด าเนินการจดัท าแผนและแผนงานต่าง ๆ จะไดบ้รรลุผลตามเป้าประสงค์ท่ีไดว้างไว ้ดงันั้นการ
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วางแผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 – 2559 จะได้น าเอาองค์ความรู้ท่ีได้กล่าวมา
ขา้งตน้ใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัท าแผนพฒันาระบบ
สารสนเทศเชิงกลยทุธ์ดงักล่าวต่อไป 
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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 การจัดท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดการข้อมูล
บุคลากร กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 – 2559 มี
ระเบียบวธีิการศึกษา โดยการก าหนดขอบเขตการศึกษา วธีิการศึกษา เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ และ
แผนงานการศึกษา ดงัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตและวธีิการวจัิย   

 
  3.1.1 ขอบเขตการศึกษา 

การจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดการข้อมูลบุคลากร                
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557 – 2559 มีขอบเขตใน
การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล      
(Human Resource Management :HRM) ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ งทางด้านการบริหารงาน            
ทั้ งการสรรหาบุคลากร (Recruitment) การส ร้างแรงจู งใจในการท างาน  (Reinforcement)                 
การรักษาบุคลากร (retention) และพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนในการพฒันาบุคลากร 
(Human Resource Development : HRD) เช่นการจดัเก็บประวติัการพฒันาและฝึกอบรมเพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการก าหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการจดัท า
แผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแผนบริหารทรัพยากรบุคคล    
และแผนพฒันาการศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ระยะท่ี 11 
 โดยขอบเขตการศึกษา มีแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิมาจาก 2 กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ 
 1.  กลุ่มผูบ้ริหาร ใชว้ธีิการสัมภาษณ์  
 2.  กลุ่มเจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ใชว้ธีิสังเกตและการสัมภาษณ์ 

 
3.1.2 วธีิการศึกษาวจัิย 
ข้อมูลแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source of Data) 
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 เก็บขอ้มูลทัว่ ๆไป ของกองบริหารงานบุคคล และปัจจยัสนบัสนุนในการบริหารงานบุคคล 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับขั้นตอนการ
ท างานและหนา้ท่ีงานท่ีเก่ียวกบัดา้นการบริหารงานบุคคล โดยการสังเกต และสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อขอทราบรายละเอียดของกระบวนการบริหารงานบุคคล รูปแบบและส่ิงท่ี
ตอ้งการรวมถึงระบบสารสนเทศท่ีตอ้งการในการบริหารงานบุคคล 
 
 ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary Source of Data) 
 คน้ควา้ จากเอกสาร ต ารา และเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องด้านการจดัท าแผนพฒันา
ระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์ ดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากร กองบริหารงานบุคคล โดยการสอบถาม
ถึงสภาพปัญหาของการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ปัจจุบนั และความตอ้งการดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจ าเป็นในอนาคต 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
 

 3.2.1 ตัวแบบการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้ในการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและการวางแผนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(IS/IT) 

 การจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจดัการข้อมูลบุคลากร กอง
บริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2557-2559 ผูศึ้กษาได้น าเอาตวั
แบบการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์เพื่อใช้ในการในการพฒันาระบบสารสนเทศและ         
การวางแผนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ(IS/IT) โดย ฐิณิฎา ประมวลทรัพย ์ซ่ึงไดจ้ดัท าไวใ้น    การ
คน้ควา้แบบอิสระในหัวขอ้ การจดัท าแผนแม่บทสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ดา้นการจดัการเรียนการ
สอน ของส านกัวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2549-2551 ซ่ึงเป็นการ
จดัท าแผนสารสนเทศในองคก์รท่ีเป็นองคก์รเพื่อการศึกษา เหมือนกบัมหาวทิยาลยัเชียงบใหม่ และ
ได ้สรุปกรอบแนวคิดระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ จาก Model of Strategic Planning Process ของ 
Robson หน้า 16 โดยน ามาเช่ือมโยงกบัแนวคิดของ Ward & Griffths   (1996 ใน Turban, McClean 
& Wetherbe,2001 หน้า 522) เป็นโมเดลท่ีใช้ในการพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
องค์กรธุรกิจ โดยโมเดลจะเช่ือมโยงแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของการพฒันาระบบสารสนเทศดว้ยการ
น าเอาพนัธกิจและเป้าหมายทางด้านระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกลยทุธ์ทางดา้นระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร มาใชด้งัน้ี 
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ภาพที ่10  ตวัแบบการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์เพื่อใชใ้นการ 
พฒันาระบบสารสนเทศและการวางแผนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IS/IT) 

 
จากตวัแบบการวางระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์เพื่อใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศและ

การวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS/IT) เบ้ืองต้น สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการ
ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากรของกอง
บริหารงานบุคคล ส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 – 2559 ไดด้งัน้ี 

 
ข้ันตอนที ่1 วางแผนระบบและวางแผนเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจยัท่ีมีผลต่อองค์กรทั้งภายนอกและภายใน     
ของ กองบริหารงานบุคคล 

1.1.1 สภาพแวดลอ้มขององคก์ร วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
1.1.2 วตัถุประสงค ์ปัจจยัแห่งความส าเร็จ 
1.1.3 กระบวนการ ขั้นตอนการ บริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

พนัธกิจขององคก์ร 

เป้าหมายขององคก์ร 

กลยทุธ์ขององคก์ร 

แผนกลยทุธ ์

การศึกษาโครงการธุรกิจ 

การบริหารโครงการ 

พนัธกิจและเป้าหมายทางดา้น 
IS/IT 

กลยทุธ์ทางดา้น IS/IT 

แผน IS/IT 

โครงการทางดา้น IS/IT 

การไดม้าซ่ึง IS/IT 

การบริหารและการควบคุม 

IS/IT 

ธุรกจิ (Business) ระบบ/เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การวเิคราะห์องค์กร/

ธุรกจิ (Analysis) 

การก าหนดทางเลอืก

(Choice) 

การน าไปปฏิบัติ

(Implementation) 
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1.2 ก าหนดกลยุทธ์ของกองบริหารงานบุคคลด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ        
เพื่อสนบัสนุนการบริหารงานบุคคล 

1.2.1 การวเิคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
1.2.2 การก าหนดกลยทุธ์ของกองบริหารงานบุคคล 
1.3 ก าหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละปัจจยัแห่งความส าเร็จในการ

น าเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากร 
1.4 ก าหนดกลยทุธ์ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ขั้นตอนที ่2 วางแผนความต้องการสารสนเทศ 
2.1 การวิเคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากร ของกอง

บริหารงานบุคคล 
2.2 การวเิคราะห์บทบาทหนา้ท่ีของแต่ละงานภายในกองบริหารงานบุคคล 
 
ขั้นตอนที ่3 วางแผนจัดสรรทรัพยากร 
3.1 การศึกษาระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีในปัจจุบนั 
3.2 วางแผนการจดัสรรทรัพยากร เพื่อพฒันาระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ขั้นตอนที ่4 วางแผนโครงการ 
4.1 ก าหนดล าดบัความส าคญัของโครงการ 
การจดัล าดบัความส าคญัของโครงการเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการวิเคราะห์การ

จดัท าสารสนเทศ เพื่อรองรับและสนบัสนุนกลยทุธ์ดว้ยวธีิ Application Portfolio  
4.2 การวางแผนพฒันาโครงการ  
การวิ เคราะห์ความต้องการและการคัดเลือกโครงการจะใช้การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มท่ีกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มและพิจารณาความสอดคลอ้งและความสมบูรณ์
ของระบบสารสนเทศโดยพิจารณาความเหมาะสมและพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

 
3.2.2 วธีิ Application Portfolio เป็นการวเิคราะห์ลกัษณะการลงทุนดา้นเทคโนโลย ีดงัน้ี 

1. Support เป็นระบบงานท่ีช่วยให้ธุรกิจด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ        
แต่ไม่ไดช่้วยสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัองคก์ร 
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2. Key Operational เป็นระบบท่ีเป็นนวตักรรม มีโอกาสจะเพิ่มความได้เปรียบ
ใหก้บัองคก์รในการแข่งขนั 

3. High Potential เป็นระบบงานท่ีเป็นนวตักรรม มีโอกาสจะเพิ่มความได้เปรียบ
ใหก้บัธุรกิจไดใ้นอนาคต แต่ยงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์ 

4. Strategic เป็นระบบงานท่ีจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาข้ึน เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ในเชิงการแข่งขนั โดยการสนบัสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในองคก์ร 

จากรายละเอียดดงักล่าว สามารถวเิคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของระบบท่ีจะ
พฒันาตามล าดบั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11  จดัล าดบัความส าคญัของระบบท่ีจะพฒันาตามล าดบั 
 

3.2.3 การสัมภาษณ์ และการสังเกต 
 การสัมภาษณ์  คือการคุยอย่างมีจุดมุ่งหมาย  ซ่ึงนิยมใช้เป็นเคร่ืองมือวดัผลการศึกษา

เก่ียวกบัคุณลกัษณะดา้นความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่  เช่น  เก่ียวกบับุคลิกภาพการปรับตวั เจตคติ  ความ
สนใจ  รวมทั้งคุณลกัษณะเก่ียวกบัการปฏิบติัในด้านวิธีการปฏิบติั  การใช้การสัมภาษณ์เพื่อวดั
ความสามารถในดา้นความรู้ความคิดทางสติปัญญาก็สามารถใชไ้ด ้ แต่ตอ้งระมดัระวงัในกรณีท่ีผู ้
ถูกสัมภาษณ์มีหลายคน  และใช้ค  าถามคนละชนิดคนละเร่ือง  ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองการ
เปรียบเทียบคะแนน   

 
 

สูง 

ต ่า 

ประโยชน์ท่ีจะเกิด 
ข้ึนในอนาคต 

Strategic High Potential 

Key Operation Support 
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ประเภทของการสัมภาษณ์ 
1.  การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูส้ัมภาษณ์ตอ้งเตรียมค าถามหรือ  

แบบสัมภาษณ์ล่วงหนา้ใหค้รอบคลุมเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีตอ้งการทราบจากผูถู้กสัมภาษณ์  
  2.  การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูส้ัมภาษณ์เตรียมแต่จุดมุ่งหมาย

ไวแ้ล้วใช้วิธีการสนทนาซักถามแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยผูส้ัมภาษณ์ต้องพยายามให้ผูถู้ก
สัมภาษณ์รู้สึกวา่มีบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง และอาจมีการป้อนค าถามน าบา้ง  

หลกัเกณฑ์ในการสัมภาษณ์  
           1. ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนวา่ตอ้งการรู้ส่ิงใดจากผูถู้กสัมภาษณ์  
           2. ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งเตรียมค าถามหรือค าสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไวล่้วงหนา้  
           3. ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งสร้างความเป็นกนัเองโดยการยิม้แยม้แจ่มใสแก่ผูถู้กสัมภาษณ์  
           4. ผูส้ัมภาษณ์ควรรู้เร่ืองท่ีตนเองจะสัมภาษณ์เป็นอยา่งดีเพื่อช่วยในการสรุปผล และช่วยใน
การตั้งค  าถามเสริมระหวา่งท่ีสัมภาษณ์  
           5. ตอ้งมีการจดบนัทึกผลการสัมภาษณ์อยา่งรวดเร็วเพื่อไม่ใหผู้ถู้กสัมภาษณ์วาดระแวง 

 
รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหารและพนักงานทีใ่ห้สัมภาษณ์มีดังนี ้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี  ต  าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ

ทรัพยากรบุคคล 
ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 
1) ค าถาม : แนวนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นไปในทิศทางใด  
2) ค าถาม : แนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการบริหารงาน

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นเช่นใด 
3) ค าถาม : ความตอ้งการสารสนเทศในการบริหารงานของผูบ้ริหาร มีอะไรบา้ง 
2. นายชัชพล โพธิสุวรรณ  ต  าแหน่ง ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 
1) ค าถาม : เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับภารกิจของกอง

บริหารงานบุคคลหรือไม่ 
2) ค าถาม : แนวทางในการปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความ

สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ในอนาคตเป็นอยา่งไร 
3) ค าถาม : ความตอ้งการสารสนเทศในการสนบัสนุนการปฏิบติังานมีอะไรบา้ง 
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3. นายนิพัทธ์ เงินศรี ต าแหน่ง  พนักงานปฏิบัติงาน  (ผู้ ดูแลระบบฐานข้อมูลกอง
บริหารงานบุคคล) ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 

1) ค าถาม : เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกองบริหารงานบุคคลใช้งานในปัจจุบนั เพียงพอ
หรือไม่ 

2) ค าถาม : เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกองบริหารงานบุคคลใช้งานในปัจจุบันมีความ
เช่ือมโยง สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

3) ค าถาม : ความตอ้งการเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานของกองบริหารงาน
บุคคลมีอะไรบา้ง 

 
 การสังเกต  คือการเฝ้าดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนอย่างใส่ใจและมีระเบียบวิธี เพื่อวิเคราะห์หรือหา

ความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นกบัส่ิงอ่ืน  
ประเภทของการสังเกต  
การสังเกตท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงคุณภาพมี 2 แบบ คือ  
1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) คือการสังเกตท่ีผูส้ังเกตเขา้ไปใช้

ชีวิตร่วมกับกลุ่มคนท่ีถูกศึกษา มีการท ากิจกรรมร่วมกัน จนผู ้ถูกศึกษายอมรับว่าผู ้สังเกตมี
สถานภาพบทบาทเช่นเดียวกบัตน ผูส้ังเกตจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบักลุ่มคนท่ีศึกษา โดยอาจเขา้ไป
ฝังตัวอยู่ในเหตุการณ์ เข้าไปอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน จนคนในชุมชนรู้สึกว่าเป็นเร่ือง
ธรรมดาท่ีมีนกัวจิยัมาอาศยัอยู ่ 

ขอ้ดีของวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ท าให้ผูว้ิจยัไดรั้บการยอมรับและสนิทสนมกบักลุ่ม
ท่ีจะศึกษา โดยท่ีผูถู้กสังเกตไม่รู้ตวัวา่ถูกสังเกตหรือเฝ้าดู จึงมีพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ ท า
ใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง 

2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) คือการสังเกตท่ีผูว้ิจยัเฝ้า
สังเกตอยูว่งนอก ไม่เขา้ไปร่วมในกิจกรรมท่ีท าอยู ่ 

ขอ้ดีของวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม มกัใช้ในการเร่ิมตน้เก็บขอ้มูล ท าไดง่้ายไม่ตอ้ง
เสียเวลาให้ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มศึกษา เพราะมีบทบาทเป็นคนนอก ท าให้มีโอกาสเกิดอารมณ์
ร่วมน้อย สามารถเก็บขอ้มูลในระยะเวลาสั้นและส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม 
 การสัมภาษณ์ และการสังเกต ผูศึ้กษาใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั 
และเจ้าหน้าท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
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3.3 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการด าเนินการ 
 
 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 – ตุลาคม 2557 



 

72 

 
บทที ่4 

 
รายงานผลการศึกษา 

 
การจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดการข้อมูลบุคลากร                   

กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 – 2559 ไดด้ าเนินการ
ตามแผนงานการศึกษา 4 ขั้นตอน และไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 

 
4.1 ขั้นตอนที ่1 วางแผนระบบและวางแผนเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

 
4.1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรทั้งภายนอกและภายในของ               

กองบริหารงานบุคคล 
1) สภาพแวดล้อมภายนอกของกองบริหารงานบุคคลทีม่ีผลต่อองค์กร 
การสัมภาษณ์ ผู้บริหารทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงานบุคคล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหารและพนักงานทีใ่ห้สัมภาษณ์มีดังนี ้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี  ต  าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ

ทรัพยากรบุคคล ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 
1) ค าถาม : แนวนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เป็นไปในทิศทางใด  
ค าตอบ : แนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะด าเนิน

ตามแผนพฒันามหาวิทยาลยั ฉบบัท่ี 11 โดยไดรั้บมอบหมายให้พฒันาเสริมสร้างความเขม้แข็งใน
การบริหารเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังาน โดยท่ี เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน
บุคคล คือ การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการ คดัเลือกคน การ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน การเสริมแรงในการปฏิบติังาน มีการมอบอ านาจ กระจายอ านาจไปสู่
ส่วนงานมากข้ึน และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน การปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ตรวจสอบได ้สามารถใชข้อ้มูลไดร่้วมกนั เพื่อความสะดวกในการบริหารจดัการ  

2) ค าถาม : แนวทางในการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการบริหารงาน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นเช่นใด 
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ค าตอบ : แนวทางการพฒันามหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยรศ.นพ.นิเวศน์  นนัทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงเร่ิมวาระด ารงต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 ไดก้ าหนดนโยบาย
การพฒันามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (พ.ศ.2555 – 2559) ดงัน้ี 

1.  ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระยะท่ี 11 
(พ.ศ.2555 – 2559 ) โดยใชย้ทุธศาสตร์น าการบริหาร 

2.  พฒันาต่อยอดความส าเร็จของมหาวิทายลยัเชียงใหม่สู่มหาวิทยาลยัแห่งความเป็นเลิศ 
(University of Excellence) คุณภาพระดบัโลกและรับใชส้ังคม 

น าระบบบริหารสมยัใหม่ เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และแนวคิดการก าจดัความ
สูญเสียในกระบวนการ (LEAN) มาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สร้างนวตักรรมในการ
บริหารมหาวทิยาลยัอุดมศึกษา โดยแนวทางการบริหารจดัการฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ใหเ้ป็นลกัษณะ One Database โดยใหมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงหน่ึงเดียว ลดความซ ้ าซอ้นของงาน  

ซ่ึงในการบริหารงานบุคคลโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และแผนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่   ปี 2555-
2559ท่ีก าหนดให้การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการบริการโดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ ระบบ CMU-MIS และ ระบบ CMU-HR  เป็นเคร่ืองมือหลกัในการ
บริหารจดัการมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยให้พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานหลกัเพื่อการเช่ือมโยง
ส่วนงาน ส านักและสถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงถึงกันอย่างมี
ประสิทธิภาพซ่ึงทางกองบริหารงานบุคคลจะต้องมีการวางแผนการพัฒนาท่ีชัดเจนและให้
สอดคลอ้งกบันโยบายหลกัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

3) ค าถาม : ความตอ้งการสารสนเทศในการบริหารงานของผูบ้ริหาร มีอะไรบา้ง 
ค าตอบ : สารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารคือ สารสนเทศท่ีจะช่วยในการสนบัสนุนการ

ตดัสินใจ เป็นข้อมูลท่ีเป็นชุดเดียวกัน และเช่ือมโยงกันในทุก ๆ ด้าน เช่น ทางด้านบุคคล ด้าน
การเงิน ด้านแผนงาน เป็นตน้ เพื่อให้สนับสนุนการตดัสินใจในเชิงบริหารจดัการ เพื่อให้ได้ทิศ
ทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจนถูกตอ้ง  

 
สรุปผลการสัมภาษณ์ 
ได้รับทราบถึงนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี เป้าหมายให้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล ลดการใช้งานเอกสาร โดยให้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการปฏิบติังาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและให้ฐานขอ้มูลเป็นหน่ึงเดียวกนัใน
ลกัษณะ One Database (หมายถึงฐานขอ้มูลต่างๆ ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จะตอ้งมีความเช่ือมโยง 
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สอดคล้องกนั โดยใช้ CMU-MIS เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ    ของมหาวิทยาลยั) 
โดยสารสนเทศท่ีได้รับจะต้องมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงมหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนทั้ งงบประมาณและตวับุคคล ในการพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการปฏิบติังาน และลดขั้นตอนการท างานเพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอนัสุงสุด 

 
2. นายชัชพล โพธิสุวรรณ  ต  าแหน่ง ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 
1) ค าถาม : เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับภารกิจของกอง

บริหารงานบุคคลหรือไม่ 
ค าตอบ : ในปัจจุบัน กองบริหารงานบุคคลได้ใช้ระบบ CMU-MIS และ CMU-HR           

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล เช่นในการ กรอกขอ้ตกลงก่อนการปฏิบติังาน 
และกรอกผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง การลาแบบออนไลน์ต่าง ๆ  เป็นต้น   ซ่ึงถือว่าระบบ
สารสนเทศไดช่้วยในการปฏิบติังาน ลดขั้นตอนในการปฏิบติังานได้เป็นอย่างดี แต่ยงัมีจุดท่ีตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม เพื่อสนบัสนุน การปฏิบติังานทั้งในส่วนของ
กองบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบุคคลแต่ละส่วนงาน ซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผนกลยุทธ์ท่ีดี
ในการพฒันาระบบสารสนเทศ และใหมี้ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

2) ค าถาม : แนวทางในการปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความ
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ในอนาคตเป็นอยา่งไร 

ค าตอบ : ตามท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้จดัท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล   
พ.ศ.2556-2559 ซ่ึงไดร้ะบุแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีทางกองบริหารงานบุคคล  จะไดน้ ามา
เป็นแนวทางในการปฏิบติังาน เช่น พฒันาระบบการสรรหา คดัเลือก การพฒันาระบบแรงจูงใจ การ
เสริมแรงในการปฏิบัติงาน และการพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อมตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 
ตลอดจนพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นหน่ึง
เดียวกนั 

3) ค าถาม : ความตอ้งการสารสนเทศในการสนบัสนุนการปฏิบติังานมีอะไรบา้ง 
ค าตอบ : กองบริหารงานบุคคลยงัคงต้องการระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในภารกิจหลักของกองบริหารงานบุคคล เช่น ระบบการสรรหา คัดเลือก ระบบ
สนับสนุนการปฏิบติังาน เช่น ระบบเล่ือนเงินเดือน ระบบการจดัการข้อมูลสวสัดิการ กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ การปรับปรุงระบบงานเดิมให้มีความสอดคลอ้งกบันโยบาย  ของมหาวทิยาลยั และ
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กระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั  ซ่ึงระบบงานต่าง ๆ จะตอ้งมีความ
สะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล มีการจดัการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนทั้งจากตวัระบบเอง หรือตวัผูใ้ชง้าน
ระบบซ่ึงในอนาคต ทกัษะการใช้งานระบบสารสนเทศจะเป็นสมรรถนะหลกัท่ีเจา้หน้าท่ีบุคคล
จะตอ้งมีในการปฏิบติังาน 

 
สรุปผลการสัมภาษณ์ 
ได้รับทราบถึงแนวทางในการบริหารงานกองบริหารงานบุคคล ซ่ึงในปัจจุบันกอง

บริหารงานบุคคล จะไดท้  าการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ ทั้ง วิสัยทศัน์ พนัธกิจ โดยใช้ฐานขอ้มูล
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(CMU-HR) เป็นเคร่ืองมือหลักในการปรับเปล่ียนกระบวนการ
ท างาน     ซ่ึงหลกัคิดในการใชง้านฐานขอ้มูลบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จะเนน้การมีส่วนร่วม
ทั้งส่วนกลางและส่วนงาน มีความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูล แต่จะตอ้งมีความปลอดภยัของขอ้มูล
อย่างสูงสุด จะตอ้งมีการบริหารความเส่ียงในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งความเส่ียงท่ี
อาจจะเกิดจากระบบ และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากตวับุคคล ซ่ึงทกัษะในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศจะถูกก าหนดใหเ้ป็น สมรรถนะหน่ึงท่ีเจา้หนา้ท่ีบุคคลจะตอ้งมี 

 
3. นายนิพัทธ์ เงินศรี ต าแหน่ง  พนักงานปฏิบัติงาน  (ผู้ ดูแลระบบฐานข้อมูลกอง

บริหารงานบุคคล)ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 
1) ค าถาม : เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกองบริหารงานบุคคลใช้งานในปัจจุบนั เพียงพอ

หรือไม่ 
ค าตอบ : ระบบสารสนเทศท่ีกองบริหารงานบุคคลท่ีสนับสนุนกระบวนการบริหารงาน

บุคคล ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ระบบทะเบียนประวติั ระบบเล่ือนเงินเดือน ระบบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ระบบการลาแบบออนไลน์ ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน ระบบจดัการสมาชิกกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ เป็นต้น ซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีกองบริหารงานบุคคล
รับผดิชอบ ซ่ึงยงัไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

2) ค าถาม : เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกองบริหารงานบุคคลใช้งานในปัจจุบันมีความ
เช่ือมโยง สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

ค าตอบ : ระบบสารสนเทศท่ีกองบริหารงานบุคคลใชง้านในปัจจุบนัยงัขาดความเช่ือมโยง
กนัในบางระบบงาน เช่น การประเมินผลการปฏิบติังาน ยงัไม่สามารถเช่ือมโยงไปยงัระบบเล่ือน
เงินเดือนได้อย่างสมบูรณ์ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัขาดความเช่ือมโยงไปยงัระบบงานของส่วนอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่นระบบบญัชี 3 มิติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินเดือน ระบบ E-planning ของกองแผนงาน
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ท่ีมีส่วนในการจดัการแผนงบประมาณท่ีจา้งบุคคล เป็นตน้ ในอนาคตระบบงานทั้งหมดจะตอ้งมี
ความเช่ือมโยงกนัโดยอตัโนมติั เพื่อใหข้อ้มูลเป็นหน่ึงเดียวกนั ไม่ซ ้ าซอ้น 

3) ค าถาม : ความตอ้งการเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานของกองบริหารงาน
บุคคลมีอะไรบา้ง 

ค าตอบ : กองบริหารงานบุคคลยงัขาดระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
บางส่วน และจะตอ้งมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีมีอยูใ่หส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั และกอง
บริหารงานบุคคลยงัสารสนเทศท่ีจะช่วยผูบ้ริหารในการตดัสินใจ สารสนเทศ  ท่ีสนับสนุนการ
พฒันาบุคลากร และสารสนเทศท่ีช่วยในการบริหารจดัการการปฏิบติังานภายในกองบริหารงาน
บุคคล เช่น ระบบจดัการการเงินงบประมาณ ระบบจดัการพสัดุ เป็นตน้ ส่ิงส าคญัคือการารเตรียม
ความพร้อมให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กบัเจา้หน้าท่ีบุคคล ทั้งของกอง
บริหารงานบุคคล และเจา้หนา้ท่ีบุคคลของส่วนงาน เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในระบบสารสนเทศ
ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 
สรุปผลการสัมภาษณ์และการสังเกตการปฏิบัติงาน 
ท าให้ไดรั้บทราบถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกองบริหารงานบุคคลใช้งานในปัจจุบนัยงัมี

ระบบสนบัสนุนการปฏิบติังานยงัไม่ครบทุกกระบวนการท างาน แต่เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชง้าน
ในปัจจุบนัมีความเช่ือมโยง สอดคลอ้งกนัทุกระบบ โดยมีระบบทะเบียนประวติับุคลากร เป็นฐาน
หลกั แต่ละระบบมีความเช่ือมโยงกบัระบบทะเบียนประวติัสามารถให้สารสนเทศท่ีถูกตอ้ง และ
ทนัสมยั ซ่ึงในอนาคตการท างานของกองบริหารงานบุคคลจะถูกปรับเปล่ียนให้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการปฎิบติังานมากข้ึน การเตรียมความพร้อมให้บุคลากรท่ีปฏิบติังานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นส่วนส าคญั ซ่ึงในปัจจุบนักองบริหารงานบุคคลมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ความรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอทั้งเจา้หน้าท่ีบุคคลภายในกอง และ
เจา้หนา้ท่ีบุคคลทุกส่วนงาน เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอ้งการในปัจจุบนัคือตวัสารสนเทศท่ีจะช่วย
ผูบ้ริหารในการตดัสินใจ สารสนเทศท่ีสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร และสารสนเทศท่ีช่วยในการ
บริหารจดัการการปฏิบติังานภายในกองบริหารงานบุคคล เช่น ระบบจดัการการเงินงบประมาณ 
ระบบจดัการพสัดุ เป็นตน้ 

ซ่ึงจากการสังเกตการปฏิบติังานของฝ่ายสารสนเทศบุคลากรกองบริหารงานบุคคล จะเห็น
วา่ มีการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้งานระบบสารสนเทศเขา้มาเป็นอย่างมาก ทั้งจากบุคลากร
ทัว่ไป และเจา้หน้าท่ีบุคคลของส่วนงานซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผูใ้ช้งานระบบโดยทัว่ไปยงัขาดความ
เขา้ใจในระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล  อีกทั้งการพฒันาระบบสารสนเทศยงัขาด
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ความชัดเจนในการก าหนดกรอบการพฒันา ซ่ึงจากอดีตได้พฒันาระบบสารสนเทศตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริหาร และตามความเร่งด่วนของงาน โดยขาดการวางแผนการจดัการสารสนเทศ
ตามยทุธศาสตร์ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการบริหารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

จากการท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และจาก
ท่ีไดศึ้กษาขอ้มูลทุติยภูมิ ได้แก่ สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของกองบริหารงานบุคคล แผนกลยุทธ์        
การบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556-2559  ท าให้ทราบว่า หลังจากท่ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  ท าให้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มี
อิสระในการบริหารงาน ไม่ตอ้งยึดอยู่กบักฎระเบียบของ ก.พ. สามารถท่ีจะก าหนดแนวทางการ
บริหารงานท่ีเป็นเอกเทศเฉพาะตวัตามความเหมาะสมของมหาวทิยาลยัได ้ (แต่ตอ้งอยูภ่ายในกรอบ
ของ พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงก็ตอ้งผา่นความเห็นชอบจากสภาผูแ้ทนราษฎร) ท า
ให้มีความคล่องตวัในการบริหารงานมากข้ึน โดยกองบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายให้ มี
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกบังานดา้นบุคลากรทั้งหมด  โดยด าเนินการเก่ียวกบั การ
สรรหา บรรจุแต่งตั้ง โอนยา้ย การประเมินผลการปฏิบติังาน การพิจารณาความดีความชอบ การ
ก าหนดอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การพฒันาความรู้ความสามารถ
และศกัยภาพการปฏิบติังาน สิทธิสวสัดิการ การสร้างขวญัและก าลงัใจ     การสนบัสนุนใหบุ้คลากร
สายวิชาการมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูป้ฏิบติังาน และ
งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบติั โดยกองบริหารงานบุคคลได้ยึดแนวทางการบริหาร
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตามแนวทางของอธิการบดีโดยไดแ้บ่งแนวทางออกเป็น 2 ยทุธศาสตร์  

1. ยทุธศาสตร์การบริหารงานท่ีน าเสนอสภามหาวทิยาลยัดา้นการพฒันาอาจารย ์
(1) พฒันาอาจารยอ์ยา่งเป็นระบบ   
(2) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยมี์ความกา้วหนา้ทางวิชาการ  
(3) ปรับค่าตอบแทนของอาจารยทุ์กระยะใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
2. ยทุธศาสตร์ทา้ทาย ประกอบดว้ย 
 2.1 ความทา้ทายดา้นอาเซียน เช่น เตรียมความพร้อมดา้นภาษาองักฤษและภาษา

อาเซียนแก่บณัฑิต บุคลากร และสังคม 
 2.2 ความทา้ทายด้านการพฒันาบุคลากร เช่น พฒันาคณาจารยรุ่์นใหม่ รุ่นกลาง 

และอาวโุส 
(1)  พฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรสายปฏิบติัการ  
(2)  การเสริมสร้างสมรรถนะ ทกัษะวชิาชีพ 
(3)  การจดัการองคค์วามรู้ภายในมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  
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ท าให้กองบริหารงานบุคคลตอ้งปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยเน้นการปฏิบติังานตาม
แผนพฒันาการศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ฉบบัท่ี 11 และ แผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามนโยบายท่ีผูบ้ริหารไดก้ าหนดไว ้

ปัจจัยท่ีส าคัญอีกปัจจัยหน่ึง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีเป็นหน่วยงานสนบัสนุนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยส านกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผูดู้แลระบบฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลยั หลายระบบ 
เช่น ระบบ CMU-MIS  ระบบสนับสนุนข้อมูลการวิจยั ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
ผูบ้ริหาร เป็นตน้ ซ่ึงถือวา่ ส านกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานส าคญัท่ีจะช่วยในการ
พฒันากระบวนการบริหารงานบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะ ช่วยให้นโยบาย One 
Database ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประสบผลส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  

 
4.1.2 สภาพแวดล้อมภายในของกองบริหารงานบุคคลทีม่ีผลต่อองค์กร 
สภาพแวดล้อมขององค์กร วสัิยทศัน์ พนัธกจิ 
ปัจจุบันกองบริหารงานบุคคล ได้ปรับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้มีความสอดคล้องกับ 

สภาวการณ์ในปัจจุบนัมากข้ึน เน้นการปฏิบติังานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั ลดภาระงาน
ซ ้ าซ้อน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นการความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ปรับปรุงองค์กรให้
เป็นองค์กรเชิงให้บริการมากข้ึน โดยท่ีบุคลากรภายในกองบริหารงานบุคคล มีส่วนร่วมในการ
จดัท าวสิัยทศัน์ และพนัธกิจ ท าใหทุ้กคนรับรู้ถึง นโยบาย ทิศทางการด าเนินงานของกองบริหารงาน
บุคคล  

   
วตัถุประสงค์ ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีแนวนโยบายดา้นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนบัสนุนใน

การปฏิบติังานอยา่งชดัเจน โดยสนบัสนุนทั้ง งบประมาณ และก าลงัคน 
2. ส านกังานมหาวิทยาลยั มีงบประมาณ ส าหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

โดยตอ้งมีแผนงาน อยา่งชดัเจน 
3. ผู ้บริหารกองบริหารงานบุคคล มีแนวนโยบายอย่างชัดเจน ในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อลดภาระงานประจ า และพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนบัสนุนในการตดัสินใจ
เก่ียวกบักิจกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งน้ี ผูบ้ริหารกองบริหารงานบุคคล เป็นคนรุ่นใหม่ กลา้คิด 
กลา้ตดัสินใจ และมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศในองคก์รเป็นอยา่งดี จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะ
สนบัสนุนใหก้องบริหารงานบุคคล ประสบผลส าเร็จในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในองคก์ร  
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4. การไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาระบบงาน
ต่างๆ จะช่วยให้การพฒันาระบบงานเป็นไปอยา่งรวดเร็ว มีความถูกตอ้ง และประสบผลส าเร็จตาม
แผนของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และจากการเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ  
กองบริหารงานบุคคลจึงไดมี้การปรับโครงสร้างการบริหารงานภายใน และการปรับเปล่ียนภารกิจ
ให้มีความเหมาะสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยจ าแนกเป็น 6 กลุ่มงาน ตาม
ภารกิจการบริหารงานบุคคล โดยไดมี้การแต่งตั้งผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผูบ้ริหาร      
ซ่ึงแนวนโยบายการบริหารของผูอ้  านวยการกองบริหารงานบุคคล ไดก้ าหนดใหมี้การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการปฏิบติังานท่ีเป็นภาระงานประจ า เพื่อลดปริมาณงานท่ีเป็นลกัษณะงาน
ประจ า โดยกระจายอ านาจการปฏิบัติงานไปยงัส่วนงาน โดยมีระบบฐานข้อมูลบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU-HR เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานบุคคลซ่ึงจะช่วยให้เจ้าหน้าท่ี
บุคคลของกองบริหารงานบุคคลไดคิ้ดพฒันางานตามยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัท่ีเป็นงาน เชิงรุก
มากข้ึน 

อีกหน่ึงปัจจยัท่ีจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จคือการสอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียของกองบริหารงานบุคคล ซ่ึงจากการท่ีไดส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง จึงสรุป
ความคาดหวงัต่อการบริหารงานบุคคล ดงัน้ี 

 
ตารางที ่1  ตารางสรุปความคาดหวงัต่อการบริหารงานบุคคล 
ส่ิงทีผู้่มส่ีวนได้เสียต้องการจากกองบริหารงานบุคคล ระบบ/กระบวนการ ด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลทีส่ามารถตอบสนองความต้องการผู้ 
มส่ีวนได้เสีย 

1. การบริหารงานท่ีทนัต่อสถานการณ์ 
2. สามารถด าเนินงานให้มีคุณภาพ รวดเร็ว สอดคลอ้ง
กบัยทุธศาสตร์และโยบายของมหาวทิยาลยั 
3. มีความรับผิดชอบ มีการท างานเป็นทีม 
4. การบริการเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวดเร็ว ถูกตอ้ง สะดวก ประทบัใจ มีคุณภาพ 

1. ระบบการบริหารจดัการท่ีดี 
2. สร้างระบบรับรองและสนับสนุนแนวคิดการ
ท างาน 
3. เทคโนโลยดีา้นการบริการสารสนเทศ 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ระบบต่าง ๆ อยูเ่สมอ  

  
4.1.3  กระบวนการ ข้ันตอนการ บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีการใช้งาน

ระบบสารสนเทศทีช่่วยในการปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน มีดังนี ้
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1. ระบบฐานข้อมูลบุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ CMU-HR 
วัต ถุประสงค์ในการท างาน  เพื่ อใช้ เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
รายละเอยีดของระบบโดยสังเขป เป็นระบบฐานขอ้มูลบุคลากรแบบออนไลน์ ท่ีพฒันาโดย           

ส านั ก บ ริ ก า ร เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ เพื่ อ ให้ เ ช่ื อ ม โ ย งกั บ ร ะ บ บ  CMU-MIS ข อ ง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลโดยกองบริหารงานบุคคล โดยจ าแนก
สิทธ์ิ ตามส่วนงานและลกัษณะการปฏิบติังานดา้นบุคลากรของแต่ละบุคคล 

ข้อมูลส่งออกของระบบ ขอ้มูลบุคลากรท่ีเป็นปัจจุบันแบบ Real time ไปยงั CMU-MIS  
สิทธ์ิการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบ 

ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจา้หนา้ท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน 
 
2. ระบบทะเบียนประวตัิบุคลากร 
วัตถุประสงค์ในการท างาน เพื่อใช้เป็นระบบฐานข้อมูลประวติัส่วนบุคคล ประวติัการ 

ท างานของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ทุกประเภท 
รายละเอียดของระบบโดยสังเขป  เป็นระบบทะเบียนประวติัแบบออนไลน์ ท่ีพฒันาโดย 

ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเก็บขอ้มูลในระบบ CMU-HR เจา้หน้าท่ีบุคคลส่วนงาน
สามารถเพิ่ม    ลบ แกไ้ขขอ้มูลพนักงานมหาวิทยาลยัชัว่คราวไดต้ามสิทธ์ิ ในส่วนของขา้ราชการ 
พนกังานมหาวิทยาลยัประจ า ลูกจา้งประจ า เจา้หน้าท่ีบุคคลส่วนงานจะตอ้งกรอกขอ้มูลในระบบ 
และส่งค าร้องขอแกไ้ขขอ้มูลมายงักองบริหารงานบุคคล เพื่อตรวจสอบเอกสาร หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
แลว้จึงอนุมติัการแกไ้ขในระบบต่อไป  

ข้อมูลส่งออกของระบบ แบบฟอร์มขอแกไ้ขขอ้มูลทะเบียนประวติัแบบออนไลน์   รายงาน
ทะเบียนประวติั  

ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจา้หนา้ท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน 
 
3. ระบบ Scan Document 
วัตถุประสงค์ในการท างาน เป็นระบบท่ีใช้เก็บไฟล์เอกสารทะเบียนประวติัของบุคลากร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้แก่ สมุดประวติั แฟ้มประวติั กม1. กบ. กพอ.03 กพอ.04 เพื่อลดพื้นท่ี      
การจดัเก็บเอกสาร และเพื่อความสะดวกในการคน้หาเอกสาร 
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รายละเอียดของระบบโดยสังเขป  เป็นการ Scan เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับประวติับุคลากร
ตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้ง จนถึงเกษียณอายุงาน โดยให้สิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลแก่บุคลากรสังกดักอง
บริหารงานบุคคล  

ข้อมูลส่งออกของระบบ ไฟล ์PDF ของเอกสารประวติับุคลากรท่ีตอ้งการคน้หา  
 
4. ระบบ การขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์  
วัตถุประสงค์ในการท างาน  ใช้ส าหรับการจดัท าข้อมูลเพื่อเสนอช่ือผูส้มควรเสนอช่ือ                       

เพื่อขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
รายละเอียดของระบบโดยสังเขป  เป็นระบบกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อค านวณหาผูท่ี้

สมควรเสนอช่ือเพื่อขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และสรุปขอ้มูลเสนอส่วนกลางเพื่อเสนอ
ขอต่อไป หลงัจากได้รับการพิจารณาและประกาศช่ือในราชกิจจานุเบกษาแล้วสามารถน าขอ้มูล
บนัทึกในฐานขอ้มูล CMU-HR  

ข้อมูลส่งออกของระบบ บญัชีเสนอช่ือเพื่อขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจา้หนา้ท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน 
 
5. ระบบ การเลือ่นเงินเดือน  
วัตถุประสงค์ในการท างาน ใช้เป็นระบบกลางของมหาวิทยาลยั ในการเล่ือนเงินเดือนแก่ 

บุคลากรประเภท ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า 2 คร้ังต่อปี พนกังานมหาวทิยาลยัประจ า 1 คร้ังต่อปี 
รายละเอียดของระบบโดยสังเขป  ระบบจะดึงข้อมูลบุคลากรจากระบบ CMU-HR และ

เจา้หน้าท่ีส่วนกลางจะใส่วงเงินของแต่ละส่วนงานเพื่อก าหนดเพดานของการเล่ือนขั้น จากนั้นให้
เจ้าหน้าท่ีบุคคลแต่ละส่วนงานได้กรอกผลการปฏิบัติงานและจ านวนร้อยละ ของการได้ ข้ึน
เงินเดือน จากนั้ นสรุปเป็นบัญชีเล่ือนเงินเดือนเสนอส่วนกลางเพื่อพิจารณาอีกคร้ัง หลังจาก
เจา้หน้าท่ีส่วนกลางตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง น าเสนอผูบ้ริหารเพื่อลงนามอนุมติัการเล่ือนเงินเดือน
ต่อไป 

ข้อมูลส่งออกของระบบ ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลการเล่ือนเงินเดือน ขอ้มูลผลการ ปฏิบติังาน 
ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจา้หนา้ท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน   
 
6. ระบบ การสารสนเทศกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
วัต ถุประสงค์ ในการท างาน  เป็นระบบการสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกและบริหารจดัการขอ้มูลสมาชิก 
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รายละเอียดของระบบโดยสังเขป  เป็นระบบท่ีพัฒนาโดยส านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยการดึงข้อมูลส่วนบุคคลเบ้ืองต้นจาก CMU-HR มาจดัท าแบบฟอร์มการ สมคัร
สมาชิก โดยให้สมาชิกเลือกกองทุนท่ีตอ้งการลงทุน จากนั้นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส่งรายละเอียด
ของสมาชิกใหก้บับริษทัผูจ้ดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทุกวนัท่ี 15 ของแต่ละเดือน 

ข้อมูลส่งออกของระบบ รายช่ือสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  รายช่ือผูส้มคัรสมาชิก 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพในแต่ละเดือน ขอ้มูลผูล้าออกจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจา้หนา้ท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน 
 
7. ระบบ การลาออนไลน์ 
วตัถุประสงค์ในการท างาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการลา และเพื่อใหเ้กิดความคล่องตวั    

ตรวจสอบได ้
รายละเอียดของระบบโดยสังเขป เป็นระบบการกรอกขอ้มูลการลาในแบบฟอร์มการลา ใน

ระบบ CMU-MIS เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารอนุมัติ มี 2 แบบ คือ ใช้กระดาษ และอนุมติั บนระบบ 
ระบบสามารถตรวจสอบประวติัการลา หลงัจากมีการอนุมติั การลาแลว้จะเก็บเป็นประวติัการลาใน
ระบบ CMU-HR  

ข้อมูลส่งออกของระบบ ใบลา  ประวติัการลา  
ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจา้หนา้ท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน 
 
8. ระบบ เวบ็ไซต์กองบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ในการท างาน เป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างกองบริหารงานบุคคลกบั 

ลูกคา้และ      ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบักองบริหารงานบุคคล และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
รายละเอียดของระบบโดยสังเขป  เป็นระบบท่ีพฒันาโดยกองบริหารงานบุคคล มีการ

ก าหนดผูดู้แลแต่ละงานในการน าเร่ืองเผยแพร่ในเวบ็ไซตก์องบริหารงานบุคคล 
ข้อมูลส่งออกของระบบ ขอ้มูลข่าวสาร ขอ้บงัคบั ประกาศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน

บุคคล 
ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน ผูใ้ช้งาน

ทัว่ไป 
ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 
(1)   ขาดการวางแผน การบูรณาการ การใชท้รัพยากรดา้นอุปกรณ์  (Hardware)ขององคก์ร             

ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุดและประหยดังบประมาณ 
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(2)  ซอฟทแ์วร์ท่ีมีอยูบ่างโปรแกรมไม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(3) ขาดการพฒันาทกัษะและความรู้ของบุคลากรในการใช้งานซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปหรือ

ซอฟทแ์วร์ประยกุต ์
(4) ขาดการบูรณาการในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กรร่วมกัน          

ในการปฏิบติังาน เช่น การท าเหมืองขอ้มูล (Data mining) 
(5) การบริหารจัดการระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ด าเนินการ                 

โดยกองแผนงาน บางคร้ังการเขา้ไปจดัการระบบเครือข่ายของกองบริหารงานบุคคลท าไดย้าก  ขาด
ความสะดวกในการบริหารจดัการ 

(6) ผูบ้ริหารตอ้งรับผดิชอบงานในหลายส่วนท าให้มีเวลาในการบริหารงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไดไ้ม่เตม็ท่ี 

(7) บุคลากรบางส่วนยงัขาดทกัษะและทศันคติท่ีดีต่อการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(8) บุคลากรบางส่วนไม่พ ร้อม ท่ีจะใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้ เกิดประโยชน์                      

ต่อการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
(9) บุคลากรทุกระดับขาดการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ 
 (10) ขาดแคลนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง 
 (11) ผูป้ฏิบติังานดา้น ICT ไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระดบัต ่า 
(12) ขาดการก ากับดูแลการน าเข้าข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ข้อมูล

สารสนเทศมีนอ้ยกวา่ท่ีควร 
(13) ขาดการบริหารจดัการและบูรณาการด้านระบบขอ้มูลสารสนเทศภายในองค์กรท่ีมี

เอกภาพ  เช่น การท าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ,ระบบการจดัการความรู้ 
(14) การพฒันาระบบงานใหม่ ยงัขาดการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
(15) ขาดการประสานงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
(16) ยงัขาดการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลโครงการดา้น เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
(17) บางภารกิจยงัไม่มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นงานอยางจริงจงั 
(18) ขาดศูนยก์ลางรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นฐานความรู้ 
(19) ขาดการวิจยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร 
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(20) ขาดการควบคุมและตรวจสอบการใชง้บประมาณในการพฒันาระบบสารสนเทศ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอก พบว่าโครงสร้าง            

และแนวนโยบายการบริหารงานบุคคลในปัจจุบนั มีความสอดคลอ้งต่อทิศทางการพฒันาการศึกษา 
ตามแผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ฉบบัท่ี 11  อีกทั้ง แผนพฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  ปี 2555-2559 จะช่วยในการสนบัสนุนพฒันาระบบสารสนเทศท่ี
ทนัสมยั ครอบคลุม และสนบัสนุนการท างานของหน่วยงานใหมี้การใชป้ระโยชน์ขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร การวางแผน และการตดัสินใจ โดยมหาวิทยาลยัสนบัสนุนในการจดัหาเคร่ืองมือ 
ฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ท่ีทนัสมยัเพื่อสนับสนุนการท างานและการบริการของหน่วยงาน ส่งเสริม
ให้มีการศึกษา ทบทวน การพฒันากระบวนงาน ในแต่ละส่วนงานเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ ้ าซ้อน ซ่ึงกองบริหารงานบุคคล จ าเป็นจะตอ้ง 
พฒันาระบบสารสนเทศในปัจจุบนัใหต้อบสนองกลยทุธ์ในดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
4.1.4 ก าหนดกลยุทธ์ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหารงานบุคคล 
1. การวเิคราะห์ SWOT analysis และ TOWS Matrix 
การก าหนดประเด็น SWOT อาศยัการรวบรวมขอ้มูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก       

ของกองบริหารงานบุคคลแล้วน ามาวิเคราะห์  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในใช้  S = Strength                     
W = Weakness คือ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของ       
การจดัการ (4M) ไดแ้ก่ 1) Man  คือ ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ของบุคลากร 2) Money ความเพียงพอ 
สภาพคล่องในการบริหารการเงิน 3) Material วสัดุอุปกรณ์ ความทนัสมยั คุณภาพ 4) Management 
วสิัยทศัน์ ความเป็นผูน้ า การประสานงาน ระบบงาน ระเบียบ กฎเกณฑป์ฏิบติั 
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ตารางที ่2  ตารางการวเิคราะห์ SWOT analysis และ TOWS Matrix 

องค์ประกอ
บหลกั/ 
ตัวแปร 

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

Man 
(บุคลากร) 

1. บุคลากรมีประสบการณ์ในหนา้ท่ีท่ี
รับผดิชอบ  
2.  บุคลากรไดอ้บรม/สัมมนาดูงานใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
3.  บุคลากรมีความสามคัคีและท างานเป็น
ทีม 
4.  บุคลากรมีทกัษะในหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
5.  บุคลากรมีทศันคติต่อการปฏิบติังานท่ีดี 
6.  บุคลากรมีเส้นทางความกา้วหนา้ใน
อาชีพท่ีชดัเจน 
 

1.  บุคลากรมีภาระงานอ่ืนมาก 
2.  บุคลากรในงานยงัมีไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติังานในเร่ืองใหม่ๆ ขาด
ประสบการณ์ เกิดความล่าชา้ 
4.  มีบุคลากรสูงอาย ุมาก 
5. บุคลากรขาดทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
6.  มีช่องวา่งระหวา่งอายขุอง
ผูป้ฏิบติังาน (Generation Gap) 

Man 
(บุคลากร) 

7.  บุคลากรมีสวสัดิการและกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ท่ีเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจ 
8.  บุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
9.  การสรรหาบุคลากร เนน้บุคลากรท่ีมี
คุณภาพ เช่น ปริญญาเอกในสายวชิาการ 
เป็นตน้ 
10. บุคลากรมีจิตบริการ 

7.  ขาดระบบสารสนเทศในการ
บริหารจดัการกลุ่มบุคลากรท่ีมีการ
เขา้ออกสูง เช่น อาจารยพ์ิเศษ 

Money 
(สภาพ
คล่อง) 

1.  มีงบประมาณเพียงพอในการ
ด าเนินงาน 
2.  มีงบประมาณในการด าเนินงานอยา่ง
สม ่าเสมอ 
3.  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตาม
โครงการในแผนปฏิบติัการใหอ้ยา่ง
เพียงพอ 

1.  ไม่มีความยดืหยุน่ ตอ้งใช้
งบประมาณใหต้รงกบัโครงการท่ี
ไดรั้บอนุมติั 
2.  การจดัสรรงบประมาณท่ีล่าชา้ 
3.  ขาดระบบสารสนเทศในการ
บริหารจดัการ 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 

องค์ประก
อบหลกั/
ตัวแปร 

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

Material 
(วสัดุ
อุปกรณ์) 

1.  มีอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใช้
ในส านกังานอยา่งเพียงพอ 
2.  มีอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทนัสมยัใชใ้นส านกังาน 
 

1.  ไม่มีอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศส ารอง กรณีเกิดการช ารุด 
2.  วสัดุขาดแคลนในบางคร้ัง 
เน่ืองจากมีงานเฉพาะกิจเขา้มา ท าให้
ส้ินเปลืองวสัดุ ซ่ึงไม่ไดส้ ารองเผื่อไว ้
3.  ขาดระบบสารสนเทศในการ
จดัการ 
4.  ขาดผูรั้บผิดชอบในการบริหาร
จดัการ ระบบสารสนเทศดา้น
บุคลากรทั้งระบบ 

Managem
ent   
(การ
บริหาร) 

1.  มีการปฏิบติังานตามล าดบัขั้นตอน
อยา่งเป็นระบบ 
2.  ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.  มีการจดัการภายในส านกังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
4. ผูบ้ริหารไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
5. การเขา้สู่ต าแหน่งบริหารมีกระบวนการ 
ขั้นตอนอยา่งชดัเจน 

1.  มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลา มีงานอ่ืน
แทรกซอ้น 
2.  ไม่สามารถตดัสินใจเองในการ
ปฏิบติังานบางกรณีได ้
3.  ระบบการบริหารงานบุคคลยงัมี
บุคลากรหลายประเภทซ่ึงมีสถานะ
และสิทธิแตกต่างกนั เป็นสภาวะท่ี
เป็นขอ้จ ากดัอยา่งมากในปัจจุบนัและ
ถือเป็นภาวะคุกคามอยา่งหน่ึง 
4. ผูบ้ริหารมีการเปล่ียนต าแหน่ง
บ่อยคร้ัง 
5. ผูบ้ริหารขาดขอ้มูลในภาพรวม
ขององคก์รเพื่อช่วยสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก โดยใช้ O: Opportunity  และ T : Threat คือ การวิเคราะห์
โอกาสและภยัคุกคาม โดยใช ้PEST analysis  ซ่ึงพิจารณาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ไดแ้ก่              
P – Politic : ปัจจัยทางนโยบายและการเมือง E – Economic : ปัจจัยทางเศรษฐกิจ S – Social :        
ปัจจยัทางสภาพสังคม และสุดทา้ย T – Technology : ปัจจยัทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ 

 

ตารางที ่3  ตารางการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก โดยใช ้O: Opportunity  และ T 

องค์ประกอบ
หลกั/ตวัแปร 

โอกาส ภัยคุกคาม 

(Politic)  
ปัจจยัทาง
นโยบายและ
การเมอืง 

 1. มีการปรับเปล่ียนเป็นมหาวทิยาลยัใน
ก ากบัของรัฐส่งผลใหมี้การปรับ
โครงสร้างมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ทุก
ส่วนงาน  
  2. พ.ร.บ. มหาวทิยายาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.
2551 ท่ีปรับเปล่ียนบทบาทการ
บริหารงานบุคคลใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   3. พ.ร.ฎ. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มุ่ง
ใหมี้การปรับปรุงระบบงานลดขั้นตอน 
การท างาน จดักลุ่มภารกิจและมีการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติั
ราชการของหน่วยงานภาครัฐ 
4. กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ทั้งของ
ส่วนกลาง และของมหาวทิยาลยัมีมาก 
ท าใหเ้กิดความสบัสนในการปฏิบติังาน 

1. นโยบายรัฐบาลในดา้นอตัราก าลงัประเภท
บุคลากรมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา เป็น
อุปสรรคในการวางแผนอตัราก าลงั 
2.  พรบ.มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ก าหนดให้
บุคลากรสายวชิาการตอ้งขอต าแหน่งทางวชิาการ 
เช่น อาจารยต์อ้งขอต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ภายใน 5 ปี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ตอ้งขอต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์ภายใน 7 ปี รองศาสตราจารย์
ตอ้งขอ ศาสตราจารย ์ภายใน 15 ปี  

(Economic) 
ปัจจยัทาง
เศรษฐกจิ 

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  (AEC)  ท า
ใหข้ยายโอกาสการศึกษา เศรษฐกิจ 
สงัคมในภูมิภาค 

1. ค่าตอบแทนของบุคลากรไม่สอดคลอ้งกบัค่า
ครองชีพปริมาณงาน คุณภาพงาน ควรก าหนด
ค่าตอบแทนหรือ 
ส่ิงจูงใจอ่ืน ๆ ใหมี้ความเหมาะสมเพื่อสร้างขวญั
และก าลงัใจ 
2. ภาวะเศรษฐกิจและรายไดข้องประชาชนใน
พ้ืนท่ีต ่าไม่มีเงินทุนเพ่ือการศึกษาต่อใน
มหาวทิยาลยั 
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ตารางที ่3  (ต่อ) 

องค์ประกอบ
หลกั/ตวัแปร 

โอกาส ภัยคุกคาม 

(Social) ปัจจยั
ทางสภาพ
สังคม 

1. บุคลากรใหค้วามสนใจและมีความ
คาดหวงัในการบริหารงานและร่วม
ตรวจสอบ 
การท างานของเจา้หนา้ท่ีบุคคล 
2. ส่วนงานต่างๆ ใหค้วามร่วมมือ 
สนบัสนุน โดยผา่นกระบวนการความ
ร่วมมือในรูปแบบต่างๆ มีมาก 

 วฒันธรรมการท างานของบุคลากร คณะและ
หน่วยงานยงัไม่มองภาพรวมของมหาวทิยาลยั
เป็นหลกั ส่วนใหญ่ยงัคงยดึติดกบัผลประโยชน์
ของตนและหน่วยงานเท่านั้น 

(Technology ) 
ปัจจยัทาง
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 

Software ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร
จดัการดา้นบุคลากรในปัจจุบนัมีจ านวน
มากข้ึน 

1. ขาดการสนบัสนุนน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชใ้นการบริหาร 
2. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีการพฒันาและ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินการพฒันาของมหาวทิยาลยัใหเ้ท่าทนักบั
ความเปล่ียนแปลง 
3. การส่ือสารในองคก์รยงัไม่สามารถเขา้ถึงและ
เขา้ใจไดทุ้กระดบัทัว่ทั้งองคก์ร และระบบการ
ประชาสมัพนัธ์ ยงัไม่สามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
4. ระบบฐานขอ้มูลของส่วนกลาง เช่น ของ 
สกอ. กรมบญัชีกลาง มีความซ ้ าซอ้น และใชง้าน
ยาก 

 
2. การวเิคราะห์ เทาว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายใน ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อนและกระบวนการ

ท างานของกองบริหารงานบุคคล โดยอาศยัเทคนิคเทาว์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) มาใช้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน าประเด็นส าคัญท่ีสุดของ 
SWOT ทั้งส่ีดา้นมาใชใ้นการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
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ตารางที ่4  การวเิคราะห์ตาม TOWS Matrix ในดา้น WT  

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) T: ภัยคุกคาม 
1. นโยบายรัฐบาลในด้านอัตราก าลังประเภทบุคลากรมีการ
ปรับเปล่ียนตลอดเวลา เป็นอุปสรรคในการวางแผนอตัราก าลงั 
2.พรบ.มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก าหนดให้บุคลากรสายวชิาการตอ้งขอ
ต าแหน่งทางวชิาการ 
3. ค่าตอบแทนของบุคลากรไม่สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพ ปริมาณงาน 
คุณภาพงาน  
4. วฒันธรรมการท างานของบุคลากร คณะและหน่วยงานยงัไม่มอง
ภาพรวมของมหาวทิยาลยัเป็นหลกั ส่วนใหญ่ยงัคงยดึติดกบั
ผลประโยชนข์องตนและหน่วยงานเท่านั้น 
5. ขาดการสนบัสนุนน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร 
6. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว เป็นอุปสรรคในการด าเนินการพฒันาของมหาวทิยาลยัใหเ้ท่า
ทนักบัความเปล่ียนแปลง 
7. การส่ือสารในองคก์รยงัไม่สามารถเขา้ถึงและเขา้ใจไดทุ้กระดบัทัว่
ทั้งองคก์ร และระบบการประชาสมัพนัธ์ ยงัไม่สามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
8. ระบบฐานขอ้มูลของส่วนกลาง เช่น ของ สกอ. กรมบญัชีกลาง มี
ความซ ้ าซอ้น และใชง้านยาก 
9. ผูบ้ริหารมีการเปล่ียนต าแหน่งบ่อยคร้ัง 

W: จุดอ่อน 
1.  บุคลากรมีภาระงานอ่ืนมาก 
2.  บุคลากรในงานยงัมีไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติังานในเร่ืองใหม่ๆ ขาด
ประสบการณ์ เกิดความล่าชา้ 
4.  มีบุคลากรสูงอาย ุมาก 
5. บุคลากรขาดทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
6.  มีช่องวา่งระหวา่งอายขุอง
ผูป้ฏิบติังาน  
7.  ไม่มีความยดืหยุน่ ตอ้งใช้
งบประมาณใหต้รงกบัโครงการท่ี
ไดรั้บอนุมติั 
8.  การจดัสรรงบประมาณท่ีล่าชา้ 
9.  ขาดระบบสารสนเทศในการ
บริหารจดัการงบประมาณ 
10.  ขาดผูรั้บผดิชอบในการบริหาร
จดัการ ระบบสารสนเทศดา้น
บุคลากรทั้งระบบ 
11.  ไม่มีอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศส ารอง กรณีเกิดการช ารุด 
12.  วสัดุขาดแคลนในบางคร้ัง 
เน่ืองจากมีงานเฉพาะกิจเขา้มา ท าให้
ส้ินเปลืองวสัดุ ซ่ึงไม่ไดส้ ารองเผือ่ไว ้
13.  ขาดระบบสารสนเทศในการ
จดัการงบประมาณ 
14.  ไม่สามารถตดัสินใจเองในการ
ปฏิบติังานบางกรณีได ้
15.  ระบบการบริหารงานบุคคลยงัมี
บุคลากรหลายประเภทซ่ึงมีสถานะ
และสิทธิแตกต่าง 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
(1)  สร้างเครือข่ายผูป้ฏิบติังานดา้นบุคคล และเครือข่ายความร่วมมือ
องคก์รภายนอก (W14+W15+W16+T1+T6+T7+T8) 
(2)  พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
2.1 พฒันาระบบพสัดุครุภณัฑ ์(W10+W11+W12+T5+T6) 
2.2 พฒันาระบบจดัการงบประมาณภายใน (W8+W13+T5+T6) 
2.3 พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(W1+W2+W7+T5+T6+T17+T9) 
2.4 พฒันาระบบส่ือสารองคก์ร (W9+W14+W16+T5+T7) 
2.5  พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหาร (S17+T1+T5) 
(3) พฒันาบุคลากร 
3.1 พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (W2+W3+W6+T7+T8) 
3.2 พฒันาใหบุ้คลากรมีความรู้สามารถหมุนเวยีนงานกนัได ้ 
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ตารางที ่4  (ต่อ)  

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
(W2+W4+W5+W6+T1+T4+T5+T6) 
3.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปฏิบติังา
(W2+W4+W5+W6+T1+T4+T5+T6) 
(4) ก าหนดผูรั้บผิดชอบดา้นการบริหารจดัการสารสนเทศทั้งระบบ    
 (W10+T6+T7+T8+T9) 

16.  ขาดระบบสารสนเทศในการ
บริหารจดัการกลุ่มบุคลากรท่ีมีการ
เขา้ออกสูง  
17. ผูบ้ริหารขาดขอ้มูลในภาพรวม
ขององคก์รเพ่ือช่วยสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ 

 
ตารางที ่5  การวเิคราะห์ตาม TOWS Matrix ในดา้น WO  

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO) O : โอกาส 
1) มีการปรับเปล่ียนเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐส่งผลใหมี้การ
ปรับโครงสร้างมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ทุกส่วนงาน  
 2) พ.ร.บ. มหาวทิยายาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ท่ีปรับเปล่ียนบทบาท
การบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 3) พ.ร.ฎ. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 มุ่งใหมี้การปรับปรุงระบบงานลดขั้นตอนการท างาน จดักลุ่มภารกิจ
และมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบติัราชการของหน่วยงานภาครัฐ 
4) กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ทั้งของส่วนกลาง และของมหาวทิยาลยัมี
มาก ท าใหเ้กิดความสบัสนในการปฏิบติังาน 
5) การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  (AEC)  ท าให้ขยายโอกาสการศึกษา 
เศรษฐกิจ สงัคมในภูมิภาค 
6) บุคลากรใหค้วามสนใจและมีความคาดหวงัในการบริหารงานและ
ร่วมตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ีบุคคล 
7) ส่วนงานต่างๆ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน โดยผ่านกระบวนการ
ความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ มีมากข้ึน 
8) Software ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้นบุคลากรในปัจจุบนั
มีจ านวนมากข้ึน 

W: จุดอ่อน 
1.  บุคลากรมีภาระงานอ่ืนมาก 
2.  บุคลากรในงานยงัมีไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติังานในเร่ืองใหม่ๆ ขาด
ประสบการณ์ เกิดความล่าชา้ 
4.  มีบุคลากรสูงอาย ุมาก 
5. บุคลากรขาดทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
6.  มีช่องวา่งระหวา่งอายขุอง
ผูป้ฏิบติังาน  
7.  ไม่มีความยดืหยุน่ ตอ้งใช้
งบประมาณใหต้รงกบัโครงการท่ี
ไดรั้บอนุมติั 
8.  การจดัสรรงบประมาณท่ีล่าชา้ 
9.  ขาดระบบสารสนเทศในการ
บริหารจดัการ 
10.  ขาดผูรั้บผดิชอบในการบริหาร
จดัการ ระบบสารสนเทศดา้น
บุคลากรทั้งระบบ 
11.  ไม่มีอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศส ารอง กรณีเกิดการช ารุด 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
(1) สร้างเครือข่ายผูป้ฏิบติังานดา้นบุคคล และเครือข่ายความร่วมมือ
องคก์รภายนอก (W14+W15+W16+O1+O2+O3+O4+O5+O6+O7) 
(2) พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
2.1 พฒันาระบบจดัการพสัดุ ครุภณัฑ ์(W10+W11+W12+O2+O3) 
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ตารางที ่5  (ต่อ)  

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO) ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
2.2 พฒันาระบบจดัการงบประมาณภายใน (W8+W13+O2+O3) 
2.3 พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(W1+W2+W7+O2+O3+O4+O8) 
2.4 พฒันาระบบส่ือสารองคก์ร (W9+W14+W16+O3+O4+O6+O7) 
2.5  พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหาร (W17+O3) 
(3) พฒันาบุคลากร 
3.1 พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ (W2+W3+W6+O8) 
3.2 พฒันาใหบุ้คลากรมีความรู้สามารถหมุนเวยีนงานกนัได ้
(W2+W4+W5+W6+O6+O7+O8) 
3.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปฏิบติังาน 
(W2+W4+W5+W6+O6+O7+O8) 
(4) ก าหนดผูรั้บผิดชอบดา้นการบริหารจดัการสารสนเทศ 
(W10+O3+O4) 

12.  วสัดุขาดแคลนในบางคร้ัง 
เน่ืองจากมีงานเฉพาะกิจเขา้มา ท าให้
ส้ินเปลืองวสัดุ ซ่ึงไม่ไดส้ ารองเผือ่ไว ้
13.  ขาดระบบสารสนเทศในการ
จดัการ 
14.  ไม่สามารถตดัสินใจเองในการ
ปฏิบติังานบางกรณีได ้
15.  ระบบการบริหารงานบุคคลยงัมี
บุคลากรหลายประเภทซ่ึงมีสถานะ
และสิทธิแตกต่างกนั  
16.  ขาดระบบสารสนเทศในการ
บริหารจดัการกลุ่มบุคลากรท่ีมีการ
เขา้ออกสูง  
17. ผูบ้ริหารขาดขอ้มูลในภาพรวม
ขององคก์รเพ่ือช่วยสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ 

 
ตารางที ่6 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในดา้น ST  

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกนั (ST) T: ภัยคุกคาม 
1. นโยบายรัฐบาลในด้านอัตราก าลังประเภทบุคลากรมีการ
ปรับเปล่ียนตลอดเวลา เป็นอุปสรรคในการวางแผนอตัราก าลงั 
2.พรบ.มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการ
ตอ้งขอต าแหน่งทางวชิาการ 
3. ค่าตอบแทนของบุคลากรไม่สอดคลอ้งกบัค่าครองชีพปริมาณ
งาน คุณภาพงาน  
4. วฒันธรรมการท างานของบุคลากร คณะและหน่วยงานยงัไม่
มองภาพรวมของมหาวทิยาลยัเป็นหลกั ส่วนใหญ่ยงัคงยดึติดกบั
ผลประโยชนข์องตนและหน่วยงานเท่านั้น 
5. ขาดการสนบัสนุนน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
บริหาร 
6. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีการพฒันาและเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว  

S : จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีประสบการณ์ในหนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบ  
2.  บุคลากรไดอ้บรม/สมัมนาดูงานใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
3.  บุคลากรมีความสามคัคีและท างานเป็น
ทีม 
4.  บุคลากรมีทกัษะในหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
5.  บุคลากรมีทศันคติต่อการปฏิบติังานท่ี
ดี 
6.  บุคลากรมีเสน้ทางความกา้วหนา้ใน
อาชีพท่ีชดัเจน 
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ตารางที ่6 (ต่อ)  
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกนั (ST) T: ภัยคุกคาม 

7.  บุคลากรมีสวสัดิการและกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ ท่ีเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจ 
8.  บุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
9.  การสรรหาบุคลากร เนน้บุคลากรท่ีมี
คุณภาพ เช่น ปริญญาเอกในสาย 
10.  มีงบประมาณเพียงพอในการ
ด าเนินงาน 
11.  มีงบประมาณในการด าเนินงานอยา่ง
สม ่าเสมอ 
12.  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตาม
โครงการในแผนปฏิบติัการใหอ้ยา่ง
เพียงพอ 
13.  มีอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ใชใ้นส านกังานอยา่งเพียงพอ 
14.  มีอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีทนัสมยัใชใ้นส านกังาน 
15.  มีการปฏิบติังานตามล าดบัขั้นตอน
อยา่งเป็นระบบ 
16.  ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจาก
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
17.  มีการจดัการภายในกองบริหารงาน
บุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
18. ผูบ้ริหารไดรั้บการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
19. การเขา้สู่ต าแหน่งบริหารมี
กระบวนการ ขั้นตอนอยา่งชดัเจน 
20. บุคลากรมีจิตบริการ 

7. การส่ือสารในองคก์รยงัไม่สามารถเขา้ถึงและเขา้ใจไดทุ้ก
ระดบัทัว่ทั้งองคก์ร และระบบการประชาสมัพนัธ์ ยงัไม่สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
8. ระบบฐานขอ้มูลของส่วนกลาง เช่น ของ สกอ. กรมบญัชีกลาง 
มีความซ ้ าซอ้น และใชง้านยาก 
9. ผูบ้ริหารมีการเปล่ียนต าแหน่งบ่อยคร้ัง 
 

 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
   1.1 พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการพฒันาฝึกอบรม   
          (S1+S2+S5+T1+T2+T4+T8) 
   1.2 พฒันาระบบประเมินผลตามสมรรถนะ (S1+S2+S4+T1+T2+T8) 
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ตารางที ่6 (ต่อ)  
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกนั (ST) T: ภัยคุกคาม 

 ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
   1.1 พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการพฒันาฝึกอบรม   
         (S1+S2+S5+T1+T2+T4+T8) 
   1.2 พฒันาระบบประเมินผลตามสมรรถนะ 
(S1+S2+S4+T1+T2+T8) 
ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
   1.3 พฒันาระบบการจดัการงบประมาณภายใน 
(S6+S7+S8+T5+T6) 
   1.4 พฒันาระบบส่ือสารองคก์ร 
(S3+S11+S12+S13+W16+T5+T7) 
   1.5 พฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการสร้างความกา้วหนา้ใน
อาชีพ  (S6+S8+T2+T3+T6+T8+T9) 
   1.6 พฒันาระบบบริหารจดัการขอ้มูลผูบ้ริหา(S18+S19+T4) 
   1.7  พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริการ (S20+S7)    
2. พฒันาบุคลากร 
   2.1 พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(S2+S4+S13+T7+T8) 
   2.2 ปรับวฒันธรรมองคก์รเนน้การประเมินผลงานตาม
สมรรถนะ  (S1+S2+S4+S5+T1+T2+T4+T6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

94 

ตารางที ่7 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในดา้น SO 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) O : โอกาส 

1) มีการปรับเปล่ียนเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐส่งผลใหมี้
การปรับโครงสร้างมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ทุกส่วนงาน  
 2) พ.ร.บ. มหาวทิยายาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ท่ีปรับเปล่ียน
บทบาทการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 3) พ.ร.ฎ. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี พ.ศ.2546 มุ่งใหมี้การปรับปรุงระบบงานลดขั้นตอนการ
ท างาน จดักลุ่มภารกิจและมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัราชการของ
หน่วยงานภาครัฐ 
4) กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ทั้งของส่วนกลาง และของ
มหาวทิยาลยัมีมาก ท าใหเ้กิดความสบัสนในการปฏิบติังาน 
5) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (AEC)  ท าให้ขยายโอกาส
การศึกษา เศรษฐกิจ สงัคมในภูมิภาค 
6) บุคลากรใหค้วามสนใจและมีความคาดหวงัในการ
บริหารงานและร่วมตรวจสอบการท างานของเจา้หนา้ท่ีบุคคล 
7) ส่วนงานต่ างๆ  ให้ความร่วมมือ สนับสนุน โดยผ่าน
กระบวนการความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ มีมาก 
8) Software ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้นบุคลากรใน
ปัจจุบนัมีจ านวนมากข้ึน 

S : จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีประสบการณ์ในหนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบ  
2.  บุคลากรไดอ้บรม/สมัมนาดูงานในส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
3.  บุคลากรมีความสามคัคีและท างานเป็น
ทีม 
4.  บุคลากรมีทกัษะในหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
5.  บุคลากรมีทศันคติต่อการปฏิบติังานท่ีดี 
6.  บุคลากรมีเสน้ทางความกา้วหนา้ใน
อาชีพท่ีชดัเจน 
7.  บุคลากรมีสวสัดิการและกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ท่ีเหมาะสมเป็นท่ีพึงพอใจ 
8.  บุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
9.  การสรรหาบุคลากร เนน้บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
เช่น ปริญญาเอกในสายวิชาการ เป็นตน้ 
10.  มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน 
11.  มีงบประมาณในการด าเนินงานอยา่ง
สม ่าเสมอ 
12.  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณตาม
โครงการในแผนปฏิบติัการใหอ้ยา่งเพียงพอ 
13.  มีอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใช้
ในส านกังานอยา่งเพียงพอ 
14.  มีอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทนัสมยัใชใ้นส านกังาน 
15.  มีการปฏิบติังานตามล าดบัขั้นตอนอยา่ง
เป็นระบบ 
16.  ไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
17.  มีการจดัการภายในกองบริหารงาน
บุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
18. ผูบ้ริหารไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
   1.1 พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการพฒันาฝึกอบรม   
         (S1+S2+S5+O1+O2+O3+O5) 
   1.2 พฒันาระบบประเมินผลตามสมรรถนะ 
(S1+S2+S4+O2+O5) 
   1.3 พฒันาระบบการจดัการงบประมาณ 
(S6+S7+O2+O5+O8) 
   1.4 พฒันาระบบส่ือสารองคก์ร(S3+S11+S12+S13+W16+O2+O4) 
   1.5 พฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการสร้างความกา้วหนา้
ในอาชีพ (S6+S8+O2+O3+O6+O7) 
   1.6 พฒันาระบบสารสนเทศบริหารจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร   
 (S18+S19+O1+O2+O3+O4+O6+O8) 
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ตารางที ่7 (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) O : โอกาส 

 S : จุดแข็ง 
17.  มีการจดัการภายในกองบริหารงาน
บุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ 
18. ผูบ้ริหารไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
19. การเขา้สู่ต าแหน่งบริหารมีกระบวนการ 
ขั้นตอนอยา่งชดัเจน 
20. บุคลากรมีจิตบริการ 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 
1. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
   1.1 พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการพฒันาฝึกอบรม   
         (S1+S2+S5+O1+O2+O3+O5) 
   1.2 พฒันาระบบประเมินผลตามสมรรถนะ 
(S1+S2+S4+O2+O5) 
   1.3 พฒันาระบบการจดัการงบประมาณ 
(S6+S7+O2+O5+O8) 
   1.4 พฒันาระบบส่ือสารองคก์ร
(S3+S11+S12+S13+W16+O2+O4) 
   1.5 พฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการสร้างความกา้วหนา้
ในอาชีพ  
         (S6+S8+O2+O3+O6+O7) 
   1.6 พฒันาระบบสารสนเทศบริหารจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร   
          (S18+S19+O1+O2+O3+O4+O6+O8) 
   1.7  พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริการ (S20+O3) 
2. พฒันาบุคลากร 
   2.1 พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(S2+S4+S13+O8) 
   2.2 ปรับวฒันธรรมองคก์รเนน้การประเมินผลงานตาม
สมรรถนะ  (S1+S2+S4+S5+O2+O3+O4) 
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ตารางที ่8 ความสอดคลอ้งของขอ้เสนอเชิงยทุธศาสตร์กบัแผนกลยทุธ์การบริหารงานบุคคล 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล 
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ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT)               

(1)    สร้างเครือข่ายผูป้ฏิบติังานดา้นบุคคล และ
เครือข่ายความร่วมมือองคก์รภายนอก 

    
 

(2)    พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังาน 

      
2.1 พฒันาระบบพสัดุครุภณัฑ ์ 

    


  
2.2 พฒันาระบบจดัการงบประมาณภายใน  

    


  
2.3 พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
     

2.4 พฒันาระบบส่ือสารองคก์ร 
  


  

 

2.5 พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหาร         

(3)   พฒันาบุคลากร 
       

3.1 พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 


 

 
 



3.2 พฒันาใหบุ้คลากรมีความรู้สามารถหมุนเวียนงาน  
 

  
 

 

3.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปฏิบติังาน  
     

 

3.4 ก าหนดผูรั้บผิดชอบดา้นการบริหารจดัการ
สารสนเทศ      

  

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO)        
(1) สร้างเครือข่ายผูป้ฏิบติังานดา้นบุคคล และเครือข่าย
ความร่วมมือองคก์รภายนอก       



(2) พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
    


  

2.1 พฒันาระบบจดัการพสัดุ ครุภณัฑ ์ 
    


  

2.2 พฒันาระบบจดัการงบประมาณภายใน  
    


  

2.3 พฒันาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยทุธ์การบริหารงานบุคคล 
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2.4 พฒันาระบบส่ือสารองคก์ร       

2.5 พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับ
ผูบ้ริหาร 

      

(3) พฒันาบุคลากร 
       

3.1 พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   

   

3.2 พฒันาให้บุคลากรมีความรู้สามารถหมุนเวียน
งานกนัได ้  

 
  

 

3.3 แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการปฏิบติังาน  
      



(4) ก าหนดผูรั้บผิดชอบดา้นการบริหารจดัการ
สารสนเทศทั้งระบบ        

  

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกนั (ST)        
1. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังาน        
   1.1 พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการพฒันา
ฝึกอบรม      

 
  

   1.2 พฒันาระบบประเมินผลตามสมรรถนะ  
 

   
  

   1.3 พฒันาระบบการจดัการงบประมาณภายใน  
    


  

   1.4 พฒันาระบบส่ือสารองคก์ร  
  

 
 



   1.5 พฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการสร้าง
ความกา้วหนา้ในอาชีพ   

   
 



   1.6 พฒันาระบบสารสนเทศบริหารจดัการขอ้มูล
ผูบ้ริหาร   

 
  

  

  1.7 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ        
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ตารางที ่8 (ต่อ) 

ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ 

กลยทุธ์การบริหารงานบุคคล 
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2. พฒันาบุคลากร        

   2.1 พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ        

   2.2 ปรับวฒันธรรมองคก์รเนน้การประเมินผล
งานตามสมรรถนะ 

       

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)        

1. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังาน 

       

   1.1 พฒันาระบบสารสนเทศดา้นการพฒันา
ฝึกอบรม   

      

   1.2 พฒันาระบบประเมินผลตามสมรรถนะ  
 

    
 

   1.3 พฒันาระบบการจดัการงบประมาณภายใน  
    


  

   1.4 พฒันาระบบส่ือสารองคก์ร  
  


 


 



   1.5 พฒันาระบบสนบัสนุนกระบวนการสร้าง
ความกา้วหนา้ในอาชีพ   

   
 



   1.6 พฒันาระบบสารสนเทศบริหารจดัการขอ้มูล
ผูบ้ริหาร   

 
  

  

  1.7 พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ        

2. พฒันาบุคลากร 
       

   2.1 พฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  
   


  



   2.2 ปรับวฒันธรรมองคก์รเนน้การประเมินผล
งานตามสมรรถนะ  
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ภาพที ่12 ความเช่ือมโยงระหวา่งกลยทุธ์สารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล กบัแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนสารสนเทศของ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และแผนพฒันามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ฉบบัท่ี 11 
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4.1.5 ก าหนดวสัิยทศัน์และพันธกจิ วตัถุประสงค์และปัจจัยแห่งความส าเร็จในการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการจัดการข้อมูลบุคลากร 

จากการวิเคราะห์แผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ฉบบัท่ี 11 และ แผนพฒันา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ปี 2555-2559 ท่ีมียทุธศาสตร์ พฒันาระบบการ
บริหารจดัการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการ
บริการโดยอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ความคาดหวงัของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  จากการสัมมนาผู ้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล และจากแนวทางการบริหารมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตามแนวทางของอธิการบดี
และความคาดหวงัของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล อีกทั้งการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในงานดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล ไดข้อ้สรุปวา่ กองบริหารงานบุคคลควรมี
บทบาทในการสนบัสนุน และท างานเชิงรุกในการพฒันาบุคลากรอนัเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั เช่น การจดัสรรอตัราก าลงัให้มีความยืดหยุน่ตามความตอ้งการ
ของส่วนงาน การสร้างระบบสรรหาและสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสมในการเข้ามาท างานให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสร้างหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรท่ีมีทักษะพิ เศษ  (Talent)     
พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ สร้างบรรยากาศในการท างานท่ี เอ้ืออ านวยต่อ
การพฒันาตนเอง และสร้างปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรภายในองค์กรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข 
รวมไปถึงการพฒันาระบบบริหารจดัการและส่ิงเอ้ืออ านวยต่อการบริหารองคก์ร โดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีอยู่เพื่อน ามาเป็นแนวทางการพฒันาสารสนเทศท่ีตอ้งการ จึงได้ก าหนดวิสัยทศัน์ 
และพนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละปัจจยัแห่งความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดงัน้ี  

 
วสัิยทัศน์ 

 เป็นศูนยก์ลางในการบริหารจดัการขอ้มูลทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยใช้
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความยดืหยุน่  สนบัสนุนกระบวนการบริหารงานบุคคล ท่ีมุ่งเนน้
ความเป็นเลิศดา้นการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ  

 
ภารกจิ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรครอบคลุมทั้ งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2. พัฒนาศูนย์มาตรฐานข้อมูลกลาง ( Data Center ) เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นการบริหารและการจดัการขอ้มูลทรัพยากรบุคคล 
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3. จดัฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากร
ผูป้ฏิบติังานดา้นบุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

4. พัฒนาและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสนอแนวทางท่ี
เหมาะสมต่อการบริหารจดัการขอ้มูลทรัพยากรบุคคล 

 
4.1.6 ก าหนดกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อให้บรรลุซ่ึงวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ     

การส่ือสาร อยา่งเป็นรูปธรรมภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และภยัคุกคามของการ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศกองบริหารงานบุคคล ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ในการด าเนินการ  ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ก าหนดแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ของกองบริหารงานบุคคล 
1. มีแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. มีหน่วยงานบริหารจดัการและรับผดิชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
3. มีระบบประเมินและติดตามการด าเนินงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการ   
จดัให้มีระบบซอฟท์แวร์พื้นฐาน (Common Application)  ท่ีจ  าเป็นส าหรับการบริหารงาน

บุคคลของหน่วยงานภายในกองบริหารงานบุคคลและการบริหารงานบุคคลของส่วนงาน 
ยุทธศาสตร์ที ่3  พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรบุคคล  
จดัให้มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

ทบทวนระบบสารสนเทศท่ีมีอยูเ่ดิมให้มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
ท่ีมีการประกาศใชใ้หม่ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พฒันาระบบบริหารจัดการการให้บริการแก่บุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
ให้มีระบบซอฟท์แวร์ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการให้บริการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภายในปี 2558 เช่น การออกหนงัสือรับรอง การท าบตัรประจ าตวับุคลากร การขอสิทธ์ิสวสัดิการอ่ืน 
ๆ ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  

ยุทธศาสตร์ที ่5 พฒันาเพิม่ทกัษะและความเช่ียวชาญ ด้านสารสนเทศ แก่บุคลากร 
1. บุคลากรในกองบริหารงานบุคคล มีความรู้พื้นฐานดา้นสารสนเทศ  
2. มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเพียงพอกบัการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศ  
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3. มีหน่วยงานถ่ายทอดความรู้ด้านการปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล
บุคลากร(CMU-HR) ใหก้บัผูรั้บบริการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 พฒันาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลการบริหารงานบุคคล 
ให้มี Web site ของกองบริหารงานบุคคล เป็น แบบ One stop service  และมีช่องทางใน

การติดต่อกบัลูกคา้ และผูมี้ส่วนได้เสีย ซ่ึงได้แก่ บุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และผูท่ี้สนใจในการบริหารงานบุคคล  

 
4.2 ขั้นตอนที ่2 วางแผนความต้องการสารสนเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงานบุคคล 
 

การวเิคราะห์การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุน กระบวนการบริหารงานบุคคล  
กระบวนการบริหารงานบุคคลของกองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงผูศึ้กษาได้วิเคราะห์จากการแบ่งลักษณะงาน และโครงสร้างของกอง
บริหารงานบุคคล พบว่ามีกระบวนการท่ีสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนการ
ด าเนินการดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่13  CMU-HR Value chain 

แผนงานและงบประมาณ  

 
กฎ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 

การคดัเลือก 

และการ

สรรหา

บุคลากร  

การพฒันา

บุคลากร  

ค่าตอบแทน 

+ 

สวสัดิการ  

ความกา้ว 

หนา้ในการ

ท างาน  

การสร้าง

แรงจูงใจ

ในการ

ท างาน 

นโยบายของส านกังานมหาวิทยาลยั 

 
เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล 

 
-ระบบออกค าสัง่บรรจุ 
-ระบบจดัสรรอตัราก าลงั 
-ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร 
-ระบบจดัการขอ้มูลอาจารย์
พิเศษ 
 -ระบบจดัเก็บประวติัการ 
พฒันาและฝึกอบรม 
-ระบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบติังาน 
ระบบแจง้เตือนผูล้าศึกษาครบ
ระยะเวลาท่ีขออนุมติั 

-สารสนเทศดา้นบุคลากร 
-ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
-ระบบจดัการงบประมาณ 
-ระบบจดัการพสัดุครุภณัฑ ์
-ระบบส่ือสารองคก์ร 

-ระบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
-ระบบเล่ือนเงินเดือน 
-ระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
-ระบบสวสัดิการพนกังาน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

-ระบบขอ
ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ/
ช านาญการ 
 

-ระบบพิจารณาผูส้มควรเสนอช่ือ 
ขอพระราชทานเคร่ืองราชฯ 
-ระบบ จัดก ารข้อมู ล ผู ้บ ริ จาค       
เพ่ือขอพระราชทานเคร่ืองราชชั้น
ดิเรกคุณาภรณ์ 
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- การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร ผูรั้บผิดชอบงานได้แก่ งานอัตราก าลังและ
ค่าตอบแทน และงานก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง โดยท่ีงานอัตราก าลังและ
ค่าตอบแทนมีภาระหน้าท่ีในการออกค าสั่งบรรจุ แต่งตั้ง บุคลากรใหม่ ส่วนงานก าหนดต าแหน่ง
และแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง มีภาระหนา้ท่ีในการสรรหาผูบ้ริหารส่วนงานทุกส่วนงาน  

โดยระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
1.  ระบบ ทะเบียนประวติับุคลากรแบบ Onlineใน CMU-HR  
2.  ระบบ ควบคุมเลขต าแหน่งพนกังาน แบบ Excel File 
3.  ระบบ บนัทึกขอ้มูลผูบ้ริหาร แบบ Excel File 
ระบบสารสนเทศทีต้่องการ คือ  
1.  ระบบจดัสรรอตัราก าลงั โดยระบบจะตอ้งบริหารจดัการ อตัราก าลงั ทั้งอตัราวา่ง อตัรา

ทีมีคนครองของแต่ละส่วนงาน และสามารถจดัสรรงบประมาณดา้นบุคลากรได ้
2.  ระบบออกค าสั่งบรรจุพนกังานมหาวทิยาลยัประจ า โดยระบบจะดึงขอ้มูลอตัราวา่งของ

แต่ละส่วนงานและเพิ่มเติมขอ้มูลประวติัของพนกังานมหาวิทยาลยัประจ าท่ีไดรั้บการสรรหาโดย
ออกรายงานเป็นค าสั่งบรรจุพนกังานมหาวิทยาลยัประจ า และบนัทึกประวติัพนกังานมหาวิทยาลยั
ประจ าในระบบทะเบียนประวติับุคลากร 

3.  ระบบบนัทึกขอ้มูลผูบ้ริหาร โดยระบบจะจดัเก็บขอ้มูลประวติัการด ารงต าแหน่งบริหาร
ของ ผูไ้ดรั้บการแต่งตั้ง เม่ือมีการแต่งตั้งผูบ้ริหารชุดใหม่ของส่วนงาน ผูบ้ริหารชุดเดิมจะตอ้งพน้
วาระโดยอตัโนมติั  

- การพัฒนาบุคลากร ผูรั้บผิดชอบงานไดแ้ก่ งานพฒันาและฝึกอบรม มีภาระหน้าท่ีใน
การจดัโครงการพฒันาและฝึกอบรม ให้แก่บุคลากรทุกระดบั ควบคุมการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
ของบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

โดยระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
1.  การจดัการโครงการฝึกอบรม เป็นแบบ Ms Access File 
2.  การบนัทึกขอ้มูลการลาศึกษา ลาฝึกอบรม ใน CMU-HR 
ระบบสารสนเทศทีต้่องการ คือ  
1.  ระบบจดัเก็บประวติัการพฒันาและฝึกอบรม โดยระบบจะจดัเก็บประวติัการพฒันาและ

ฝึกอบรม เพื่อใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน และเป็นขอ้มูลประกอบในการจดัโครงการพฒันา
บุคลากร 
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2.  ระบบสรุปผลการประเมินการปฏิบติังาน เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบในการจดัโครงการ
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสมรรถนะและศักยภาพตามท่ีก าหนดเป็นตัวช้ีวดัสมรรถนะหลัก          
ในกรณีท่ีบุคลากรไม่สามารถปฏิบติังานใหมี้สมรรถนะตามตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั ท่ีก าหนดไว ้ 

- การจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ผู ้รับผิดชอบงานได้แก่ งานอัตราก าลังและ
ค่าตอบแทน และงานกองทุนและสวสัดิการ โดยท่ีงานอตัราก าลงัและค่าตอบแทน มีภาระหนา้ท่ีใน                 
การประเมินผลการปฏิบติังาน จดัท าโครงสร้างเงินเดือนของบุคลากรทุกประเภท จดัท าบญัชีเล่ือน
เงินเดือน ออกค าสั่งเล่ือนเงินเดือน ให้กบับุคลากรกลุ่ม ขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลยัประจ า 
ลูกจา้งประจ า ในส่วนของงานกองทุนและสวสัดิการ มีภาระหน้าท่ีในการจดัสวสัดิการให้กับ
บุคลากรไดแ้ก่ สวสัดิการของขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า สวสัดิการท่ีพกั สวสัดิการกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  

โดยระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
1.  ระบบประเมินผลการปฏิบติังานใน CMU-MIS 
2.  ระบบเล่ือนเงินเดือนบุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ใน CMU-HR 
3.  ระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ใน CMU-MIS 
4.  ระบบสวสัดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แยกเป็น 2 ส่วนคือ ระบบการเบิก

สวสัดิการ ใน CMU-MIS และระบบจดัการญาติสายตรง ใน CMU-HR 
ระบบสารสนเทศทีต้่องการ คือ  
1.  การเช่ือมโยงระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน กับระบบเล่ือนเงินเดือนบุคลากร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สามารถดึงผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน        
โดยอตัโนมติั 

2.  การปรับปรุงระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้สามารถออกสารสนเทศตามท่ีตอ้งการ       
และใหมี้ความคล่องตวัในการสมคัร แกไ้ขขอ้มูล มากข้ึน 

3.  การปรับปรุงระบบสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ให้มีความคล่องตวัในการ
เบิกจ่าย และใชง้านไดง่้ายมากข้ึน 

- ความก้าวหน้าในการท างาน ผู ้รับผิดชอบงานได้แก่  งานทะเบียนประวัติและ
สารสนเทศบุคลากร และ งานก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ในส่วนของ ไดแ้ก่ งาน
ทะเบียนประวติัและสารสนเทศบุคลากรมีภาระหนา้ท่ีในการสนบัสนุนการขอต าแหน่งทางวชิาการ          
แก่บุคลากรสายวชิาการ และ งานก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง มีภาระหนา้ท่ีในการ
สนบัสนุนบุคลากรสายปฏิบติัการใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
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โดยระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
-  การจดัเก็บขอ้มูลผูเ้สนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ของสายวิชาการ และการขอก าหนด

ต าแหน่งเช่ียวชาญ/ช านาญการ ของสายปฏิบติัการ เป็นแบบ Excel File 
ระบบสารสนเทศทีต้่องการ คือ  
- ระบบขอต าแหน่งทางวิชาการ/ช านาญการ เป็นระบบการเสนอขอก าหนดต าแหน่งแบบ 

ออนไลน์ โดยใช้ผ่านระบบ CMU-HR สามารถรายงานสารสนเทศสรุปจ านวนผูเ้สนอขอก าหนด
ต าแหน่งในแต่ละช่วงเวลาท่ีต้องการ รายงานสารสนเทศผู ้ท่ีจะต้องขอต าแหน่งในแต่ละ
ปีงบประมาณ เป็นตน้ 

- การสร้างแรงจูงใจในการท างาน ผูรั้บผิดชอบงานได้แก่ งานทะเบียนประวติัและ
สารสนเทศบุคลากร มีภาระหน้าท่ีในการ สนับสนุนการขอรางวลัดีเด่น ประเภทต่าง ๆ การขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้กบับุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเด่นในแต่ละดา้น เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน 

โดยระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ได้แก่ 
1.  ระบบพิจารณาผูส้มควรเสนอช่ือขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  แบบออนไลน์ 

ผา่นระบบ CMU-HR 
2.  ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริจาคเงินสนับสนุนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นดิเรกคุณาภรณ์ 
ระบบสารสนเทศทีต้่องการ คือ  
1.  ระบบการจดัเก็บข้อมูลผูไ้ด้รับรางวลัดีเด่นต่าง ๆ  ในประวติัส่วนบุคคล และออก

รายงานสารสนเทศผูไ้ดรั้บรางวลัดีเด่นต่าง ๆในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อเชิดชูเกียรติผูป้ฏิบติังาน 
- กิจกรรมสนับสนุน  การจดัการแผนและงบประมาณ  กฎ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั

การบริหารงานบุคคล การจดัการเงินงบประมาณดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล และพฒันาระบบ
บริหารงานบุคคลตามนโยบายของผูบ้ริหาร และนโยบายของส านกังานมหาวิทยาลยั  ผูอ้  านวยการ
กองบริหารงานบุคคล และหัวหน้างานทุกฝ่าย จะเป็นผูรั้บผิดชอบในการก ากบัดูแล และพฒันา
องคก์ร 

โดยระบบสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
1.  รายงานสารสนเทศดา้นบุคลากรใน ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ CMU-MIS 

เป็นสารสนเทศท่ีถูกเรียกใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ 
2.  รายงานสารสนเทศด้านบุคลากร ท่ีเป็นข้อมูลแบบพิเศษ ข้อมูลเฉพาะกิจ โดยสร้าง

รายงาน  โดยใชโ้ปรแกรม MS Access ออกรายงาน 
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ระบบสารสนเทศทีต้่องการ คือ  
     1.  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจดา้นการจดัการทรัพยากรบุคคล  
  2.  สารสนเทศดา้นบุคคลากร แบบ Dash Board 
  3.  ระบบการจดัการองคค์วามรู้ดา้นการบริหารงานบุคคล 
 

4.3 ขั้นตอนที ่3 วางแผนจัดสรรทรัพยากร 
 

4.3.1 การศึกษาระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ีในปัจจุบัน 
กองบริหารงานบุคคล มีระบบสารสนเทศท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบนัโดยอธิบายตามลกัษณะ

สารสนเทศไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่9 ดา้นฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
ล าดับ รายการ จ านวน(เคร่ือง) 

1 Server 1 
2 Computer PC 50 
3 Printer 12 
4 Router/wireless 2 
5 Switch/Hub 4 
6 UPS 50 
7 Scanner 2 

 
การใชง้าน ฮาร์ดแวร์ ในปัจจุบนักองบริหารงานบุคคลจะมีการส ารวจความตอ้งการการใช้

งานอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนส้ินปีงบประมาณ และกองบริหารงานบุคคลได้
จดัสรรงบประมาณในการด าเนินการเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์ 

 
ด้านซอร์ฟแวร์(Software) 
1. ระบบปฏิบัติการ (OS) และซอร์ฟแวร์ส านักงาน 
1.1.1 Windows 7 
1.1.2 Windows 8 
1.1.3 Microsoft Office 
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ใช ้License ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
2.   ระบบฐานข้อมูลบุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ CMU-HR 
วัต ถุประสงค์ในการท างาน  เพื่ อใช้ เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
รายละเอยีดของระบบโดยสังเขป เป็นระบบฐานขอ้มูลบุคลากรแบบออนไลน์ ท่ีพฒันาโดย

ส านั ก บ ริ ก า ร เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ เพื่ อ ให้ เ ช่ื อ ม โ ย งกั บ ร ะ บ บ  CMU-MIS ข อ ง
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มีการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลโดยกองบริหารงานบุคคล โดยจ าแนก
สิทธ์ิ ตามส่วนงานและลกัษณะการปฏิบติังานดา้นบุคลากรของแต่ละบุคคล 

ข้อมูลส่งออกของระบบ ขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรและญาติสายตรงท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อ
ใชใ้นระบบ CMU-MIS และสิทธ์ิการใชง้านของผูใ้ชง้านระบบ 

ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจา้หนา้ท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน 
 
3.    ระบบทะเบียนประวตัิบุคลากร 
วัตถุประสงค์ในการท างาน เพื่อใช้เป็นระบบฐานข้อมูลประวติัส่วนบุคคลของบุคลากร 

ขอ้มูลญาติสายตรง  ประวติัการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทุกประเภทตั้งแต่เร่ิม
บรรจุ จนเกษียณอายงุาน 

รายละเอียดของระบบโดยสังเขป เป็นระบบจดัเก็บทะเบียนประวติับุคลากรแบบออนไลน์ 
ท่ีพฒันาโดย ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเก็บข้อมูลในระบบ CMU-HR เจ้าหน้าท่ี
บุคคลส่วนงานสามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลพนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราวไดต้ามสิทธ์ิ ในส่วนของ
ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยัประจ า ลูกจา้งประจ า เจา้หนา้ท่ีบุคคลส่วนงานจะตอ้งกรอกขอ้มูล
ในระบบ และส่งค าร้องขอแกไ้ขขอ้มูลมายงักองบริหารงานบุคคล เพื่อตรวจสอบเอกสาร หลกัฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้จึงอนุมติัการแกไ้ขในระบบต่อไป  

ข้อมูลส่งออกของระบบ แบบฟอร์มขอแกไ้ขขอ้มูลทะเบียนประวติัแบบออนไลน์ รายงาน
ทะเบียนประวติั (CV) 

ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจา้หนา้ท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน 
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4. ระบบ Scan Document 
วัตถุประสงค์ในการท างาน เป็นระบบท่ีใช้เก็บไฟล์เอกสารทะเบียนประวติัของบุคลากร 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้แก่ สมุดประวติั แฟ้มประวติั กม1. กบ. กพอ.03 กพอ.04 เพื่อลดพื้นท่ี       
การจดัเก็บเอกสาร และเพื่อความสะดวกในการคน้หาเอกสาร 

รายละเอียดของระบบโดยสังเขป  เป็นการ Scan เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับประวติับุคลากร
ตั้งแต่การบรรจุแต่งตั้ง จนถึงเกษียณอายุงาน โดยให้สิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูลแก่บุคลากรสังกดักอง
บริหารงานบุคคล   

ข้อมูลส่งออกของระบบ ไฟล ์PDF ของเอกสารประวติับุคลากรท่ีตอ้งการคน้หา  
 
5.  ระบบ การขอพระราชทานเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์  
วัตถุประสงค์ในการท างาน  ใช้ส าหรับการจดัท าขอ้มูลเพื่อเสนอช่ือผูส้มควรเสนอช่ือเพื่อ

ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมงกุฎไทย ชา้งเผอืก  ชั้นดิเรกคุณาภรณ์ 
รายละเอยีดของระบบโดยสังเขป เป็นระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลยั เพื่อค านวณ

รายช่ือผูท่ี้สมควรเสนอช่ือเพื่อขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และสรุปขอ้มูลเสนอส่วนกลาง
เพื่อเสนอขอต่อไป หลงัจากไดรั้บการพิจารณาและประกาศช่ือในราชกิจจานุเบกษาแลว้สามารถน า
ขอ้มูลบนัทึกในฐานขอ้มูล CMU-HR  

ข้อมูลส่งออกของระบบ บญัชีเสนอช่ือเพื่อขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจา้หนา้ท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน 
 
6.  ระบบ การเลือ่นเงินเดือน  
วัตถุประสงค์ในการท างาน ใช้เป็นระบบกลางของมหาวิทยาลยั ในการเล่ือนเงินเดือนแก่

บุคลากรประเภท ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า 2 คร้ังต่อปี พนกังานมหาวทิยาลยัประจ า 1 คร้ังต่อปี 
รายละเอียดของระบบโดยสังเขป  ระบบจะดึงข้อมูลบุคลากรจากระบบ CMU-HR         

และเจา้หนา้ท่ีส่วนกลางจะใส่วงเงินของแต่ละส่วนงานเพื่อก าหนดเพดานของการเล่ือนขั้น จากนั้น
ให้เจา้หน้าท่ีบุคคลแต่ละส่วนงานได้กรอกผลการปฏิบติังานและจ านวนร้อยละ ของการได้ ข้ึน
เงินเดือน จากนั้ นสรุปเป็นบัญชีเล่ือนเงินเดือนเสนอส่วนกลางเพื่อพิจารณาอีกคร้ัง หลังจาก
เจา้หน้าท่ีส่วนกลางตรวจสอบแลว้ถูกตอ้ง น าเสนอผูบ้ริหารเพื่อลงนามอนุมติัการเล่ือนเงินเดือน
ต่อไป 

ข้อมูลส่งออกของระบบ ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลการเล่ือนเงินเดือน ขอ้มูลผลการปฏิบติังาน 
ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจา้หนา้ท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน   
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7.   ระบบ การลาออนไลน์ 
วัตถุประสงค์ในการท างาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการลาเพื่อให้เกิดความคล่องตวั 

ตรวจสอบได ้และประหยดัทรัพยากร  
รายละเอียดของระบบโดยสังเขป เป็นระบบการกรอกขอ้มูลการลาในแบบฟอร์มการลา ใน

ระบบ CMU-MIS เพื่อน าเสนอผูบ้ริหารอนุมัติ มี 2 แบบ คือ ใช้กระดาษ และอนุมติั บนระบบ 
ระบบสามารถตรวจสอบประวติัการลา วนัลายอ้นหลงัได ้หลงัจากมีการอนุมติั การลาแลว้จะเก็บ
เป็นประวติัการลาในระบบ CMU-HR  

ข้อมูลส่งออกของระบบ ใบลา  ประวติัการลา  
ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจา้หนา้ท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน 
 
8.  ระบบ เวบ็ไซต์กองบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ในการท างาน เป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างกองบริหารงานบุคคลกบั

ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบักองบริหารงานบุคคล และผูท่ี้สนใจทัว่ไป 
รายละเอยีดของระบบโดยสังเขป เป็นระบบท่ีพฒันาโดยกองบริหารงานบุคคลโดยใช ้PHP 

และ MySql เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา มีการก าหนดผูดู้แลแต่ละงานในการน าเร่ืองเผยแพร่ใน
เวบ็ไซตก์องบริหารงานบุคคล 

ข้อมูลส่งออกของระบบ ขอ้มูลข่าวสาร ขอ้บงัคบั ประกาศ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารงานบุคคล 

ผู้ใช้งานระบบ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล เจา้หน้าท่ีบุคคลแต่ละส่วนงาน ผูใ้ช้งาน
ทัว่ไป 

 
ปัญหาและอุปสรรคของการใช้ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน 
(1) ขาดการวางแผน การบูรณาการ การใช้ทรัพยากรดา้นอุปกรณ์  (Hardware)ขององค์กร

ใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสูงสุดและประหยดังบประมาณ 
(2) ซอฟทแ์วร์ท่ีมีอยูบ่างโปรแกรมไม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(3) ขาดการพฒันาทกัษะและความรู้ของบุคลากรในการใช้งานซอฟท์แวร์ส าเร็จรูปหรือ

ซอฟทแ์วร์ประยกุต ์
(4) ขาดการบูรณาการในการใช้ประโยชน์จากขอ้มูลสารสนเทศภายในองค์กรร่วมกนัใน       

การปฏิบติังาน เช่น การท าเหมืองขอ้มูล (Data mining) 
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(5) การบริหารจดัการระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภยั ด าเนินการโดยกอง
แผนงาน บางคร้ังการเขา้ไปจดัการระบบเครือข่ายของกองบริหารงานบุคคลท าไดย้าก ขาดความ
สะดวกในการบริหารจดัการ 

(6) ผูบ้ริหารตอ้งรับผดิชอบงานในหลายส่วนท าให้มีเวลาในการบริหารงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไดไ้ม่เตม็ท่ี 

(7) บุคลากรบางส่วนยงัขาดทกัษะและทศันคติท่ีดีต่อการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(8) บุคลากรบางส่วนไม่พร้อมท่ีจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
(9) บุคลากรทุกระดับขาดการได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอ 
(10) ขาดแคลนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง 
(11) ผูป้ฏิบติังานดา้น ICT ไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระดบัต ่า 
(12) ขาดการก ากับดูแลการน าเข้าข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ข้อมูล

สารสนเทศมีนอ้ยกวา่ท่ีควร 
(13) ขาดการบริหารจดัการและบูรณาการด้านระบบขอ้มูลสารสนเทศภายในองค์กรท่ีมี

เอกภาพ  เช่น การท าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ,ระบบการจดัการความรู้ 
(14) การพฒันาระบบงานใหม่ ยงัขาดการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
(15) ขาดการประสานงานในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
(16) ยงัขาดการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลโครงการดา้น เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
(17) บางภารกิจยงัไม่มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นงานอยางจริงจงั 
(18) ขาดศูนยก์ลางรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นฐานความรู้ 
(19) ขาดการวิจยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศองคก์ร 
(20) ขาดการควบคุมและตรวจสอบการใชง้บประมาณในการพฒันาระบบสารสนเทศ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างระบบสารสนเทศในปัจจุบันท่ี

ตอบสนองกลยุทธ์ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่าระบบสารสนเทศปัจจุบันยงัไม่
ตอบสนองกลยทุธ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศครบทุกดา้นไดอ้ยา่งท่ีองคก์รตอ้งการ 
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4.3.2 วางแผนการจัดสรรทรัพยากร เพือ่พฒันาระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
จากการพิจารณา พนัธกิจ เป้าหมาย แผนกลยทุธ์ของกองบริหารงานบุคคล สภาพแวดลอ้ม

ภายในและภายนอก ระบบสารสนเทศในปัจจุบนั รวมถึงกระบวนการท างานต่าง ๆ ระบสารสนเทศ
ท่ีจะมาช่วยสนบัสนุนการด าเนินการกลยทุธ์ท าใหไ้ดร้ะบบสารสนเทศท่ีกองบริหารงานบุคคลควรมี
เพื่อตอบสนองกลยทุธ์ดงัน้ี 

 
ตารางที ่10 ความสอดคลอ้งของกลยทุธ์กบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   

สารสนเทศน าเสนอใหม่ สอดคล้องกลยุทธ์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาโปรแกรมเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ระบบจดัการงบประมาณดา้นบริหารงานบุคคล ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ ์ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
ระบบท าบตัรประจ าตวับุคลากร ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
ระบบออกหนงัสือรับรองสถานบุคลากร ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
ระบบออกค าสัง่บรรจุจากระบบ CMU-HR ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ระบบจดัสรรอตัราก าลงั ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ระบบจดัการขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ระบบจดัเก็บประวติัการพฒันาและฝึกอบรม ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ระบบสรุปผลการประเมินการปฏิบติังานเพื่อจดัท าแผนพฒันาและฝึกอบรม ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบติังาน ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ระบบแจง้เตือนผูล้าศึกษาครบระยะเวลาท่ีขออนุมติั ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
ระบบขอต าแหน่งทางวชิาการ/ช านาญการ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
ระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
ระบบสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
ปรับปรุงเวบ็ไซตแ์ละพฒันาช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลทาง Social Network ต่าง ๆ ยทุธศาสตร์ท่ี 6 

 
4.3.3 ระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอใหม่ 
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ตารางที ่11 ระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่ 
ระบบ ล าดบั

ความส าคญั 
ความส าคญั สภาวปัจจุบัน 

1.ระบบสวสัดิการพนกังาน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

1 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก าลงัพฒันาระบบสวสัดิการส าหรับ
พนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการข้อมูลสวัส ดิการ จึง เป็ น
ส่ิงจ าเป็น 

ระบบยงัไม่สมบูรณ์ ยงัมี
บ า ง  Process ท่ี ต้ อ ง
ปรับปรุง 

2. ระบบกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ 

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดท า
กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าห รับ
พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และระบบสารสนเทศจะช่วยใหก้าร
จัดการข้อมู ล เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

จ า เป็ น ต้อ งป รับป รุ ง
ระบบตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยั 

3. ระบบขอต าแหน่งทาง
วชิาการ/ช านาญการ 

3 ตามขอ้บงัคบัการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ.2553 ก าหนดให้บุคลากรสาย
วิชาการมีระยะเวลาในการ  ขอ
ต าแหน่งทางวชิาการมิฉะนั้นอาจถูก
เลิกจ้าง  ระบบ น้ีจะช่วยในการ
ติดตามกระบวนการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ และแจง้เตือนบุคลากร
ท่ีจะตอ้งขอต าแหน่งในแต่ละปี 

ยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
ใชง้านอยา่งเตม็ระบบ 

4. ระบบจดัสรรอตัราก าลงั 4 ในปัจจุบนัการจดัสรรอตัราก าลงัยงั
ขาดการตรวจสอบ ติดตามผลการ
สรรหา ท าให้มีความสับสนในการ
บ ริห ารจัด การอัตราก าลังขอ ง
บุคลากร ระบบน้ีจะช่วยควบคุม
อัตราก าลัง  งบประมาณการจ้าง
บุ ค ล า ก ร  ข อ ง บุ ค ล า ก ร
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
ใชง้านอยา่งเตม็ระบบ 
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ตารางที ่11  (ต่อ) 
ระบบ ล าดบั

ความส าคญั 
ความส าคญั สภาวปัจจุบัน 

5. ระบบออกค าสั่งบรรจุจาก
ระบบ CMU-HR 

5 ระบบน้ีจะช่วยในการออกค าสั่ง
บรรจุแต่งตั้งใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ 
ตรวจสอบได ้และมีความถูกตอ้ง 

ยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
ใชง้านอยา่งเตม็ระบบ 

6. ระบบแจง้เตือนผูล้าศึกษา
ครบระยะเวลาท่ีขออนุมติัลา
ศึกษา 

6 ร ะ บ บ น้ี จ ะ ช่ ว ย แ จ้ ง เ ตื อ น
ผูป้ฏิบติังาน บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ก า ร ล า ศึ ก ษ า เพื่ อ ติ ด ต าม ผ ล
การ ศึ กษ า เพื่ อ ให้ เป็ น ไป ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการลา
ศึกษา 

ยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
ใชง้านอยา่งเตม็ระบบ 

7 .   ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 

7 เน่ืองจากระบบประเมินผลการ
ปฏิบติังานยงัไม่สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบติังาน
ต า ม  Competency ท่ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่น ามาใช้ใน
การประเมินผล 

จ า เป็ น ต้อ งป รับป รุ ง
ระบบตามนโยบายของ
มหาวทิยาลยั 

8. ระบบสรุปผลการประเมิน
การปฏิบั ติ งาน เพื่ อจัดท า
แผนพฒันาและฝึกอบรม 

8 สืบเน่ืองจากระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหลังจากท่ีได้ผลการ
ปฏิบัติงานแลว้ จะตอ้งหาแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับ
ความตอ้งการ  

ยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
ใชง้านอยา่งเตม็ระบบ 

9. ระบบจดัเก็บประวติัการ
พฒันาและฝึกอบรม 

9 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ฝึกอบรม และใชป้ระกอบการเขา้สู่
ต าแหน่งบริหารของบุคลากรสาย
วชิาการ 

ยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
ใชง้านอยา่งเตม็ระบบ 

10. ระบบจดัการขอ้มูล
ผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

10 เป็นระบบท่ีใชบ้ริหารจดัการการ
ด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหาร ทั้งท่ีมี
วาระและไม่มีวาระ  

ยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
ใชง้านอยา่งเตม็ระบบ 

11.ระบบจดัการขอ้มูล
อาจารยพ์ิเศษ 

11 เป็นระบบท่ีใชใ้นการบริหารจดัการ
ขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ เพื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบและ ติดตามการ
ด าเนินงานของส่วนงาน 

ยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
ใชง้านอยา่งเตม็ระบบ 
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ตารางที ่11   (ต่อ) 
ระบบ ล าดบั

ความส าคญั 
ความส าคญั สภาวปัจจุบัน 

12.ระบบท าบตัรประจ าตวั
บุคลากร 

12 ปัจจุบนัการท าบตัรประจ าตวั
บุคลากรยงัเป็นระบบ Stand alone 
ยงัไม่มีการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลกบั
ฐานขอ้มูลหลกัท าใหข้อ้มูลไม่
ทนัสมยั 

จ าเป็นตอ้งปรับปรุง
ระบบใหมี้เสถียรภาพ
มากข้ึน 

13.ระบบออกหนงัสือรับรอง
สถานภาพบุคลากร 

13 ปัจจุบนัการท าหนงัสือรับรองยงั
เป็นระบบ Stand alone ยงัไม่มีการ
เช่ือมโยงฐานขอ้มูลกบัฐานขอ้มูล
หลกัท าใหข้อ้มูลไม่ทนัสมยั 

ยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
ใชง้านอยา่งเตม็ระบบ 

14.ระบบจดัการวสัดุ 
ครุภณัฑ ์

14 ไม่มีระบบฐานขอ้มูลจดัเก็บ
รายการวสัดุ ครุภณัฑ ์ท าใหข้าด
การตรวจสอบ 

ยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
ใชง้านอยา่งเตม็ระบบ 

15.ระบบจดัการงบประมาณ
ดา้นบริหารงานบุคคล 

15 ปัจจุบนัการจดัการงบประมาณดา้น
บริหารงานบุคคลยงัใช ้Ms-Excel 
และ จดัเก็บในรูปแบบเอกสาร ท า
ใหข้าดสารสนเทศ และการ
ตรวจสอบ  ขาดความคล่องตวัใน
การใชจ่้ายงบประมาณ 

ยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
ใชง้านอยา่งเตม็ระบบ 

16.ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหาร 

16 ปัจจุบนัยงัไม่มีระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลส าหรับผูบ้ริหาร 
ซ่ึงตอ้งใชส้ารสนเทศเป็นคร้ังคราว 
ซ่ึงบางคร้ังขอ้มูลไม่ทนัสมยั ขาด
ความน่าเช่ือถือ ใชใ้นการตดัสินใจ
ในเชิงกลยทุธ์ไม่ได ้

ยงัไม่มีระบบสารสนเทศ
ใชง้านอยา่งเตม็ระบบ 

17.ปรับปรุงเวบ็ไซตแ์ละ
พฒันาช่องทางการเขา้ถึง
ขอ้มูลทาง Social Network 
ต่าง ๆ 

17 ปรับปรุงเวบ็ไซตก์องบริหารงาน
บุคคลใหมี้ความทนัสมยั น่าสนใจ 
สามารถคน้หาขอ้มูลไดง่้าย และ
พฒันาช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลผา่น
ทาง Social Network ต่าง  

จ าเป็นตอ้งปรับปรุงใหมี้
ความทนัสมยัและใชง้าน
ง่ายข้ึน 
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ตารางที ่12 ระบบสารสนเทศกบัความสอดคลอ้งกบัเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
ระบบ ความส าคญั หมายเหตุ 

1.ระบบสวสัดิการพนกังาน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าลัง
พฒันาระบบสวสัดิการส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การพฒันาระบบ
ส ารสน เท ศ เพื่ อ ก ารจัด ก ารข้อ มู ล
สวสัดิการจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 

ตอบ TQA ในหมวด 5 การมุ่งเนน้
บุคลากร ขอ้ 5.1 
ห ม ว ด  6  ก า ร มุ่ ง เน้ น ก า ร
ปฏิบติัการ ขอ้ 6.1 
หมวด 7 ขอ้ 7.1 

2. ระบบกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดท ากองทุน
ส า ร อ ง เ ล้ี ย ง ชี พ ส าห รั บ พ นั ก ง าน
มห าวิท ยาลัย เชี ย งให ม่  และระบ บ
สารสนเทศจะช่วยให้การจัดการข้อมูล
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

ตอบ TQA ในหมวด 5 การมุ่งเนน้
บุคลากร ขอ้ 5.2 
ห ม ว ด  6  ก า ร มุ่ ง เน้ น ก า ร
ปฏิบติัการ ขอ้ 6.1 ขอ้ ข. 
หมวด 7 ขอ้ 7.1 

3. ระบบขอต าแห น่ งท าง
วชิาการ/ช านาญการ 

ตามขอ้บงัคบัการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
2553 ก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการมี
ระยะ เวลาในการ   ขอต าแห น่ งท าง
วชิาการมิฉะนั้นอาจถูกเลิกจา้ง ระบบน้ีจะ
ช่วยในการติดตามกระบวนการขอ
ต าแห น่ งทางวิชาการ และแจ้งเตือน
บุคลากรท่ีจะตอ้งขอต าแหน่งในแต่ละปี 

ตอบ TQA ในหมวด 5 การมุ่งเนน้
บุคลากร ขอ้ 5.2 ขอ้ ข. 
ห ม ว ด  6  ก า ร มุ่ ง เน้ น ก า ร
ปฏิบติัการ ขอ้ 6.2  
หมวด 7 ขอ้ 7.3 

4. ระบบจดัสรรอตัราก าลงั ในปัจจุบันการจัดสรรอตัราก าลงัยงัขาด
การตรวจสอบ ติดตามผลการสรรหา ท า
ให้มีความสับสนในการบริหารจัดการ
อตัราก าลงัของบุคลากร ระบบน้ีจะช่วย
ควบคุมอัตราก าลัง งบประมาณการจ้าง
บุ ค ล า ก ร  ข อ ง บุ ค ล า ก ร
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ตอบ TQA  
ห ม ว ด  6  ก า ร มุ่ ง เน้ น ก า ร
ปฏิบติัการ ขอ้ 6.2  
หมวด 7 ขอ้ 7.1 

5. ระบบออกค าสั่งบรรจุจาก
ระบบ CMU-HR 

ระบบน้ีจะช่วยในการออกค าสั่งบรรจุ
แต่งตั้งให้เป็นไปอยา่งมีระบบ ตรวจสอบ
ได ้และมีความถูกตอ้ง 

ตอบ TQA หมวด 6 การมุ่งเน้น
การปฏิบติัการ ขอ้ 6.2  
หมวด 7 ขอ้ 7.1 

6. ระบบแจ้งเตือนผูล้าศึกษา
ครบระยะเวลาท่ีขออนุมติัลา
ศึกษา 

ระบบน้ีจะช่วยแจ้งเตือนผู ้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกับการลาศึกษาเพ่ือ
ติดตามผลการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการลาศึกษา 

ตอบ TQA ในหมวด 5 การมุ่งเนน้
บุคลากร ขอ้ 5.2 ขอ้ ข. 
ห ม ว ด  6  ก า ร มุ่ ง เน้ น ก า ร
ปฏิบติัการ ขอ้ 6.2  
หมวด 7 ขอ้ 7.3 
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ตารางที ่12  (ต่อ) 
ระบบ ความส าคญั หมายเหตุ 

7.  ปรับปรุงระบบประเมินผล
การปฏิบติังาน 

เน่ืองจากระบบประเมินผลการปฏิบติังาน
ยัง ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ น วท างก าร
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง าน ต า ม 
Competency ท่ี มหาวิทยาลัยเชียงให ม่
น ามาใชใ้นการประเมินผล 

ตอบ TQA หมวด 6 ขอ้ 6.1  
หมวด 7 ขอ้ 7.1 

8. ระบบสรุปผลการประเมิน
การป ฏิบั ติ งาน เพื่ อ จัดท า
แผนพฒันาและฝึกอบรม 

สืบ เน่ื อ งจากระบบประ เมิน ผลการ
ปฏิบติังานหลงัจากท่ีไดผ้ลการปฏิบติังาน
แล้ว จะต้องหาแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรใหต้รงกบัความตอ้งการ  

ตอบ TQA หมวด 6 ขอ้ 6.1  
หมวด 7 ขอ้ 7.1 

9. ระบบจดัเก็บประวติัการ
พฒันาและฝึกอบรม 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา
ฝึกอบรม และใชป้ระกอบการเขา้สู่
ต าแหน่งบริหารของบุคลากรสายวชิาการ 

ตอบ TQA หมวด 6 ขอ้ 6.1  
หมวด 7 ขอ้ 7.1 

10. ระบบจดัการขอ้มูล
ผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เป็นระบบท่ีใชบ้ริหารจดัการการด ารง
ต าแหน่งของผูบ้ริหาร ทั้งท่ีมีวาระและไม่
มีวาระ  

ตอบ TQA หมวด 6 ขอ้ 6.1  
หมวด 7 ขอ้ 7.1 

11.ระบบจดัการขอ้มูล
อาจารยพ์ิเศษ 

เป็นระบบท่ีใชใ้นการบริหารจดัการ
ขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ เพื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบและ ติดตามการด าเนินงาน
ของส่วนงาน 

ตอบ TQA หมวด 6 ขอ้ 6.1  
หมวด 7 ขอ้ 7.1 

12.ระบบท าบตัรประจ าตวั
บุคลากร 

ปัจจุบนัการท าบตัรประจ าตวับุคลากรยงั
เป็นระบบ Stand alone ยงัไม่มีการ
เช่ือมโยงฐานขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลหลกัท า
ใหข้อ้มูลไม่ทนัสมยั 

ตอบ TQA หมวด 6 ขอ้ 6.1  
หมวด 7 ขอ้ 7.1 

13.ระบบออกหนงัสือรับรอง
สถานภาพบุคลากร 

ปัจจุบนัการท าหนงัสือรับรองยงัเป็น
ระบบ Stand alone ยงัไม่มีการเช่ือมโยง
ฐานขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลหลกัท าใหข้อ้มูล
ไม่ทนัสมยั 

ตอบ TQA หมวด 6 ขอ้ 6.1  
หมวด 7 ขอ้ 7.1 

14.ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ ์ ไม่มีระบบฐานขอ้มูลจดัเก็บรายการวสัดุ 
ครุภณัฑ ์ท าใหข้าดการตรวจสอบ 
 
 
 

ตอบ TQA หมวด 6 ขอ้ 6.1  
หมวด 7 ขอ้ 7.1 
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ตารางที ่12  (ต่อ) 
ระบบ ความส าคญั หมายเหต ุ

15.ระบบจดัการงบประมาณ
ดา้นบริหารงานบุคคล 

ปัจจุบนัการจดัการงบประมาณดา้น
บริหารงานบุคคลยงัใช ้Ms-Excel และ 
จดัเก็บในรูปแบบเอกสาร ท าใหข้าด
สารสนเทศ และการตรวจสอบ  ขาด
ความคล่องตวัในการใชจ่้ายงบประมาณ 
 

ตอบTQA หมวด 6 ขอ้ 6.1,6.2 ก 
หมวด 7 ขอ้ 7.1,7.4,7.5 

16.ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหาร 

ปัจจุบนัยงัไม่มีระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส าหรับผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งใชส้ารสนเทศ
เป็นคร้ังคราว ซ่ึงบางคร้ังขอ้มูลไม่
ทนัสมยั ขาดความน่าเช่ือถือ ใชใ้นการ
ตดัสินใจในเชิงกลยทุธ์ไม่ได ้

ตอบTQA  
หมวด 2 ขอ้ 2.1,2.2 
หมวด 4 ขอ้ 4.1 
หมวด 6 ขอ้ 6.1,6.2 ก 
หมวด 7 ขอ้ 7.1,7.4,7.3,7.5 

17.ปรับปรุงเวบ็ไซตแ์ละ
พฒันาช่องทางการเขา้ถึง
ขอ้มูลทาง Social Network 
ต่าง ๆ 

ปรับปรุงเวบ็ไซตก์องบริหารงานบุคคล
ใหมี้ความทนัสมยั น่าสนใจ สามารถ
คน้หาขอ้มูลไดง่้าย และพฒันาช่อง
ทางการเขา้ถึงขอ้มูลผา่นทาง Social 
Network ต่าง  

ตอบTQA  
หมวด 3 ขอ้ 3.1,3.2 ข 

18. ปรับปรุงระบบ E-scan ปรับปรุงการสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มูล โครงสร้าง
การจดัเก็บขอ้มูล ความเช่ือมโยงขอ้มูล 

ตอบ TQA หมวด 6 ขอ้ 6.1  
หมวด 7 ขอ้ 7.1 

 
4.3.4  คุณลกัษณะของระบบงานใหม่ 
1. ระบบ สวสัดิการพนักงานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
วัตถุประสงค์ เพื่อลดความซ ้ าซ้อนและลดขั้นตอนในการปฏิบติังานเก่ียวกบัการขอรับเงิน

สวสัดิการของพนกังานมหาวิทยาลยั และขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลญาติสายตรงท่ีมีสิทธิในการเบิก
สิทธิสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ความสามารถของระบบ เป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์สามารถใชง้านไดท้ั้งผูข้อรับ
เงินสวสัดิการ เจา้หน้าท่ีบุคคลส่วนกลางและเจา้หน้าท่ีบุคคลของส่วนงานเจา้หน้าท่ีการเงินของ
ส่วนกลางและเจา้หนา้ท่ีการเงินของส่วนงาน โดยสามารถกรอกแบบฟอร์ม การขอรับเงินสวสัดิการ
จาก ระบบCMU-MIS ผูข้อรับเงินสามารถ ตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัการขอรับเงินสวสัดิการของ
ตนเองได ้  มีระบบแจง้ยอดสุทธิการเบิกค่าสวสัดิการของพนกังานมหาวทิยาลยั 
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ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นระบบงานท่ีสอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 
พฒันาระบบบริหารจดัการการให้บริการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นระบบช่วย
สนบัสนุนการปฏิบติัการเก่ียวกบัการขอรับเงินสวสัดิการของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรไดรั้บความ
สะดวก รวดเร็ว   มีความถูกตอ้งของขอ้มูล และเพื่อใหบุ้คลากรมีความรักในองคก์ร 

ความต้องการทรัพยากรของระบบ  
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นฐานขอ้มูลความเช่ือมโยงกบั  CMU-HR   
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นบุคลากร ขอ้มูลการขอรับเงินสวสัดิการ 
  
2. ระบบ การสารสนเทศกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
วัต ถุประสงค์ ในการท างาน  เป็นระบบการสมัครสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกและบริหารจดัการขอ้มูลสมาชิก 
รายละเอียดของระบบโดยสังเขป  เป็นระบบท่ีพัฒนาโดยส านักบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยการดึงข้อมูลส่วนบุคคลเบ้ืองต้นจาก CMU-HR มาจดัท าแบบฟอร์มการ สมคัร
สมาชิก โดยให้สมาชิกเลือกกองทุนท่ีตอ้งการลงทุน จากนั้นมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส่งรายละเอียด
ของสมาชิกใหก้บับริษทัผูจ้ดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทุกวนัท่ี 15 ของแต่ละเดือน 

ข้อมูลส่งออกของระบบ รายช่ือสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  รายช่ือผูส้มคัรสมาชิก
กองทุนส ารองเล้ียงชีพในแต่ละเดือน ขอ้มูลผูล้าออกจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 
3. ระบบ การขอต าแหน่งทางวชิาการ 
วัตถุประสงค์  เพื่อลดความซ ้ าซ้อนและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขอ

ต าแหน่งทางวชิาการ และการขอก าหนดต าแหน่งในระดบัท่ีสูงข้ึน เช่น ช านาญการ เช่ียวชาญพิเศษ 
ความสามารถของระบบ เป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ สามารถใช้งานได้ทั้งผูข้อ

ต าแหน่งทางวิชาการ เจ้าหน้าท่ี ส่วนกลางและเจ้าหน้าท่ีบุคคลของส่วนงาน  สามารถกรอก
แบบฟอร์ม กพอ.03 กพอ.04  และดึงข้อมูลการท าวิจัยและบริการชุมชนจาก CMU-MIS ผูข้อ
ต าแหน่งสามารถตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัการขอต าแหน่งทางวิชาการของตนเองไดย้กเวน้เร่ืองท่ี
เป็นความลบั 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นระบบช่วยสนับสนุนการขอต าแหน่งทาง
วชิาการเพื่อความกา้วหนา้ในอาชีพของบุคลากร 
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ความต้องการทรัพยากรของระบบ 
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นฐานขอ้มูล  ความเช่ือมโยงกบั    CMU-HR  
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นบุคลากร ขอ้มูลการขอต าแหน่งทางวชิาการ  
 
4. ระบบ จัดสรรอตัราก าลงั 
วัตถุประสงค์  เพื่อใช้ในการบริหารจดัการอตัราก าลงับุคลากรของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

โดยการก าหนดเลขต าแหน่งหลงัจากท่ีไดรั้บการจดัสรรอตัราก าลงัจากสภามหาวทิยาลยั 
ความสามารถของระบบ เป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ โดยระบบสามารถก าหนด

เลขต าแหน่งตามสังกดั  ก าหนดแผนงบประมาณในแต่ละต าแหน่ง จดัเก็บความเคล่ือนไหวของเลข
อตัราเช่น เป็นอตัราวา่งเม่ือใด ใช้เงินล่าสุดเม่ือใด ระบบสามารถรายงานจ านวนอตัราท่ีมีคนครอง 
อตัราวา่ง อตัราทดแทนได ้ 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นระบบช่วยในการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีมีการประกาศใชใ้หม่ 

ความต้องการทรัพยากรของระบบ    
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นฐานขอ้มูล  ความเช่ือมโยงกบั CMU-HR  
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นแผนงบประมาณเก่ียวกบัการบริหารงานบุคลากร  
 
5. ระบบ ระบบการออกค าส่ังบรรจุจากระบบ CMU-HR 
วตัถุประสงค์  เพื่อลดความซ ้ าซอ้นและลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน  มีฐานขอ้มูลผูส้มคัรงาน 
ความสามารถของระบบ  เป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ สามารถใช้งานได้ทั้ ง

เจา้หน้าท่ีส่วนกลางและเจา้หน้าท่ีบุคคลของส่วนงาน มีขอ้มูลผูส้มคัรงานเป็นขอ้มูลท่ีใช้ร่วมกนั 
กรณีท่ีข้ึนบญัชีไว ้ส่วนงานอ่ืนสามารถเลือกผูส้มคัรล าดบัถดัไป สัมภาษณ์งานได ้เพื่อลดขั้นตอน
การประกาศรับสมคัรงาน 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นกระบวนการสรรหาบุคลากรแบบใหม่ และ
เป็นการมอบอ านาจ /กระจายอ านาจใหส่้วนงาน 

ความต้องการทรัพยากรของระบบ  
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นฐานขอ้มูล  ความเช่ือมโยงกบั     CMU-HR 
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นบุคลากร ขอ้มูลผูส้มคัรงาน และผูไ้ดรั้บการบรรจุจากส่วนงาน 
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6. ระบบ แจ้งเตือนผู้ลาศึกษาครบระยะเวลาทีข่ออนุมัติลาศึกษา 
วัตถุประสงค์  เพื่อลดความซ ้ าซ้อนและลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน มีระบบตรวจสอบ

ระยะเวลาการลาศึกษา ซ่ึงอ านวยความสะดวกทั้งบุคลากรท่ีลาศึกษา เจา้หน้าท่ีส่วนงาน เจา้หนา้ท่ี
ส่วนกลาง 

ความสามารถของระบบ เป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ สามารถแจง้เตือนบุคลากรที
ขออนุญาตลาศึกษา ซ่ึงในปัจจุบนัมีปัญหาเก่ียวกบัการท าสัญญาลาศึกษาต่อ หรือแจง้ให้บุคลากร
รายงานตวักลับ โดยระบบน้ีจะช่วยในการแจ้งเตือนเจ้าหน้าท่ีส่วนงานและบุคลากรท่ีลาศึกษา 
เก่ียวกบัการใกลค้รบสัญญาลาศึกษาของบุคลากรท่ีลาศึกษา ช่วยในการติดตามในการท าสัญญา 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหารจดัการ             
การใหบ้ริการแก่บุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

ความต้องการทรัพยากรของระบบ  
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นฐานขอ้มูล  ความเช่ือมโยงกบั    CMU-HR 
 
7. การปรับปรุงระบบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วตัถุประสงค์  เพื่อปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานให้มีความสอดคลอ้งกบั 

นโยบาย กฎ ระเบียบท่ีมีการประกาศใชใ้หม่ 
ความสามารถของระบบ เป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ ท่ีใช้ในการประเมินผลการ

ปฏิบติังานบุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยระบบสามารถดึงขอ้มูลขอ้ตกลงก่อนการปฏิบติังาน
และผลการปฏิบติังานท่ีบุคลากรตอ้งบนัทึกขอ้มูลก่อนการประเมินทุกคร้ัง โดยปรับปรุงระบบให้มี
ความสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารงานบุคคลท่ีตอ้งการให้ประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกั
สมรรถนะ Competency  

ความสอดคล้องของระบบทีม่ีต่อกลยุทธ์ เป็นการทบทวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบาย ระเบียบท่ีมีการประกาศใชใ้หม่  

ความต้องการทรัพยากรของระบบ  
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นฐานขอ้มูล  ความเช่ือมโยงกบั   CMU-HR 
- ทรัพยากรสารสนเทศด้านบุคลากร ขอ้มูลการประเมินผลการปฏิบติังาน นโยบายการ

ประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัสมรรถนะ 
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8. ระบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเพือ่จัดท าแผนพฒันาและฝึกอบรม 
วตัถุประสงค์  เพื่อจดัท าระบบสารสนเทศเก่ียวกบัสรุปผลการปฏิบติังานของบุคลากร เพื่อ

จดัท าแนวทางการพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะ ตามนโยบายของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ความสามารถของระบบ เป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ ท่ีใช้ในการสรุปขอ้มูลผล               

การปฏิบติังานของบุคลากร โดยจ าแนกเป็นตามล าดบั ดีเยีย่ม ดี พอใช ้และปรับปรุง ซ่ึงกลุ่มท่ีไดผ้ล
การปฏิบติังานในระดบั พอใช ้และปรับปรุง จะตอ้งได้รับการอบรม หากผลการปฏิบติังานปีต่อไป
ยงัไม่ดีข้ึนอาจถูกเลิกจา้ง ซ่ึงระบบสารสนเทศน้ีจะช่วยในการสรุปผล และจดักลุ่มบุคลากรเพื่อจดั
โครงการพฒันาและฝึกอบรม  

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

ความต้องการทรัพยากรของระบบ  
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นฐานขอ้มูล  ความเช่ือมโยงกบั    CMU-HR 
- ทรัพยากรสารสนเทศด้านบุคลากร ขอ้มูลการประเมินผลการปฏิบติังาน นโยบายการ

ประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัสมรรถนะ 
 
9. พฒันาระบบ จัดเกบ็ประวตัิการพฒันาและฝึกอบรม  
วตัถุประสงค์  เพื่อจดัเก็บประวติัการพฒันาและฝึกอบรม 
ความสามารถของระบบ เป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ ท่ีใช้ในการเก็บประวติัการ

พฒันาและฝึกอบรมเป็นรายบุคคล เพื่อจดัท าแผนพฒันาและฝึกอบรมตามความตอ้งการของบุคคล  
การพฒันาบุคคลตามหลกัสมรรถนะ และการจดัท า Succession plan ส าหรับการเตรียมความพร้อม
ในการเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง  

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ความต้องการทรัพยากรของระบบ  
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นฐานขอ้มูล  ความเช่ือมโยงกบั    CMU-HR 
- ทรัพยากรสารสนเทศด้านบุคลากร ขอ้มูลการประเมินผลการปฏิบติังาน นโยบายการ

ประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัสมรรถนะ 
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10. ระบบ ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์  เพื่อลดความซ ้ าซ้อนและลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน มีฐานขอ้มูลประวติั             

การบริหารงานของผูบ้ริหารทุกส่วนงาน และผูบ้ริหารท่ีมาจากบุคคลภายนอก มีระบบการแจง้เตือน
เพื่อเตรียมการสรรหาผูบ้ริหาร ในกรณีผูบ้ริหารใกลค้รบวาระการบริหารงาน 

ความสามารถของระบบ  เป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ สามารถใช้งานได้ทั้ ง
เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและเจ้าหน้าท่ีบุคคลของส่วนงาน มีฐานข้อมูลประวติัการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารทุกส่วนงาน และผูบ้ริหารท่ีมาจากบุคคลภายนอก มีระบบการแจง้เตือนเพื่อเตรียมการสรร
หาผูบ้ริหาร ในกรณีผูบ้ริหารใกลค้รบวาระการบริหารงาน 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นกระบวนการสรรหาบุคลากรแบบใหม่และ
เป็นการมอบอ านาจ /กระจายอ านาจใหส่้วนงาน 

ความต้องการทรัพยากรของระบบ  
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นฐานขอ้มูล  ความเช่ือมโยงกบั   CMU-HR 
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นบุคลากร ขอ้มูลผูบ้ริหารทุกระดบั ทุกส่วนงาน 
 
11. ระบบ การจัดการข้อมูลอาจารย์พเิศษ 
วัตถุประสงค์  เพื่อจดัเก็บขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจา้งมาเพื่อสอนเป็นคร้ังคราว 

เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลท่ีสามารถตรวจสอบรายช่ืออาจารย์พิเศษ เพื่อลดความซ ้ าซ้อนของข้อมูล 
ประหยดัทรัพยากร และเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งในการจา้งอาจารยพ์ิเศษ 

ความสามารถของระบบ  เป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์สามารถใช้งานได้ทั้ ง
เจา้หน้าท่ีส่วนกลางและเจา้หน้าท่ีบุคคลของส่วนงานสามารถกรอกแบบฟอร์ม การเสนอช่ือเพื่อ
แต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษ การออกค าสั่งแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษจากระบบ CMU-HR การจดัเก็บผลงานเพื่อ
ขอต าแหน่งทางวชิาการส าหรับอาจารยพ์ิเศษ 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อให้การ
บริการแก่บุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ความต้องการทรัพยากรของระบบ  
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นฐานขอ้มูล  ความเช่ือมโยงกบั    CMU-HR  
- ทรัพยากรสารสนเทศดา้นบุคลากร ขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ 
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12. ระบบท าบัตรประจ าตัวบุคลากร 
วัตถุประสงค์  เพื่อปรับปรุงระบบการท าบตัรประจ าตวัให้เป็นระบบท่ีมีความถูกตอ้ง มี

เสถียรภาพ  
ความสามารถของระบบ เป็นระบบปฏิบติัการแบบเด่ียว ส าหรับใชใ้นการท าบตัรประจ าตวั

บุคลากร โดยมีความเช่ือมโยงกบัระบบ CMU-HR โดยสามารถตรวจสอบขอ้มูลบุคลากรได้จาก
ระบบ CMU-HR และสามารถเก็บขอ้มูลการท าบตัรไวใ้นระบบ CMU-HR 

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อให้การ
บริการแก่บุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งของขอ้มูล 

ความต้องการทรัพยากรของระบบ  -ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการท าบัตรประจ าตัวของ
บุคลากร 

  
13. ระบบ ออกหนังสือรับรองสถานภาพบุคลากร 
วตัถุประสงค์  เพื่อจดัท าระบบออกหนงัสือรับรองสถานภาพบุคลากรแบบออนไลน์  
ความสามารถของระบบ เป็นระบบการออกหนงัสือรับรองสถานภาพแบบออนไลน์ โดย

ผูใ้ชง้านระบบไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง และเจา้หนา้ท่ีบุคคลของส่วนงาน  
ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อให้การ

บริการแก่บุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งของขอ้มูล 
ความต้องการทรัพยากรของระบบ –ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลการขอหนงัสือรับรองสถานภาพ

ของบุคลากร 
  
14. ระบบจัดการวสัดุ ครุภัณฑ์ 
วัตถุประสงค์  เพื่อจดัท าระบบควบคุมรายการวสัดุ ครุภณัฑ์ เพื่อความสะดวกในการ

ตรวจสอบ และบริหารจดัการ  
ความสามารถของระบบ เป็นระบบปฏิบติัการแบบเด่ียว ควบคุมรายการวัสดุ ครุภณัฑ ์

ภายในกองบริหารงานบุคคล เพื่อตรวจสอบ และรายงานสารสนเทศแก่ผูบ้ริหาร  
ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ความต้องการทรัพยากรของระบบ –ขอ้มูลวสัดุ ครุภณัฑ ์ภายในกองบริหารงานบุคคล 
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15. ระบบจัดการงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล 
วตัถุประสงค์  เพื่อจดัท าระบบควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน

บุคคล 
ความสามารถของระบบ เป็นระบบปฏิบติัการแบบเด่ียว ควบคุมรายการใชจ่้ายงบประมาณ           

ทั้งงบประมาณแผน่ดิน และงบเงินรายได ้ภายในกองบริหารงานบุคคล เพื่อตรวจสอบ และรายงาน
สารสนเทศแก่ผูบ้ริหาร  

ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นการพฒันาระบบสารสนเทศสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ความต้องการทรัพยากรของระบบ –ขอ้มูลการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในกองบริหารงาน
บุคคล 

 
16. ระบบ สนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารมหาวทิยาลยั 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  

ในการด าเนินการดา้นบริหารงานบุคคลมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ความสามารถของระบบ  เป็นระบบสารสนเทศแบบออนไลน์ ส าหรับผูบ้ริหาร มีการ

พยากรณ์อตัราก าลงัล่วงหนา้ มีขอ้มูลสารสนเทศท่ีสนบัสนุนท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่าง ๆ เช่น เงินเดือน  
ค่าตอบแทน  เป็นตน้ 

ความสอดคล้องของระบบที่มี ต่ อกลยุทธ์  เป็นระบบช่วยสนับสนุนบริหารงาน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

ความต้องการทรัพยากรของระบบ -ทรัพยากรสารสนเทศดา้นฐานขอ้มูล  ความเช่ือมโยง
กบั  CMU-HR  

 
17. ปรับปรุงเวบ็ไซต์และพฒันาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทาง Social Network ต่าง ๆ 
วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อกบับุคลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในการคน้หา

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล ข่าวสารเผยแพร่ต่าง ๆ   
ความสามารถของระบบ เป็นระบบเวบ็ไซต์ท่ีมีการตอบสนองผูใ้ช้งาน โดยผูใ้ช้สามารถ

คน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ได้
โดยง่าย มีความทนัสมยัของขอ้มูล มีความน่าสนใจ และพฒันาช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลผ่านทาง
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook Line เป็นตน้ 
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ความสอดคล้องของระบบที่มีต่อกลยุทธ์ เป็นการพฒันาช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลการ
บริหารงานบุคคล  

ความต้องการทรัพยากรของระบบ –ขอ้มูลดา้นการบริหารงานบุคคล 
 
4.3.5  การได้มาซ่ึงระบบสารสนเทศ 
การได้มาซ่ึงระบบสารสนเทศเพื่อออกแบบพฒันาระบบงานสารสนเทศกองบริหารงาน

บุคคลไดข้อความอนุเคราะห์ ส านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาระบบงานต่าง ๆ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกับ ฐานข้อมูล CMU-MIS และ CMU-HR ใช้โครงสร้างฐานข้อมูลของ CMU-HR 
และสร้าง Web Application ส าหรับการบันทึกข้อมูลบุคลากรและเว็บไซต์ของกองบริหารงาน
บุคคล โดยมีการก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล การใช้งานขอ้มูลในระดบัต่าง ๆ ทั้งเจา้หน้าท่ีกอง
บริหารงานบุคคล และเจา้หนา้ท่ีของส่วนงานโดยออกแบบตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านในระดบั
ต่าง ๆ โดยจ าแนกเป็น 

 
ตารางที ่13 สรุปผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ 

โครงการ ผู้พฒันา หมายเหตุ 
1.ปรับปรุงระบบสวสัดิการพนักงาน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ส านั ก บ ริ ก าร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

เก่ี ยวข้องกับ  CMU-
HR 

2.ปรับปรุง ระบบกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ 

ส านั ก บ ริ ก าร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

เก่ี ยวข้องกับ  CMU-
HR 

3.ระบบขอต าแห น่งทางวิชาการ/
ช านาญการ 

ส านั ก บ ริ ก าร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

เก่ี ยวข้องกับ  CMU-
HR 

4. ระบบจดัสรรอตัราก าลงั ส านั ก บ ริ ก าร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

เก่ี ยวข้องกับ  CMU-
HR 

5. ระบบออกค าสั่ งบรรจุจากระบบ 
CMU-HR 

ส านั ก บ ริ ก าร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

เก่ี ยวข้องกับ  CMU-
HR 

6 .ระบบแจ้ง เตื อนผู ้ล าศึกษ าครบ
ระยะเวลาท่ีขออนุมติั 

ส านั ก บ ริ ก าร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

เก่ี ยวข้องกับ  CMU-
HR 

7.ป รับป รุงระบบประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

ส านั ก บ ริ ก าร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

เก่ี ยวข้องกับ  CMU-
HR 
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ตารางที ่13  (ต่อ) 
โครงการ ผู้พฒันา หมายเหตุ 

8.ระบบส รุปผลการประ เมินการ
ปฏิบัติงานเพื่อจดัท าแผนพฒันาและ
ฝึกอบรม 

ส านั ก บ ริ ก าร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

เก่ี ยวข้องกับ  CMU-
HR 

9. ระบบจดัเก็บประวติัการพฒันาและ
ฝึกอบรม 

ส านั ก บ ริ ก าร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

เก่ี ยวข้องกับ  CMU-
HR 

10. ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร ส านั ก บ ริ ก าร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

เก่ี ยวข้องกับ  CMU-
HR 
 

11. ระบบจดัการขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ ส านั ก บ ริ ก าร เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

เก่ี ยวข้องกับ  CMU-
HR 

12.ระบบท าบตัรประจ าตวับุคลากร กองบริหารงานบุคคล พั ฒ น า โ ด ย ก อ ง
บริหารงานบุคคล 

1 3 .ร ะ บ บ อ อ ก ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง
สถานภาพบุคลากร 

กองบริหารงานบุคคล พั ฒ น า โ ด ย ก อ ง
บริหารงานบุคคล 

14. ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ์ กองบริหารงานบุคคล พั ฒ น า โ ด ย ก อ ง
บริหารงานบุคคล 

15. ระบบจัดการงบประมาณด้าน
บริหารงานบุคคล 

กองบริหารงานบุคคล พั ฒ น า โ ด ย ก อ ง
บริหารงานบุคคล 

16. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ส าหรับผูบ้ริหาร 

กองบริหารงานบุคคล พั ฒ น า โ ด ย ก อ ง
บริหารงานบุคคล 

17. ปรับปรุงเว็บไซต์และพฒันาช่อง
ท างก าร เข้ า ถึ งข้ อ มู ล ท าง  Social 
Network ต่าง ๆ 

กองบริหารงานบุคคล พั ฒ น า โ ด ย ก อ ง
บริหารงานบุคคล 

18. ปรับปรุงระบบ E-scan กองบริหารงานบุคคล พั ฒ น า โ ด ย ก อ ง
บริหารงานบุคคล 
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ความคุ้มค่าคุ้มทุน 
ขอ้ดีของการขอความอนุเคราะห์ใหส้ านกับริการเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นผูพ้ฒันาระบบคือ 
 1.1 สามารถเช่ือมโยงระบบงาน ฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องได้ เช่น ระบบงานแผน

งบประมาณ ระบบงานคลงั เป็นตน้ 
 1.2 เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท าใหอ้งคค์วามรู้ในการพฒันาระบบ

สารสนเทศ อยู่กบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สามารถปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลได้ตามความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน 

 1.3 ประหยดังบประมาณเน่ืองจาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีการตั้งงบพฒันาระบบ
สารสนเทศของมหาวทิยาลยัซ่ึงโครงการต่างๆ สามารถบรรจุในงบดงักล่าวได ้

ในส่วนของระบบงานท่ีพฒันาโดยกองบริหารงานบุคคล สามารถมอบหมายใหน้กัวิชาการ
คอมพิวเตอร์ของกองบริหารงานบุคคลเป็นผูพ้ฒันาระบบได ้

 
4.3.6 การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ  
การประเมินความคุม้ค่าของระบบสารสนเทศ เป็นการวเิคราะห์ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ

เพื่อเปรียบเทียบกบัการลงทุนของระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอ เม่ือพิจารณาผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ
ของโครงการแต่ละระบบ มีดงัน้ี 
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ตารางที ่14 การประเมินความคุม้ค่าของระบบสารสนเทศ 
ผลตอบแทนทีจั่บต้องได้ ผลตอบแทนทีจั่บต้องไม่ได้ 

1.ระบบสวสัดกิารพนักงานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 การด าเนินงานด้านสารสนเทศเพื่อจัดการ
สวสัดิการเป็นระบบมากข้ึน 
 การด าเนินงานด้านสารสนเทศเพื่อจัดการ
สวสัดิการมีการบูรณาการระหวา่งหน่วยงาน 

 บุคลากรมีระบบสารสนเทศดา้นการเบิก
สวสัดิการใชง้านเพ่ือลดความซ ้ าซอ้น ความถูกตอ้ง
ของข้อมูล และความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน
สวสัดิการ 

2.ระบบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 ลดขั้นตอนในการปฏิบติัการ 
 ลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานซ ้ าซอ้น 
 น าส่งขอ้มูลใหก้บั บลจ.ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 เพื่อความสะดวกในการจดัการกองทุน 

 บุคลากรมีเวลาในการปฏิบติังานดา้นอ่ืน
มากข้ึน 
 บุ ค ล าก ร มี ค ว าม พึ งพ อ ใจ ใน ก าร
ปฏิบติังานของกองบริหารงานบุคคล 

3.ระบบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 บุคลากรไดรั้บความสะดวกในการขอต าแหน่ง
ทางวชิาการมากข้ึน  
 มีขอ้มูลการวจิยัในฐานขอ้มูลดา้นวจิยัเพ่ิมข้ึน 
 บุคลากรสามารถตรวจสอบสถานการณ์ขอ
ต าแหน่งทางวชิาการของตนเองได ้

 มหาวิทยาลยัไดบุ้คลากรท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้อง
ตามกระบวนการ  ตาม  KPI ของแผนพัฒนา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ฉบบัท่ี 11 

4.ระบบจดัสรรอตัราก าลงั 
 ก าร จัด ส ร รอั ต ร าก าลั ง เป็ น ไป อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้ง  
 การบริหารอตัราก าลงัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งตาม
ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

- ผูบ้ริหาร มีความพึงพอใจในการจดัสรร
อตัราก าลงั  
- การจัดสรรเงินงบประมาณเป็นไปด้วย
ความถูกตอ้ง 

5. ระบบออกค าส่ังบรรจุจากระบบ CMU-HR 
 มีความถูกตอ้งในการออกค าสัง่แต่งตั้งบุคคล 
 ลดความซ ้ าซอ้นของงาน 
 ประหยดัทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 

 เจ้าหน้าท่ี บุคลมีความสะดวกในการ
ปฏิบติังานดา้นการออกค าสัง่บรรจุมากข้ึน 
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ตารางที ่14  (ต่อ) 
ผลตอบแทนทีจั่บต้องได้ ผลตอบแทนทีจั่บต้องไม่ได้ 

6.ระบบแจ้งเตอืนผู้ลาศึกษาครบระยะเวลาทีข่ออนุมตัลิาศึกษา 
 มีระบบแจ้งเตือน ผูล้าศึกษา เจ้าหน้าท่ีส่วน
งาน เจ้าหน้าท่ี ส่วนกลางในการเตรียมตัวเพ่ือขยาย
ระยะเวลาการลาศึกษา หรือการรายงานตวักลบั 

 ลดภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
บุคคล 
 เพื่อใหก้ารลาศึกษาถูกตอ้งตามระเบียบ 

7.ปรับปรุงระบบประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
 สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบติังานตามสมรรถนะ 
 ระบบงานมีความทนัสมยั ถูกตอ้งตาม ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั 

 บุ ค ล าก ร มี ผ ลก ารป ฏิ บั ติ ง าน ต าม
สมรรถนะตามท่ีองคก์รตอ้งการ 

8.ระบบสรุปผลการประเมนิการปฏิบัตงิานเพือ่จดัท าแผนพฒันาและฝึกอบรม 
 มีระบบช่วยในการจดัท าแนวทางการพฒันา
ฝึกอบรมบุคลากรใหต้รงตามสมรรถนะ 
 

 บุคลากรมีความรักต่อองคก์ร 
 บุคลากรมีทกัษะ สมรรถนะตามท่ีองคก์ร
ตอ้งการ 
 บุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งถูกตอ้ง 

9.ระบบจดัเกบ็ประวตักิารพฒันาและฝึกอบรม 
  มีระบบสารสนเทศเพื่อจัดท าประวัติการ
พฒันาและฝึกอบรมเพื่อสนบัสนุนการจดัท า Succession 
plan  

 บุคลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งเป็นระบบ 

10.ระบบจดัการข้อมูลผู้บริหารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 มีระบบแจ้งเตือนการใกล้ครบวาระของ
ผูบ้ริหารเพ่ือใหส้รรหาไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 
 ลดขอ้ผิดพลาดในการสรรหาผูบ้ริหาร 
 มีฐานขอ้มูลส าหรับจดัเก็บประวติัการบริหาร
ของผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ  

 การสรรหาผูบ้ริหารเป็นไปตาม ระเบียบ 
ข้ อ บั ง คั บ  ว่ า ด้ ว ย ก า ร ส ร ร ห าผู ้ บ ริ ห า ร
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความพึงพอใจในการ
สรรหาบุคลากร 

11.ระบบจดัการข้อมูลอาจารย์พเิศษ 
 มีระบบจดัการขอ้มูลอาจารยพิ์เศษของทุกส่วน
งาน 
 ประหยดัทรัพยากร 
 มีการจดัเก็บขอ้มูลไวเ้ป็น ฐานขอ้มูลเดียว ลด
ความซ ้ าซอ้นของระบบฐานขอ้มูล 

 เจ้าหน้าท่ีส่วนงานมีความพึงพอใจ ลด
ภาระงานท่ีซ ้ าซอ้น 
 มีความถูกตอ้งของขอ้มูลในการแต่งตั้ ง
อาจารยพ์ิเศษ 

 



 

130 

ตารางที ่14   (ต่อ) 
ผลตอบแทนทีจั่บต้องได้ ผลตอบแทนทีจั่บต้องไม่ได้ 

การจดัการขอ้มูลอาจารยพิ์เศษเป็นไปตามขอ้ก าหนด  

12.การปรับปรุงระบบท าบัตรประจ าตวับุคลากร 
 มีฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล CMU-
HRท าใหมี้ความถูกตอ้ง ตรวจสอบได ้
 ฐานขอ้มูลมีความถูกตอ้ง มีเสถียรภาพมากข้ึน 

 มีความถูกต้องของข้อมูล และสามารถ
ตรวจสอบยอ้นหลงัได ้ 
 มีการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 

13.ระบบออกหนังสือรับรองสถานภาพ 
 มีฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกับฐานข้อมูล CMU-
HRท าใหมี้ความถูกตอ้ง ตรวจสอบได ้

 มีการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
 บุคลากรไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็วข้ึน 

14.ระบบจดัการวสัดุ ครุภัณฑ์ 
 มีการจัดเก็บข้อมูล วสัดุ ครุภัณฑ์ อย่างเป็น
ระบบ 
 การเบิกจ่าย วสัดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกตอ้ง 
 สามารถตรวจสอบขอ้มูลได ้

 บุคลากรกองบริหารงานบุคคลได้รับการ
บริการอยา่งรวดเร็ว 
 

15.ระบบจดัการงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล 
 การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ  
 สามารถควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณได ้

 การจัดการงบประมาณมีความรวดเร็ว มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

16.ระบบสนับสนุนการตดัสินใจด้านบุคลากรส าหรับผู้บริหาร 
 มีสารสน เทศส าห รับผู ้บ ริห ารในการใช้
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ดา้นการบริหารงานบุคคล 
 

 ผูบ้ริหารมีความพึงพอใจในสารสนเทศ 
 ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจในเชีงกลยทุธ์ได้
อยา่งรวดเร็ว 

17.ปรับปรุงเวบ็ไซต์และพฒันาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทาง Social Network ต่าง ๆ 
 มีช่องทางในการส่ือสารข้อมูลข่าวสารด้าน
การบริหารงานบุคคลเพ่ิมมากข้ึน 

 บุคลากรสามารถติดตามข่าวสารด้านการ
บริหารงานบุคคลไดห้ลายช่องทาง 
 บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริการของ
กองบริหารงานบุคคล 
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4.4 ขั้นตอนที ่4 วางแผนโครงการ 
 
4.4.1 ก าหนดล าดับความส าคัญของโครงการ 
การจดัล าดับความส าคญัของโครงการเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการวิเคราะห์การจดัท า

สารสนเทศ เพื่อรองรับและสนับสนุนกลยุทธ์ด้วยวิธี Application Portfolio เป็นการวิเคราะห์
ลกัษณะการลงทุนดา้นเทคโนโลย ีดงัน้ี 
 -Support เป็นระบบงานท่ีช่วยให้ธุรกิจด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้ช่วย
สร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัองคก์ร 
 - Key Operational เป็นระบบท่ีเป็นนวตักรรม มีโอกาสจะเพิ่มความไดเ้ปรียบให้กบัองคก์ร
ในการแข่งขนั 
 - High Potential เป็นระบบงานท่ีเป็นนวตักรรม มีโอกาสจะเพิ่มความไดเ้ปรียบใหก้บัธุรกิจ
ไดใ้นอนาคต แต่ยงัไม่ไดรั้บการพิสูจน์ 
 - Strategic เป็นระบบงานท่ีจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาข้ึน เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการ
แข่งขนั โดยการสนบัสนุนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในองคก์ร 

จากรายละเอียดดงักล่าว สามารถวิเคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของระบบท่ีจะพฒันา
ตามล าดบัดงัภาพท่ี 15 
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ภาพที ่14 วเิคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของระบบท่ีจะพฒันา 
 
ระบบทีจั่ดอยู่ในกลุ่ม Strategic ได้แก่ ระบบจดัสรรอตัราก าลงั   ปรับปรุงระบบประเมินผล

การปฏิบติังาน 
ระบบสรุปผลการประเมินเพื่อการพัฒนา  ระบบจัดเก็บประวติัการพัฒนาฝึกอบรม 

เน่ืองจากมีความส าคญัต่อการบรรลุกลยุทธ์ของกองบริหารงานบุคคล ในดา้นการพฒันาทรัพยากร
บุคคลใหมี้สมรรถนะ ทกัษะในการปฏิบติังานในการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

ระบบที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Potential ได้แก่  ระบบสวสัดิการพนกังานมหาวิทยาลยั  ระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหาร   ระบบขอต าแหน่งทางวิชาการ/ช านาญการ  ซ่ึงจะช่วย
ดึงดูดผูมี้ความรู้ความสามารถให้เขา้มาท างานในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และช่วยในการตดัสินใจใน
เชิงกลยทุธ์การแข่งขนัได ้

ระบบที่จัดอยู่ในกลุ่ม Key Operation ได้แก่  ระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ระบบแจ้ง
เตือนผูล้าศึกษา ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร  ระบบจดัการขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ  ปรับปรุงเวบ็ไซต์
และพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทาง Social Network ต่าง ๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกบัความตอ้งการ ของเจา้หน้าท่ีบุคคลส่วนงาน เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ถูกตอ้ง ตรวจสอบได ้ 

สูง 

ต ่า 

ประโยชน์ท่ี
จะเกิด 

ข้ึนในอนาคต 

Strategic High Potential 

Key Operation Support 

-ระบบจดัสรรอตัราก าลงั 
-ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
-ระบบสรุปผลการประเมินเพื่อการพฒันา 
-ระบบจดัเก็บประวติัการพฒันาฝึกอบรม 
 

 
 

 

-ระบบสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยั 
-ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับ
ผูบ้ริหาร 
-ระบบขอต าแหน่งทางวชิาการ/ช านาญการ 
 

-ระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
-ระบบแจง้เตือนผูล้าศึกษา 
-ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร 
-ระบบจดัการขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ 
-ปรับปรุงเวบ็ไซตแ์ละพฒันาช่องทางการ
เขา้ถึงขอ้มูลทาง Social Network ต่าง ๆ 
 
 

 

-ระบบการออกค าสัง่บรรจุจากระบบ CMU-
HR 
-ระบบท าบตัรประจ าตวับุคลากร 
-ระบบออกหนงัสือรับรองสถานภาพ 
-ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ ์
-ระบบจดัการงบประมาณดา้นบริหารงาน
บุคคล 
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ระบบทีจั่ดอยู่ในกลุ่ม Support ได้แก่ ระบบการออกค าสั่งบรรจุจากระบบ CMU-HR ระบบ
ท าบตัรประจ าตวับุคลากร ระบบออกหนงัสือรับรองสถานภาพ ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ์ ระบบ
จดัการงบประมาณดา้นบริหารงานบุคคล เป็นระบบท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และพฒันา
ระบบบริหารจดัการ ในการให้บริการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังานและสามารถตรวจสอบได ้

 
4.4.2 การวางแผนพฒันาโครงการ 
จากผลการวิเคราะห์ล าดบัความส าคญัของระบบสารสนเทศท าให้กองบริหารงานบุคคล

สามารถจดัท าแผนในการพฒันาระบบกลยุทธ์ในระยะเวลา 4 ปีได ้โดยเรียงล าดบัตามความส าคญั
ของระบบ ไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่15 การวางแผนพฒันาโครงการ 

ระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอ ระยะเวลา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
1 . ร ะ บ บ ส วั ส ดิ ก า ร พ นั ก ง า น
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

    

2.ระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ     
3.ระบบขอต าแหน่งทางวิชาการ/ช านาญ
การ 

    

4. ระบบจดัสรรอตัราก าลงั     
5. ระบบออกค าสั่งบรรจุจากระบบ CMU-
HR 

    

6.ระบบแจง้เตือนผูล้าศึกษาครบระยะเวลา
ท่ีขออนุมติั 

    

7 .ป รั บ ป รุ ง ร ะบ บ ป ระ เมิ น ผ ล ก าร
ปฏิบติังาน 

    

8 .ร ะ บ บ ส รุป ผ ล ก าร ป ร ะ เมิ น ก าร
ปฏิบั ติงาน เพื่ อจัดท าแผนพัฒนาและ
ฝึกอบรม 

    

9. ระบบจัดเก็บประวติัการพัฒนาและ
ฝึกอบรม 

    

10. ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร     
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ตารางที ่15 (ต่อ) 
ระบบสารสนเทศทีน่ าเสนอ ระยะเวลา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 
11. ระบบจดัการขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ     
12.ระบบท าบตัรประจ าตวับุคลากร     
13.ระบบออกหนังสือรับรองสถานภาพ
บุคลากร 

    

14. ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ ์     
15 . ร ะบ บ จัด ก าร งบ ป ระม าณ ด้ าน
บริหารงานบุคคล 

    

16. ระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับ
ผูบ้ริหาร 

    

17. ป รับป รุงเว็บไซต์และพัฒนาช่อง
ทางการเขา้ถึงข้อมูลทาง Social Network 
ต่าง ๆ 

    

 
4.4.3 งบประมาณ 
1) ในส่วนของระบบท่ีพฒันาโดยส านกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางกองบริหารงาน

บุคคลจะไดน้ าไปบรรจุในโครงการพฒันาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ CMU-MIS โดย
เบิกจ่ายจากงบประมาณ การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ใน
ส่วนของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเบิกจ่ายจากงบประมาณ ยุทธศาสตร์พฒันาการจดัการศึกษา
อย่างมีคุณภาพในระดบัสากล/พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั 
งานบริหารทัว่ไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทัว่ไป โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการและการบริหารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2) ในส่วนของระบบท่ีพัฒนาโดยกองบริหารงานบุคคล มอบหมายให้นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ของกองบริหารงานบุคคลไดเ้ป็นผูพ้ฒันาระบบโดยใชง้บประมาณของกองบริหารงาน
บุคคลในการพฒันา 

 
  
 
 
 



 

135 

 
บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดการข้อมูลบุคลากร  กอง
บริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 – 2559  โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ระบบ เปรียบเทียบกบัทฤษฎีพฒันาระบบสารสนเทศ และการวางแผนระบบสารสนเทศ 
สามารถสรุปผลการศึกษาตามขั้นตอนการศึกษา 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 
 5.1.1 ข้ันตอนที ่1 วางแผนระบบและวางแผนเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
 การวิ เค ราะ ห์สภาพแวดล้อม  ปั จจัย ท่ี มี ผล ต่อองค์กรทั้ งภ ายนอกและภายใน                        
ของกองบริหารงานบุคคล ท าให้ทราบถึง วิสัยทศัน์ พนัธกิจขององค์กรในการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และปัจจยัส าคญัท่ีจะเอ้ือให้ภารกิจประสบผลส าเร็จ เพื่อใช้เป็นพื้นฐาน          
ในการวางแผนในการก าหนดกลยุทธ์ในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ปฏิบติังานตามยทุธศาสตร์ท่ี 6 ของแผนพฒันาการศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ฉบบัท่ี 11 โดยเนน้ท่ี
การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารการเงินและทรัพยสิ์น และ
ตามแนวทางของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีต้องการพฒันาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ให้เป็น Single Database หมายถึงมีระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียว 
เพื่ อ ค ว าม ถู ก ต้อ ง  แล ะรวด เร็ว ใน ก ารบ ริห ารจัด ก าร   แ ล ะแผนพัฒ น าส ารสน เท ศ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ในดา้นการบริหารจดัการนั้น จะมุ่งเนน้ไปท่ีการสนบัสนุนใหพ้ฒันาทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและเนน้การมีส่วนร่วมของส่วนงาน มีการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลร่วมกนั ดั้งนั้น 
การจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากร  กองบริหารงาน
บุคคล ส านกังานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 - 2559 จึงตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้ง
กับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระยะท่ี  11 และแผนพัฒนาสารสนเทศ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงักล่าว เพื่อใหก้ารบริหารจดัการองคก์รพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงกอง
บริหารงานบุคคลควรมีบทบาทในการสนบัสนุน และท างานเชิงรุกในการพฒันาบุคลากรอนัเป็น
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รากฐานท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั เช่น การจดัสรรอตัราก าลงัให้มีความ
ยดืหยุน่ตามความตอ้งการของส่วนงาน การสร้างระบบสรรหาและสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสมในการ
เขา้มาท างานให้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การสร้างหลกัเกณฑ์ในการสรรหาบุคลากรท่ีมีทกัษะพิเศษ 
(Talent) พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ สร้างบรรยากาศในการท างานท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาตนเอง และสร้างปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรภายในองค์กรเพื่อสร้างองค์กร
แห่งความสุข รวมไปถึงการพฒันาระบบบริหารจดัการและส่ิงเอ้ืออ านวยต่อการบริหารองคก์ร โดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีอยูเ่พื่อน ามาเป็นแนวทางการพฒันาสารสนเทศท่ีตอ้งการ จึงไดก้ าหนด
วสิัยทศัน์ และพนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละปัจจยัแห่งความส าเร็จของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึง
ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการสารสนเทศดา้นบริหารงานบุคคลดงัน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ก าหนดแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ของกองบริหารงานบุคคล 

1. มีแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสอดคลอ้งกบัแผนพฒันามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. มีหน่วยงานบริหารจดัการและรับผดิชอบดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
3. มีระบบประเมินและติดตามการด าเนินงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร  
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  พฒันาโปรแกรมเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ทีส่อดคล้องกบัความต้องการ   
จดัให้มีระบบซอฟท์แวร์พื้นฐาน (Common Application)  ท่ีจ  าเป็นส าหรับการบริหารงาน

บุคคลของหน่วยงานภายในกองบริหารงานบุคคลและการบริหารงานบุคคลของส่วนงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3   พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรบุคคล  
จดัให้มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล และ

ทบทวนระบบสารสนเทศท่ีมีอยูเ่ดิมให้มีความทนัสมยั สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั
ท่ีมีการประกาศใชใ้หม่ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4  พฒันาระบบบริหารจัดการการให้บริการแก่บุคลากรมหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

ใหมี้ระบบซอฟทแ์วร์ ท่ีจ  าเป็นส าหรับการให้บริการแก่บุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ภายใน
ปี 2558 เช่น การออกหนังสือรับรอง การท าบัตรประจ าตัวบุคลากร การขอสิทธ์ิสวสัดิการอ่ืน ๆ          
ท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  
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ยุทธศาสตร์ที ่5 พฒันาเพิม่ทกัษะและความเช่ียวชาญ ด้านสารสนเทศ แก่บุคลากร 
1. บุคลากรในกองบริหารงานบุคคล มีความรู้พื้นฐานดา้นสารสนเทศ  
2. มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเพียงพอกบัการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศ  

3.มีหน่วยงานถ่ายทอดความรู้ดา้นการปฏิบติังานเก่ียวกบัการใชง้านระบบฐานขอ้มูลบุคลากรCMU-
HR ใหก้บัผูรั้บบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พฒันาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลการบริหารงานบุคคล 

ให้มี Web site ของกองบริหารงานบุคคล เป็น แบบ One stop service  และมีช่องทางใน
การติดต่อกบัลูกคา้ และผูมี้ส่วนได้เสีย ซ่ึงได้แก่ บุคลากรสังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และผูท่ี้สนใจในการบริหารงานบุคคล 

 
 5.1.2 ขั้นตอนที ่2 วางแผนความต้องการสารสนเทศ 
 การวิเคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากร ของกองบริหารงาน
บุคคลและการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีของแต่ละงานภายในกองบริหารงานบุคคล ท าให้ทราบว่า        
ในปัจจุบันกองบริหารงานบุคคล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานแล้ว
บางส่วน แต่ยงัไม่สนบัสนุนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไดอ้ยา่งครบถว้นทุกกลยุทธ์ และยงั
ตอ้งปรับปรุงระบบฐานขอ้มูล ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่แล้วให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ และพฒันา
ระบบเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งในการปฏิบติังานในองคก์ร โดยการใช้ เคร่ืองมือ SWOT 
Analysis ในการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงท าใหท้ราบวา่ปัจจุบนั ทกัษะการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรกอง
บริหารงานบุคคล เป็นจุดอ่อนขององค์กร ส่วนจุดแข็งคือ ได้รับการสนับสนุนทั้ งทางด้าน
งบประมาณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตาม
แนวนโยบายของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์จากการแบ่งลกัษณะ
งาน และโครงสร้างของกองบริหารงานบุคคล พบว่ามีกระบวนการท่ีสามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาสนบัสนุนการด าเนินการดงัน้ี 
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ภาพที ่15  CMU-HR Value chain 
 
 5.1.3 ขั้นตอนที ่3 วางแผนจัดสรรทรัพยากร 
 การศึกษาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีในปัจจุบัน  และวางแผนการจัดสรร
ทรัพยากร เพื่อพฒันาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ทราบถึง ทรัพยากรท่ีกองบริหารงาน
บุคคลมีใชง้านในปัจจุบนั เพื่อท่ีจะไดว้างแผนในการบริหารจดัการ ทั้งดา้นฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ 
ให้สนบัสนุนการบริหารงานบุคคลไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และทนัต่อสภาวการณ์ในการบริหารงานบุคคล
ในปัจจุบนั ท าให้ทราบวา่ระบบสารสนเทศท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่ตอบสนองกลยุทธ์ของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลครบทุกด้าน และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานยงัไม่ครบถ้วนส าหรับการ
น าไปใชอ้อกรายงานสารสนเทศ ท าให้ตอ้งทบทวนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและจดัท า
ระบบสารสนเทศเพิ่มเติม  

จากการพิจารณา พนัธกิจ เป้าหมาย แผนกลยทุธ์ของกองบริหารงานบุคคล สภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอก ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงกระบวนการท างานต่าง ๆระบบ
สารสนเทศท่ีจะมาช่วยสนบัสนุนการด าเนินการกลยทุธ์ท าให้ไดร้ะบบสารสนเทศท่ีกองบริหารงาน
บุคคลควรมีเพื่อตอบสนองกลยทุธ์ดงัน้ี 

 

แผนงานและงบประมาณ  
 กฎ/ระเบียบ/ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล 

การคดัเลือก 
และการ
สรรหา
บุคลากร  

การพฒันา
บุคลากร  

ค่าตอบแทน 
+ 

สวสัดิการ  

ความกา้ว 
หนา้ในการ
ท างาน  

การสร้าง
แรงจูงใจ
ในการ
ท างาน 

นโยบายของส านกังานมหาวิทยาลยั 
 เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นทรัพยากรบุคคล 
 -ระบบออกค าสัง่บรรจุ 

-ระบบจดัสรรอตัราก าลงั 
-ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร 
-ระบบจดัการขอ้มูลอาจารย์
พิเศษ 
 -ระบบจดัเก็บประวติัการ 
พฒันาและฝึกอบรม 
-ระบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบติังาน 
ระบบแจง้เตือนผูล้าศึกษาครบ
ระยะเวลาท่ีขออนุมติั 

-สารสนเทศดา้นบุคลากร 
-ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
-ระบบจดัการงบประมาณ 
-ระบบจดัการพสัดุครุภณัฑ ์
-ระบบส่ือสารองคก์ร 

-ระบบประเมินผลการปฏิบติังาน 
-ระบบเล่ือนเงินเดือน 
-ระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
-ระบบสวสัดิการพนกังาน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

-ระบบขอต าแหน่ง 
ทางวิชาการ/
ช านาญการ 
 

-ระบบ พิจารณาผู ้สมควร
เสนอช่ือ ขอพระราชทาน
เคร่ืองราชฯ 
-ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริจาค
เพ่ือขอพระราชทานเคร่ือง
ราชชั้นดิเรกคุณาภรณ์ 
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ตารางที ่16 ความสอดคลอ้งของกลยทุธ์กบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ   
สารสนเทศน าเสนอใหม่ สอดคล้องกลยุทธ์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาโปรแกรมเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 

ระบบจดัการงบประมาณดา้นบริหารงานบุคคล ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ ์ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
ระบบท าบตัรประจ าตวับุคลากร ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
ระบบออกหนงัสือรับรองสถานบุคลากร ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
ระบบออกค าสั่งบรรจุจากระบบ CMU-HR ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ระบบจดัสรรอตัราก าลงั ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ระบบจดัการขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ระบบจดัเก็บประวติัการพฒันาและฝึกอบรม ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ระบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อจัดท าแผนพัฒนาและ
ฝึกอบรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 

ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบติังาน ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ระบบแจง้เตือนผูล้าศึกษาครบระยะเวลาท่ีขออนุมติั ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
ระบบขอต าแหน่งทางวชิาการ/ช านาญการ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
ระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
ระบบสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
ปรับปรุงเวบ็ไซต์และพฒันาช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลทาง Social Network 

ต่าง ๆ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
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ตารางที ่17 ระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอใหม่ 
ระบบ ล าดับ

ความส าคัญ 
ความส าคัญ 

1.ระบบสวสัดิการพนกังาน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

1 เน่ืองจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ก าลงัพฒันา
ร ะ บ บ ส วัส ดิ ก า ร ส าห รั บ พ นั ก ง าน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการขอ้มูลสวสัดิการ
จึงเป็นส่ิงจ าเป็น 

2. ระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดท ากองทุน
ส า ร อ ง เ ล้ี ย ง ชี พ ส า ห รั บ พ นั ก ง า น
ม ห าวิ ท ย า ลั ย เชี ย ง ให ม่  แ ล ะ ร ะ บ บ
สารสนเทศจะช่วยให้การจัดการข้อมูล
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

3. ระบบขอต าแหน่งทางวิชาการ/
ช านาญการ 

3 ตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
2553 ก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการมี
ระยะเวลาในการ  ขอต าแหน่งทางวิชาการ
มิฉะนั้นอาจถูกเลิกจ้าง ระบบน้ีจะช่วยใน
การติดตามกระบวนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และแจง้เตือนบุคลากรท่ีจะตอ้งขอ
ต าแหน่งในแต่ละปี 

4. ระบบจดัสรรอตัราก าลงั 4 ในปัจจุบนัการจดัสรรอตัราก าลงัยงัขาดการ
ตรวจสอบ ติดตามผลการสรรหา ท าให้มี
ความสับสนในการบริหารจดัการอตัราก าลงั
ของบุ คล ากร  ระบบ น้ี จะ ช่ วยควบ คุม
อัตราก าลัง งบประมาณการจ้างบุคลากร 
ของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

5. ระบบออกค าสั่งบรรจุจากระบบ 
CMU-HR 

5 ระบบน้ีจะช่วยในการออกค าสั่ งบรรจุ
แต่งตั้งใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ ตรวจสอบได ้
และมีความถูกตอ้ง 
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ตารางที ่17   (ต่อ) 
ระบบ ล าดับ

ความส าคัญ 
ความส าคัญ 

6. ระบบแจง้เตือนผูล้าศึกษาครบ
ระยะเวลาท่ีขออนุมติัลาศึกษา 

6 ระบบ น้ี จะ ช่ วยแจ้ง เตือนผู ้ป ฏิบั ติ งาน 
บุคลากร           ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลาศึกษา
เพื่อติดตามผลการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการลาศึกษา 

7.  ปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

7 เน่ืองจากระบบประเมินผลการปฏิบติังานยงั
ไม่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม  Competency ท่ี
มหาวิทยาลัย เชี ยงใหม่น ามาใช้ในการ
ประเมินผล 

8. ระบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานเพื่อจดัท าแผนพัฒนา
และฝึกอบรม 

8 สื บ เน่ื อ งจ าก ระ บ บ ป ระ เมิ น ผ ล ก าร
ปฏิบัติงานหลังจากท่ีได้ผลการปฏิบัติงาน
แล้ว  จะต้องหาแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรใหต้รงกบัความตอ้งการ  

9. ระบบจดัเก็บประวติัการพฒันา
และฝึกอบรม 

9 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาฝึกอบรม 
และใชป้ระกอบการเขา้สู่ต าแหน่งบริหาร
ของบุคลากรสายวชิาการ 

10. ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

10 เป็นระบบท่ีใชบ้ริหารจดัการการด ารง
ต าแหน่งของผูบ้ริหาร ทั้งท่ีมีวาระและไม่มี
วาระ  

11.ระบบจดัการขอ้มูลอาจารย์
พิเศษ 

11 เป็นระบบท่ีใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูล
อาจารยพ์ิเศษ เพื่อใชใ้นการตรวจสอบและ 
ติดตามการด าเนินงานของส่วนงาน 

12.ระบบท าบตัรประจ าตวั
บุคลากร 

12 ปัจจุบนัการท าบตัรประจ าตวับุคลากรยงั
เป็นระบบ Stand alone ยงัไม่มีการเช่ือมโยง
ฐานขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลหลกัท าใหข้อ้มูลไม่
ทนัสมยั 
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ตารางที ่17   (ต่อ) 
ระบบ ล าดับ

ความส าคัญ 
ความส าคัญ 

13.ระบบออกหนงัสือรับรอง
สถานภาพบุคลากร 

13 ปัจจุบนัการท าหนงัสือรับรองยงัเป็นระบบ 
Stand alone ยงัไม่มีการเช่ือมโยงฐานขอ้มูล
กบัฐานขอ้มูลหลกัท าใหข้อ้มูลไม่ทนัสมยั 

14.ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ์ 14 ไม่มีระบบฐานขอ้มูลจดัเก็บรายการวสัดุ 
ครุภณัฑ ์ท าใหข้าดการตรวจสอบ 

15.ระบบจดัการงบประมาณดา้น
บริหารงานบุคคล 

15 ปัจจุบนัการจดัการงบประมาณดา้น
บริหารงานบุคคลยงัใช ้Ms-Excel และ 
จดัเก็บในรูปแบบเอกสาร ท าใหข้าด
สารสนเทศ และการตรวจสอบ  ขาดความ
คล่องตวัในการใชจ่้ายงบประมาณ 

16.ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ
ส าหรับผูบ้ริหาร 

16 ปัจจุบนัยงัไม่มีระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส าหรับผูบ้ริหาร ซ่ึงตอ้งใชส้ารสนเทศเป็น
คร้ังคราว ซ่ึงบางคร้ังขอ้มูลไม่ทนัสมยั ขาด
ความน่าเช่ือถือ ใชใ้นการตดัสินใจในเชิงกล
ยทุธ์ไม่ได ้

17.ปรับปรุงเวบ็ไซตแ์ละพฒันา
ช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลทาง Social 

Network ต่าง ๆ 

17 ปรับปรุงเวบ็ไซตก์องบริหารงานบุคคลใหมี้
ความทนัสมยั น่าสนใจ สามารถคน้หา
ขอ้มูลไดง่้าย และพฒันาช่องทางการเขา้ถึง
ขอ้มูลผา่นทาง Social Network ต่าง  

 
 5.1.4 ขั้นตอนที ่4 วางแผนโครงการ 

ก าหนดล าดบัความส าคญัของโครงการ และ การวางแผนพฒันาโครงการ ท าให้ได้องค์
ความรู้ในการวางแผนพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เพื่อท่ีจะได้สนับสนุนการ
ตดัสินใจในการด าเนินการทางดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของผูบ้ริหารกองบริหารงานบุคคล
การจดัล าดบัความส าคญัของโครงการเป็นส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการวิเคราะห์การจดัท าสารสนเทศ 
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เพื่อรองรับและสนบัสนุนกลยุทธ์ดว้ยวิธี Application Portfolio เป็นการวิเคราะห์ลกัษณะการลงทุน
ดา้นเทคโนโลย ีซ่ึงสามารถวเิคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของระบบท่ีจะพฒันาตามล าดบัดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่16  วเิคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของระบบท่ีจะพฒันา 
 

 ระบบทีจั่ดอยู่ในกลุ่ม Strategic ได้แก่ ระบบจดัสรรอตัราก าลงั   ปรับปรุงระบบประเมินผล
การปฏิบติังาน ระบบสรุปผลการประเมินเพื่อการพฒันา  ระบบจดัเก็บประวติัการพฒันาฝึกอบรม 
เน่ืองจากมีความส าคญัต่อการบรรลุกลยุทธ์ของกองบริหารงานบุคคล ในดา้นการพฒันาทรัพยากร
บุคคลใหมี้สมรรถนะ ทกัษะในการปฏิบติังานในการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี21 
 ระบบที่จัดอยู่ในกลุ่ม High Potential ได้แก่  ระบบสวสัดิการพนกังานมหาวิทยาลยั  ระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหาร   ระบบขอต าแหน่งทางวิชาการ/ช านาญการ  ซ่ึงจะช่วย
ดึงดูดผูมี้ความรู้ความสามารถให้เขา้มาท างานในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และช่วยในการตดัสินใจใน
เชิงกลยทุธ์การแข่งขนัได ้
 ระบบที่จัดอยู่ในกลุ่ม Key Operation ได้แก่  ระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ระบบแจ้ง
เตือนผูล้าศึกษา ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร  ระบบจดัการขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ  ปรับปรุงเวบ็ไซต์

สูง 

ต ่า 

ประโยชน์ท่ี
จะเกิด 

ข้ึนในอนาคต 

Strategic High Potential 

Key Operation Support 

-ระบบจดัสรรอตัราก าลงั 

-ปรับปรุงระบบประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

-ระบบสรุปผลการประเมินเพื่อการ
พฒันา 

-ระบบจดัเก็บประวติัการพฒันา
ฝึกอบรม 
 
 
 
 

-ระบบสวสัดิการพนกังานมหาวทิยาลยั 

-ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับ
ผูบ้ริหาร 

-ระบบขอต าแหน่งทางวชิาการ/ช านาญ
การ 

 
-ระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

-ระบบแจง้เตือนผูล้าศึกษา 

-ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร 

-ระบบจดัการขอ้มูลอาจารยพ์ิเศษ 

-ปรับปรุงเวบ็ไซตแ์ละพฒันาช่อง
ทางการเขา้ถึงขอ้มูลทาง Social 

Network ต่าง ๆ 

 
 
 

-ระบบการออกค าสั่งบรรจุจากระบบ 
CMU-HR 

-ระบบท าบตัรประจ าตวับุคลากร 

-ระบบออกหนงัสือรับรองสถานภาพ 

-ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ์ 
-ระบบจดัการงบประมาณดา้น
บริหารงานบุคคล 
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และพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลทาง Social Network ต่าง ๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องกบัความตอ้งการ ของเจา้หน้าท่ีบุคคลส่วนงาน เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
ถูกตอ้ง ตรวจสอบได ้ 
 ระบบทีจั่ดอยู่ในกลุ่ม Support ได้แก่ ระบบการออกค าสั่งบรรจุจากระบบ CMU-HR ระบบ
ท าบตัรประจ าตวับุคลากร ระบบออกหนงัสือรับรองสถานภาพ ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ์ ระบบ
จดัการงบประมาณดา้นบริหารงานบุคคล เป็นระบบท่ีเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และพฒันา
ระบบบริหารจดัการ ในการให้บริการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบติังานและสามารถตรวจสอบได ้
 การวางแผนพฒันาโครงการ 
 จากผลการวเิคราะห์ล าดบัความส าคญัของระบบสารสนเทศท าใหก้องบริหารงานบุคคล
สามารถจดัท าแผนในการพฒันาระบบกลยุทธ์ในระยะเวลา 3 ปีไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่18 การวางแผนพฒันาโครงการ 

ระบบสารสนเทศที่น าเสนอ ระยะเวลา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

1.ศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง     
1.ระบบสวสัดิการพนกังานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่     
2.ระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ     
3.ระบบขอต าแหน่งทางวิชาการ/ช านาญการ     
4. ระบบจดัสรรอตัราก าลงั     
5. ระบบออกค าสัง่บรรจุจากระบบ CMU-HR     
6.ระบบแจง้เตือนผูล้าศึกษาครบระยะเวลาท่ีขออนุมติั     
7.ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบติังาน     
8.ระบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือจัดท า
แผนพฒันาและฝึกอบรม 

    

9. ระบบจดัเก็บประวติัการพฒันาและฝึกอบรม     
10. ระบบจดัการขอ้มูลผูบ้ริหาร     
11. ระบบจดัการขอ้มูลอาจารยพิ์เศษ     
12.ระบบท าบตัรประจ าตวับุคลากร     
13.ระบบออกหนงัสือรับรองสถานภาพบุคลากร     
14. ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ ์     
15. ระบบจดัการงบประมาณดา้นบริหารงานบุคคล     
16. ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับผูบ้ริหาร     
17. ปรับปรุงเว็บไซต์และพฒันาช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
ทาง Social Network ต่าง ๆ 
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 งบประมาณ 
 1) ในส่วนของระบบท่ีพฒันาโดยส านกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางกองบริหารงาน
บุคคลจะไดน้ าไปบรรจุในโครงการพฒันาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ CMU-MIS โดย
เบิกจ่ายจากงบประมาณ การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ใน
ส่วนของการพฒันาระบบฐานขอ้มูลเบิกจ่ายจากงบประมาณ ยุทธศาสตร์พฒันาการจดัการศึกษา
อย่างมีคุณภาพในระดบัสากล/พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงานบริหารมหาวิทยาลยั 
งานบริหารทัว่ไปงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการและการบริหารมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2) ในส่วนของระบบท่ีพัฒนาโดยกองบริหารงานบุคคล มอบหมายให้นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ของกองบริหารงานบุคคลไดเ้ป็นผูพ้ฒันาระบบโดยใชง้บประมาณของกองบริหารงาน
บุคคลในการพฒันา 
 
5.2 เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบสารสนเทศ 
 
 กองบริหารงานบุคคล มีเป้าหมายโดยรวมและยทุธศาสตร์ในการพฒันาระบบสารสนเทศ  
เพื่อสนบัสนุนการบริหารงาน กองบริหารงานบุคคล ดงัน้ี 
 1. เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงาน   กองบริหารงานบุคคล 
  1) มีแผนสารสนเทศเชิงกลยทุธ์การพฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นบุคลกร CMU – HR  
  2) มีรายงานการศึกษาและแผนปฏิบติัการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานบุคคล  ในปีงบประมาณ 2556 - 2559 
  3) มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารภายใตร้ะบบการ
บริหารงานบุคคล  ในปีงบประมาณ 2556 – 2559 
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ตารางที ่19 ตารางเป้าหมายยทุธศาสตร์โครงการ/กิจกรรมหลกัท่ีสามารถบรรลุยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย โครงการ/กจิกรรมหลกั 
(1) การจดัท าแผนแม่บท
การพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลดา้นบุคลากร 
CMU – HR  

(1) มีกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระบบ CMU - 
HR 

(1) โครงการจดัท าแผนเทคโนโลยี
ส ารส น เท ศ เชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ด้ าน
บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ.2556-2559 

(2) การศึกษา วเิคราะห์ 
และวางระบบสารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการ
บริหารงานบุคคล  ใน
ปีงบประมาณ 2556 - 
2559 

(2) มีรายงานการศึกษาและ
แผนปฏิบติัการระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
บริหารงานบุคคล  ใน
ปีงบประมาณ 2556 - 2559 
 

(2) โครงการการศึกษา วเิคราะห์ 
และวางระบบสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการบริหารงานบุคคล  
ในปีงบประมาณ 2556 - 2559 
 
 

(3) การพฒันาโปรแกรม
และติดตั้งระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
การบริหารงานบุคคล 

(3) มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารภายใตร้ะบบการ
บริหารงานบุคคล  ใน
ปีงบประมาณ 2556 - 2559 

(3) โครงการ/กิจกรรมหลกัจะระบุ
ในรายงานการศึกษาและ
แผนปฏิบติัการระบบสารสนเทศ
เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร 

 
5.3 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการ
บริหารงาน กองบริหารงานบุคคล 
 

การบริหารจัดการและด าเนินงานแผน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงาน กองบริหารงานบุคคล จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ไดโ้ดยการพฒันาโครงสร้าง
การบริหารจดัการและระบบติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
แผนดงักล่าว  ดงัน้ี  

 
  การบริหารจัดการ 

 การบริหารจดัการแผน พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารงาน กอง
บริหารงานบุคคล มีผงัโครงสร้างการบริหารจดัการ ดงัน้ี 
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ภาพที ่17  แผนผงัแสดงการบริหารจดัการและการด าเนินการ 

 ค าอธิบาย 
1. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกองบริหารงานบุคคล มีหน้าท่ี

ก าหนดทิศทาง  นโยบายการพฒันาและการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร กองบริหารงานบุคคล 

2. ผูบ้ริหารกองบริหารงานบุคคล (ผูอ้  านวยการ , หัวหน้างาน)ผูบ้ริหารกองบริหารงาน
บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กองบริหารงานบุคคล 

3. คณะอนุกรรมการบริหารการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีบริหารการจดัการระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกองบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัในการจดัหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ  เพื่อพิจารณากลั่นกรองจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. คณะท างานติดตามการด าเนินงานระดบัคุณภาพของการบริหารจดัการสารสนเทศของ
องคก์ร มีหนา้ท่ีศึกษา วิเคราะห์ และจดัท าแผนบริหารระบบสารสนเทศ  ส านกังานฯ ตามประเด็น
ประเมินของตัวช้ีวดั  ระดับคุณภาพของการจัดการสารสนเทศของส่วนราชการ  รวมทั้ งการ
อ านวยการ สั่งการเร่งรัด  ก ากับดูแล  ประสานงาน  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของกอง
บริหารงานบุคคล 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ 

ผู้บริหารกองบริหารงานบุคคล 

งานทะเบยีนประวตัแิละสารสนเทศบุคลากร 

ทมี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะอนุกรรมการบริหารการจัดหา

ระบบคอมพิวเตอร์ 

(ธรุการ และทะเบยีนประวัตฯิ) 

คณะท างานตดิตามการด าเนนิงาน

ระดบัคุณภาพของการบริหารจัดการ

สารสนเทศขององคก์ร  

คณะกรรมการก ากบัการศึกษา

โครงการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แผนพัฒนา

ระบบสารสนเทศฯ 

หน่วยงานในสงักดั 
กองบรหิารงานบุคคล 
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5. คณะกรรมการก ากบัการศึกษาโครงการพฒันาระบบท่ีจดัตั้งข้ึนตามความจ าเป็น มีหนา้ท่ี
ก ากบัการศึกษาโครงการพฒันาระบบท่ีจดัตั้งข้ึน ของกองบริหารงานบุคคล 

6. ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ื อสาร เป็นหน่วยงานบริหารจัดการและวาง
ระบบงานรวมทั้งด าเนินการเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในกองบริหารงาน
บุคคล 

7. หน่วยงานในสังกดักองบริหารงานบุคคล  
 
ตารางที ่20 สรุปแผนการด าเนินงาน 

ล าดับที ่ กจิกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ         
   (ปีงบประมาณ)                                                                

หมายเหตุ 
 

2556 2556 2558 2559 

1 ศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง  
    

1 
การจดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

  

       

2 
การศึกษา วเิคราะห์ และวางระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
บริหารงานบุคคล  

    

 

    

3 
การพฒันาโปรแกรมและติดตั้ง
ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุน
การบริหารงานบุคคล  

   

      
  
 ผลลพัธ์ 
 1) กองบริหารงานบุคคล มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อเป็นกรอบ
การด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน 
 2) กองบริหารงานบุคคลมีแผนการด าเนินงานในการจดัท าและพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการบริหารงานบุคคล  ภายใตร้ะบบส านกังานอตัโนมติั 
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 3) ผูบ้ริหารทุกระดบัขององคก์รมีขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารและตดัสินใจ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 หน่วยงานรับผดิชอบ : งานทะเบียนประวติัและสารสนเทศบุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
 
5.4 อภิปรายผลการศึกษา  
 
 สรุปกระบวนการจดัท าแผนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงกลยทุธ์ดา้นการจดัการ
ขอ้มูลบุคลากร โดย การน าเอาModel of Strategic Planning Process มาช่วยในการวางแผนกลยทุธ์ 
ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่21 สรุปผลตามขั้นตอนการศึกษา 
ขั้นตอนการศึกษา วธีิการศึกษา ผลทีไ่ด้ 

ขั้ นตอนท่ี  1 วางแผนระบบและ
วางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงกลยทุธ์ 

- การสมัภาษณ์ และการสงัเกตุ 

 

 

 

 

 

- SWOT and TOWS Matrix 

- ท า ให้ ไ ด้ ท ร าบ ถึ ง ค ว าม

ตอ้งการสารสนเทศของผูบ้ริหาร 

- ท าให้ทราบถึงกระบวนการ

ด้านการบริหารงานบุคคลท่ีควร

น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชส้นบัสนุนการปฏิบติังาน 

- ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 

และกลยุท ธ์ ท่ีน ามาใช้ในการ

พฒันาระบบสารสนเทศ 

ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนความตอ้งการ
สารสนเทศ 
 

- การใช ้CMU-HR Value chain - ท าให้ทราบถึงตามต้องการ

สารสนเทศท่ีใชใ้นการสนบัสนุน

การปฏิบัติงานตามกิจกรรมหลงั

ของการบริหารจดัการทรัพยากร

บุคคล 

ขั้นตอนท่ี 3 วางแผนจดัสรร
ทรัพยากร 
 

- จากการวเิคราะห์การปฏิบติังาน

ของบุคลากรกองบริหารงาน

บุคคลและความตอ้งการการใช้

สารสนเทศ 

- จากการวเิคราะห์เกณฑร์างวลั

คุณภาพแห่งชาติ 

- ท าใหท้ราบถึงระบบสารสนเทศท่ี

ควรพฒันาข้ึนเพ่ือสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานของกองบริหารงาน

บุคคลและใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ์

รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

ขั้นตอนท่ี 4 วางแผนโครงการ 
 

- การวิเคราะห์การจดัท าสารสนเทศ 

เพื่อรองรับและสนับสนุนกลยทุธ์

ดว้ยวธีิ Application Portfolio 

- ท าใหท้ราบถึงล าดบัความส าคญั

ในการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการและกลยทุธ์ 
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 การน าเอา Model of Strategic Planning Process มาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ท าให้มี
แนวทางในการศึกษา ส่งผลให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ดา้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
องคก์รโดยใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ และวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แลว้จึงน ามาใช้
ในการก าหนดแผนงานระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล ซ่ึงจะต้องมีการประเมิน
สภาพแวดลอ้มทั้งท่ีเป็นโอกาส อุปสรรค ในการด าเนินงาน และจะตอ้งมีการติดตามประเมินผลเป็น
ระยะเพื่อวดัประสิทธิผลของแผนงาน และรับทราบปัญหา ในการด าเนินการตามแผนเพื่อท่ีจะได้
น ามาปรับปรุงแก้ไข แผนพัฒนาระบบสารสนเทศต่อไป ซ่ึงการด าเนินการพัฒนาแผนระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ดา้นการบริหารงานบุคคล ไดใ้ชว้ิธีการวเิคราะห์ระบบเปรียบเทียบกบัทฤษฎี
การวิเคราะห์ความตอ้งการระบบสารสนเทศ การพฒันาระบบสารสนเทศและการการวางแผน
ระบบสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ ท าใหไ้ดท้ราบถึง 
 1. การวางแผนระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ท าให้เขา้ใจกระบวนการใน                   
การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และความเช่ือมโยงกับผูมี้ส่วนได้เสีย เพื่อน าไปสู่          
การก าหนดกิจกรรม และระบบงานท่ีจะระบุถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะตอ้งน ามาใช้สนบัสนุน
การปฏิบติังาน 
 2. การวเิคราะห์ความตอ้งการสารสนเทศ ท าใหท้ราบถึงสารสนเทศท่ีกองบริหารงานบุคคล
ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัและช่วยในการวิเคราะห์ระบบท่ีจะตอ้งปรับปรุง และระบบท่ีจะตอ้งพฒันาข้ึน
ใหม่ 
 3. การวางแผนการจดัสรรทรัพยากร ท าให้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน ในการวิเคราะห์
ความต้องการสารสนเทศและการจดัล าดับความส าคญัในการพฒันาระบบ และสนับสนุนการ
ตดัสินใจในการพฒันาระบบ 
 4. การวางแผนโครงการ ท าให้ทราบถึงระยะเวลาในการพฒันาระบบสารสนเทศ รวมถึง 
งบประมาณท่ีใช ้ในการพฒันาระบบ 
 
5.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการก าหนดแผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ก าหนดแผนพฒันาเทคโนโลยี   สารสนเทศ ของกองบริหารงานบุคคล จะช่วยแก่
ไขปัญหาดงัน้ี 

1. แกไ้ขปัญหาการขาดการวางแผน การบูรณาการการใชท้รัพยากรดา้นอุปกรณ์ 
2. แก้ไขปัญหาการบูรณาการในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร

ร่วมกนัในการปฏิบติังาน เช่น การท าเหมืองขอ้มูล (Data mining) 
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3. แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัความตอ้งการระบบสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ท่ีสอดคล้องกับความ

ตอ้งการ จะช่วยแกไ้ขปัญหาดงัน้ี 
1. แกไ้ขปัญหาซอฟทแ์วร์ท่ีมีอยูไ่ม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. ไดโ้ปรแกรมด้านการบริหารงานบุคคล ตรงกบัความตอ้งการ และตรงกบัธรรมชาติ

ของบุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  จะช่วยแก้ไข

ปัญหา ดงัน้ี  
1. กองบริหารงานบุคคลจะลดภาระงานซ ้ าซ้อน ภาระงานประจ า ท าให้สามารถท างาน

เชิงรุกไดม้ากข้ึน 
2. อ านวยความสะดวกใหก้บับุคลากรทุกกลุ่มในการปฏิบติังานในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ยุท ธศ าสต ร์ที่  4 พัฒ น าระบบบ ริห ารจัด ก ารก าร  ก ารให้ บ ริก ารแ ก่ บุ คล าก ร

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
1. เพิ่มช่องทางในการใหบ้ริการแก่บุคลากรมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
2. ลดความซ ้ าซอ้นของการปฏิบติังาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒันาเพิ่มทกัษะและความเช่ียวชาญ ดา้นสารสนเทศ แก่บุคลากร จะช่วย

แกไ้ขปัญหาดงัน้ี 
1. ขาดการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในการใช้งาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ขาดบุคลากรท่ีท างานดา้นสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พฒันาช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลการบริหารงานบุคคล 
1. เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลการบริหารงานบุคคลผา่นระบบออนไลน์ 
2. เป็นช่องทางในการส่ือสารกบับุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผูท่ี้สนใจข้อมูล

เก่ียวกบัการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

 
5.6 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 
 
 1. ได้ความรู้ในการจดัท าแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการพฒันางานท่ีได้รับ
มอบหมายและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
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 2. ได้แผนพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจดัการขอ้มูลบุคลากร  
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2556 – 2559 เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการด้านสารสนเทศดา้นการบริหารงานบุคคล  และสนับสนุนในการด าเนิน        
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีความสอดคล้องกบัแผนพฒันามหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
ระยะท่ี 11 
 3. ส่วนงานทุกส่วนงานจะมีระบบฐานขอ้มูลบุคลากรท่ีเช่ือมโยงกับส่วนกลาง มีระบบ   
การจดัการข้อมูลท่ีรองรับกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยแต่ละส่วนงานจะต้อง
ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการท างานในระบบ CMU-HR  
 4. กองแผนงาน ส านักงานมหาวิทยาลัย จะได้ข้อมูลสารสนเทศ ท่ีถูกต้องในการ
ประกอบการจดัท างบประมาณในดา้นการบริหารงานบุคคล 
 5. ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี เป็นผู ้พ ัฒนาระบบสารสนเทศทั้ งหมด                  
มีระบบงานท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยงัระบบงานอ่ืน เช่น ระบบงานวิจยั ระบบงานการเรียนการสอน 
ระบบงานอาคารสถานท่ี เป็นตน้ 
 
5.7 ข้อค้นพบ  
 
 การจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ด้านการจดัการข้อมูลบุคลากร  กอง
บริหารงานบุคคล ส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2556 – 2559 มีขอ้คน้พบ ดงัน้ี 
 1. บุคลากรกองบริหารงานบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล          
ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรท่ีขาดทกัษะในการการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นผูสู้งอาย ุซ่ึงมี
ขอ้ดีคือ ในอนาคต 5 – 10 ปี จะมีบุคลากรรุ่นใหม่ท่ีเป็นผูท่ี้มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยู่
แลว้ จะช่วยใหก้ารใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่าง ๆ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
 2.  ผูบ้ริหารระดบัสูง มีนโยบายสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน      
การปฏิบติังาน แต่ยงัขาดแผนการด าเนินงานและการประเมินผล การก าหนดแผนพฒันาระบบ
สารสนเทศด้านการจดัการข้อมูลบุคลากร จะช่วยให้การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอบสนองดา้นนโยบายของผูบ้ริหารและมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 3. กองบริหารงานบุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังานสูงข้ึน 
 4. การน าเอา Model Strategic Planning Process มาใช้ในการวิเคราะห์และจดัท าแผน ช่วย
ให้มีหลักและแนวทางในการศึกษา  และได้แผนกลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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 5. การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
จ าเป็นตอ้งศึกษาองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งโครงสร้าง บทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
องค์กรระดบัการตดัสินใจ เพื่อท่ีจะสามารถวิเคราะห์ความตอ้งการและล าดบัความส าคญัในการ
พฒันาระบบเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
 6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล จะช่วยให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน มีความถูกตอ้งของขอ้มูล รวดเร็วตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ และของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 
5.8 ปัญหาและอุปสรรค 
 
 1. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีการทบทวนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
แผนพฒันามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ฉบบัท่ี 11ท าให้การจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์
ดา้นการจดัการขอ้มูลบุคลากร กองบริหารงานบุคคลตอ้งล่าชา้ 
 2. ยงัไม่มีหน่วยงานใดรับผดิชอบการจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งระบบ 
 3. มีความตอ้งการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึนและแต่ละภารกิจมีความเร่งด่วน   
และจ าเป็นในการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน 
 4. การเช่ือมโยงขอ้มูลกบัหน่วยงานอ่ืนยงัเป็นขอ้จ ากดัในการพฒันาระบบ 
 
5.9 ข้อเสนอแนะ 
 
 1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานบุคคล ควรมีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การบริหารงานบุคคลเชิงบูรณาการร่วมกนั 
 2. การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ ควรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และวิสัยทศัน์ พนัธกิจของกองบริหารงานบุคคล โดยจะตอ้งด าเนินควบคู่ไป
กบัการพฒันากระบวนการดา้นการบริหารงานบุคคล ซ่ึงท าให้กระบวนการบริหารงานบุคคลและ
การใช้สารสนเทศเพื่อการสนบัสนุนการปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไดส้ารสนเทศท่ี
ถูกตอ้ง ตรงกบัความตอ้งการ ท าให้ผูบ้ริหารสามารถใช้น ามาวางแผนและช่วยในการตดัสินใจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารงานบุคคล จ าเป็นตอ้ง
ได้ รับความ ร่วม มือจาก เจ้าหน้ า ท่ี บุ คคลทุกระดับ  ดังนั้ น เจ้าหน้ า ท่ี บุ คคลทุกระดับ ใน
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีบทบาทในการวิเคราะห์ความต้องการ กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ จนถึงกระบวนการในการฝึกอบรม โดยมองเป้าหมายไปท่ีประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร 
 4. การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควรค านึงถึงความสามารถในการรองรับปริมาณ
ข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูลในอนาคต รวมถึงความสามารถในการเข้ากันได้กับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ดงันั้น ในการจดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศ
ในแต่ละคร้ังจึงตอ้งค านึงถึงการรองรับปริมาณขอ้มูล ความปลอดภยัของขอ้มูล เพื่อให้สารสนเทศมี
ความต่อเน่ือง ปลอดภยั และสามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5. การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง ผูบ้ริหารควรเลือกวิธีใน
การพัฒนาให้เหมาะสมกับส่วนงาน ขนาดขององค์กร ลดความซ ้ าซ้อนของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายท่ีอาจสูญเปล่า 
 6. มีหน่วยงานเจา้ภาพในการรวบรวมขอ้มูลจ านวนทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่ง
เป็นระบบ 
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ประวตัิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกท่ีทางราชการจดัตั้งข้ึนในส่วนภูมิภาค

ของประเทศไทย ตามโครงการพฒันาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2501 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ตั้งอยู่    ณ ดินแดนล้านนา อนัเป็นแหล่งสะสมวฒันธรรมอนัล ้ าค่ามานานกว่า 700 ปี มีสภาพภูมิ
ประเทศงดงามท่ามกลางสภาพแวดลอ้มอนัเป็นธรรมชาติ บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง      
จ.เชียงใหม่  

นบัตั้งแต่มีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดบัอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยขอให้รัฐบาล
จดัตั้ งมหาวิทยาลัยข้ึนท่ีจังหวดัเชียงใหม่ตั้ งแต่ปี พ.ศ.2493 ในท่ีสุดการเรียกร้องก็สัมฤทธ์ิผล
ก่อใหเ้กิดความภูมิใจและดีใจเป็นอยา่งยิง่แก่ชาวลา้นน 

วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัให้จดัตั้งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ข้ึน 
โดยก าหนดให้เปิดสอนในปีการศึกษา 2507 และให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ม.ล.ป่ิน มาลากุล 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการเตรียมการจดัตั้ง 

วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้
ตราพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2507 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 81 ตอนท่ี 
7 ลงวนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2507 ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

วนัท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 วนัเปิดเรียนวนัแรกของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
วนัท่ี  24 มกราคม พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่อยา่งเป็นทางการ 
วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2551 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวทิยาลยัใน

ก ากบัของรัฐ 
 

ปณธิาน/วสัิยทัศน์/พนัธกจิมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
 ปณธิาน  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจดัตั้ งข้ึนตาม

นโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนยก์ลางทางวิชาการและ
วชิาชีพชั้นสูง เพื่ออ านวยประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินและประเทศชาติโดยส่วนรวม  
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มหาวทิยาลยัแห่งน้ีเป็นแหล่งสะสม คน้ควา้ วิจยั และถ่ายทอดความรู้ ตามหลกัแห่งเสรีภาพ
ทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต ์
เผยแพร่ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

บณัฑิตแห่งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผูรู้้จริง คิดเป็น ปฏิบติัได ้
สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ดว้ยมโนธรรมและจิตส านึกต่อสังคม  

 
วสัิยทัศน์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน า มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดบัสากล 

ในคุณภาพบัณฑิตท่ีเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นมหาวิทยาลัยวิจยัแห่งชาติและมีการ
บริหารจดัการท่ีดี มีธรรมาภิบาลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถพฒันาตนเองได้
อยา่งย ัง่ยนื 

 
เอกลกัษณ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มุ่งเรียนรู้เพื่อรับใชแ้ผน่ดิน 
พนัธกจิ 
1. จดัการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง ท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทาง

วิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ โดยให้ความส าคญัและค านึงถึงความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษา ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่ไปกบัความ มีคุณธรรม 
 2. ผลิตผลงานวิจยัและนวตักรรม โดยมุ่งเน้นการท าวิจยัในลักษณะบูรณาการและสห
วิท ย าก าร  ส าม ารถน าไป ใช้ ป ระ โยช น์ ใน ก ารพัฒ น าท้ อ ง ถ่ิ น  ป ระ เท ศ แล ะส าก ล 
 3. น าความเช่ียวชาญและศกัยภาพของมหาวิทยาลยั ในการบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม
ตามความตอ้งการของชุมชน 

4. ท  านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของภาคเหนือและของประเทศอยา่งย ัง่ยนื 

5. พฒันาความสัมพนัธ์และความร่วมมือทางวิชาการกบัสถาบนัวิชาการในต่างประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 

6. พฒันาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลกัธรรมาภิบาลและตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 
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วตัถุประสงค์  
1. เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทกัษะ

ในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมอย่างมีเหตุผล และสนับสนุนให้
ผู ้ด้อยโอกาส ผู ้พิการและผู ้ท่ี มีความสามารถพิ เศษ ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  
             2. เพื่อผลิตผลงานวิจยัท่ีสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และนวตักรรมท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้จริงในการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ประเทศชาติ และสากล รวมทั้ งสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็น
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

3. เพื่อร่วมพฒันาชุมชนและสังคมให้เขม้แข็งพร้อมรับกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ และยกระดบัการใหบ้ริการทางวชิาการและการสาธารณสุขเพื่อกา้วสู่การเป็น
ศูนยก์ลางการใหบ้ริการสุขภาพของภูมิภาคอยา่งสมบูรณ์ 

4. เพื่อท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ประเพณีไทยและทอ้งถ่ินลา้นนาโดยการต่อยอด
ภู มิ ปัญญาท้อง ถ่ินและอนุ รักษ์ ฟ้ื นฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติและ ส่ิ งแวดล้อมอย่างย ั่งยืน 
 5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับ
สถาบนัวชิาการต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชียและนานาประเทศ 

6. เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการ ในด้านทรัพยากรบุคคล การเงินและทรัพย์สินให้มี
ประสิทธิภาพ มีความคล่องตวั โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และ
สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ค่านิยมหลกั วฒันธรรมองค์กร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  (e – CMU) ประกอบไปดว้ย 
e – Excellent มุ่งเน้นคุณภาพความเป็นเลิศ มุ่งเน้นประสิทธิภาพของงาน เน้นความ

คล่องตวั และองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
C – Community Engagement สร้างความรักความผูกพนัต่อองค์กร ท้องถ่ินและมีความ

รับผดิชอบต่อสังคม 
M – Moral ยดึหลกัธรรมาภิบาล เชิดชูคุณธรรม พฒันาจิตอาสา จิตสาธารณะจิตบริการ 
U – Unity ท างานเป็นทีม 
ขอ้มูลท่ีกล่าวถึงมีความส าคญั เพราะเป็นทิศทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั การ

ด าเนินการในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลยั จะตอ้งมีแนวทางท่ีสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน การวางแผนพฒันาบุคลากรซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะต้องตอบสนองและสอดรับทิศทาง
ดงักล่าว 

 



 

162 

ธงน า 
 บณัฑิตเป็นคนดี มีทกัษะ ความรู้ความสามารถ 
 มุ่งพฒันากรเป็นมหาวทิยาลยัวจิยั เชิงบูรณาการท่ีสมบูรณ์แบบ 
 บูรณาการบริการวชิาการ / ความรู้ของมหาวทิยาลยัสู่ชุมชนอยา่งมีส่วน

ร่วม 
 น าศิลปวฒันธรรมไทยสู่สากล 
 น ามหาวทิยาลยัสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนและสากล 
 พฒันาเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการบริหารเพื่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดว้ย 
 ธรรมาภิบาล 

 
สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในปัจจุบนักองบริหารงานบุคคล มีอ านาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านบุคลากรทั้ งหมด ได้แก่การสรรหา บรรจุแต่งตั้ ง 
โอนยา้ย การประเมินผลการปฏิบติังาน การพิจารณาความดีความชอบ การก าหนด-อตัราเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การพฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพการ
ปฏิบติังาน สิทธิสวสัดิการ การสร้างขวญัและก าลังใจ การสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมี
ต าแหน่งทางวชิาการท่ีสูงข้ึน  การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูป้ฏิบติังาน และงานอ่ืน ๆ ตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั  

 
ความคาดหวงัของผู้บริหารระดับสูงทีม่ีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จากการสัมมนาผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวิทยาลยัร่วมกบัคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ไดส้รุปว่า กองบริหารงานบุคคลควรมีบทบาทในการสนับสนุน และท างานเชิงรุกในการพฒันา
บุคลากรอันเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เช่น การจัดสรร
อตัราก าลังให้มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของส่วนงาน การสร้างระบบสรรหาและสร้าง
แรงจูงใจท่ีเหมาะสมในการเขา้มาท างานใหม้หาวทิยลยัเชียงใหม่ การสร้างหลกัเกณฑ์ในการสรรหา
บุคลากรท่ีมีทกัษะพิเศษ (Talent) รวมไปถึงการพฒันาระบบบริหารจดัการและส่ิงเอ้ืออ านวยต่อการ
บริหารองค์กร และพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ สร้างบรรกากาศในการ
ท างานท่ีเอ้ืออ านวยต่อการพฒันาตนเอง และสร้างปฏิสัมพนัธ์กบับุคลากรภายในองคก์รเพื่อสร้าง
องคก์รแห่งความสุข เป็นตน้ 
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แนวทางการบริหารมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยอธิการบดี 
: ยุทธศาสตร์การบริหารงานทีน่ าเสนอสภามหาวทิยาลัยด้านการพฒันาอาจารย์ 
1.  พฒันาอาจารยอ์ยา่งเป็นระบบ 
2.  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้าจารยมี์ความกา้วหนา้ทางวชิาการ 
3.  ปรับค่าตอบแทนของอาจารยทุ์กระยะใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
: ยุทธศาสตร์ท้าทาย ด้านอาเซียน 
เตรียมความพร้อมด้านภาษาองักฤษและภาษาอาเซียนแก่บัณฑิตบุคลากร และ

สังคม 
   ด้านการพฒันาบุคลากร 
1. พฒันาคณาจารยรุ่์นใหม่ รุ่นกลาง และอาวโุส 
2. พฒันาผูบ้ริหารและบุคลากรสายปฏิบติัการ Succession Plan 
3. การเสริมสร้างสมรรถนะ ทกัษะวชิาชีพ 
4. การจดัการองค์ความรู้(KM)ภายในมหาวิทยาลยัให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(LO) 
 
บทสรุปผู้บริหารจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลร่วมกบัสภามหาวทิยาลยั 

ด้านการเรียนการสอน 
การปรับตวัสู่ ระบบการเรียนมากกวา่การสอน ในส่ิงแวดลอ้มปัจจุบนั ซ่ึงกระท ากนัอยา่ง

กวา้งขวาง ในมหาวทิยาลยัชั้นน าของโลก เป็นส่ิงท่ี ไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ซ่ึงการด าเนินการจะตอ้งมี
การปรับเปล่ียนในหลาย ประการไดแ้ก่  

- การปรับ Mindset ของบุคลากรและนกัศึกษา 
- กลยทุธ์ขบัเคล่ือน 
- การสร้างกลไกของการเปล่ียนแปลง 
- อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบการปรับตวั 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- จดัท าแผนกลยทุธ์ในการรับอาจารยแ์ละการระดมอาจารยท่ี์มีคุณภาพเป็น เร่ืองส าคญั

และเร่งด่วนการก าหนดความสอดคลอ้งของคุณสมบติัอาจารยก์บั ผลตอบแทนเป็นเร่ืองส าคญั 
- ควรจดัท าหลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารในทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 
- ควรส ารวจอตัราก าลงัอาจารยแ์ละภาระงานในแต่ละหน่วยงานและจดัสรรอตัราก าลงัท่ี

เหมาะสม 
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- ในการเป็นองคก์รท่ีเป็นเลิศ การมีบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงมีความจ าเป็น เป็นอยา่ง
ยิง่ มหาวทิยาลยัควรสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี ประสิทธิภาพเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมี
ความสามารถสูงและความมุ่งมัน่สู่ความ ส าเร็จอยูใ่นองคก์ร  

- มหาวทิยาลยัควรมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานของหน่วยงานสนบัสนุน เช่น 
ส านกังานมหาวทิยาลยัและพฒันาใหมี้ความเขา้ใจถึงบริบทของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานเพื่อขบัเคล่ือนความส าเร็จตามยทุธศาสตร์ ของมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การสร้าง Change Management , Align ยทุธศาสตร์ ความทา้ทาย ความไดเ้ปรียบ แผน
กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคล และแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 

- มหาวทิยาลยัอาจจ าเป็นตอ้งวางแผนการท าอตัราก าลงัระยะยาวเพื่อใหส้อด คลอ้งกบั
พนัธกิจและเป้าหมายท่ีก าหนด รวมถึงการจดัท ากลยทุธ์ในการ Recruit ในบางสาขาวชิาท่ีขาด
แคลนใหเ้หมาะสมแต่ละสาขา 

- มหาวทิยาลยัมีนโยบายในการเพิ่มต าแหน่งทางวชิาการ และอาจารยมี์ความ สนใจใน
การท าต าแหน่งทางวชิาการแต่เกณฑภ์าระงานใชเ้กณฑเ์ดียวกนั ทุกคน อาจจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียน
ใหต้รงกบัลกัษณะของแต่ละคณะท่ี แตกต่างกนัเพื่อใหค้ณะสามารถบริหารจดัการภาระงานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

- ระบบการบริหารความเส่ียงควรมุ่งเนน้การวิเคราะห์ความเส่ียงเชิงยทุธศาสตร์ ซ่ึง
ครอบคลุมถึงประเด็นของการบรรลุประเด็นยทุธศาสตร์ทุกประเด็น ความทา้ทายในอนาคต รวมถึง
การตดัสินใจในการลงทุนท่ีส าคญั ท่ีจะมีผลต่อ ความส าเร็จของมหาวทิยาลยัในอนาคต 

- ควรทบทวนความเหมาะสมของอตัราก าลงัและงานท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ 
ตลอดจนผลตอบแทนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ ใหม่ของมหาวทิยาลยั 

- การพฒันาผูบ้ริหารทุกระดบัสามารถกระท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย โครงการ
พฒันาผูบ้ริหารซ่ึงใหท้ั้ง ทกัษะ ความรู้ ทศันคติ และค่านิยมท่ีเป็น ประโยชน์ต่อการบริหารจดัการ 

- การเสริมและรักษาระดบัคุณภาพของการเรียนการสอนและงานวจิยัโดยการมีอาจารยท่ี์
มีคุณวฒิุตอ้งใชว้ธีิการท่ียดืหยุน่และคล่องตวั 

- มหาวทิยาลยัควรพิจารณาให้คณะมีส่วนร่วมในการก าหนดคุณสมบติัผูส้มคัร เป็น
อาจารยใ์นสาขาขาดแคลน เพื่อเพิ่มจ านวนอาจารยใ์นสาขาดงักล่าว 

- ควรปรับ TOR ใหมี้ความยดืหยุน่เพื่อใหส่้วนงานสามารถจดัความสมดุลของ ภาระงาน
ของคณาจารยไ์ดต้ามความเหมาะสม 

- ควรปรับปรุงสัดส่วนภาระงานของอาจารยใ์นดา้นการเรียนการสอน การวจิยั การ
บริการวชิาการใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติของแต่ละสาขาวชิา 
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- มหาวทิยาลยัควรสนบัสนุนสวสัดิการต่าง ๆ ใหบุ้คลากรอยา่งเพียงพอ เช่น บา้นพกั การ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

- คณาจารย ์และบุคลากรมหาวิทยาลยัควรไดรั้บความสะดวกในการเขา้รับการ 
รักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลของมหาวทิยาลยัมากกวา่ปัจจุบนั 

- พิจารณาการจดัสรรบุคลากรเพิ่มเติมแก่ส่วนงานให้เหมาะสมกบัภาระงาน ของส่วนงาน
ตามพนัธกิจท่ีรับผิดชอบและทดแทนอตัราเกษียณ 

-  
กรอบนโยบายการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
1. บุคลากรใหม่ทุกคนตอ้งผา่นการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่ภายในระยะเวลา 1 ปี 
2. บุคลากรทุกคนตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะในสายงานอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี 
3. บุคลากรท่ีจะข้ึนด ารงต าแหน่งทางการบริหาร หรือไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหารแล้ว 

จะต้องผ่านการอบรม หลักสูตรผูบ้ริหารท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หรือหลักสูตรเทียบเท่าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี เพื่อใหมี้ความรู้ ทกัษะ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้ริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ให้บุคลากรมีความภูมิใจท่ีได้เป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั รักองค์กร และ ปลูกฝังวฒันธรรมองค์กรให้กับบุคลากร พร้อมทั้งปลูกฝังในเร่ือง
คุณธรรมและจริยธรรม 

5. มหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการพฒันาบุคลากรในดา้นอ่ืนๆนอกเหนือจากความรู้ ทกัษะ ใน
การปฏิบติังาน เช่น การดูแลสุขภาพจิตท่ีดีและสุขภาพทางกายท่ีดี เป็นตน้ 

6. บุคลากรทุกคนไดรั้บการพฒันาใหไ้ดศ้กัยภาพท่ีใกลเ้คียงกนัในแต่ละระดบั 
7. มหาวิทยาลยัด าเนินการจดัท าระบบการติดตามประเมินผลการพฒันาบุคลากรรายบุคคล 

เพื่อใหบุ้คลากร สามารถประเมินตนเองและจดัท าแผนพฒันารายบุคคลไดด้ว้ยตนเอง 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ-นามสกุล  นายวรุิฬห์ ถูกจิตต ์
 
วนั เดือน ปี เกดิ  24 สิงหาคม พ.ศ. 2520 
 
ประวตัิการศึกษา  พ.ศ. 2545  ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา  

      สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่ 
 

ประสบการณ์  2545 – 2547    โรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลย ีเชียงใหม่ 
    พ.ศ. 2547- ปัจจุบนั  กองบริหารงานบุคคล ส านกังานมหาวทิยาลยั 

      มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 
 

 


