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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)  
สอดคล้องตามแผนงานสนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563  
รวมถึงแผนการบริหารงานของอธิการบดี 

 

 
 ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้ด าเนินงานการวิเคราะห์ความต้องการด้านบุคลากร ในแผนปฏิบัติการ 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2563 - 2565) สอดคล้องตามแผนงานสนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 รวมถึงแผน 
การบริหารงานของอธิการบดี ดังนี้ 

Human Resource  
System 

Human Resource 
Management 

Human Resource  
Development 

1. ก าหนดต าแหน่งด้านพลงังาน
 สิ่งแวดล้อม 
2. ระบบพัฒนาทักษะและ
 ศักยภาพ 
3. สร้างหลักสูตรการพัฒนา
 บุคลากรตามสายงาน 
 

1. สรรหาผู้มีสมรรถนะสูง 
2. สรรหาบุคลากรสนับสนุน 
 การด าเนินงานของศูนย์ 
 Sandbox 
 

1. พัฒนาบุคลากรผ่าน 
 การสอนงานโดยพี่เลีย้ง 
2. พัฒนาอาจารย์ในการสร้าง
 รูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ 
 สร้างงานวิจัยด้านการเรียน
 การสอน 
3. พัฒนาทักษะของบุคลากร 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ 
 การหาความสัมพนัธ ์
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
 คุณภาพองค์กรตามแนวทาง 
 CMU-EdPEx 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 แนวปฏิบัตทิี่ดีเพื่อสร้างสรรค์
 สิ่งใหม่ 

 
ความต้องการพัฒนาและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  
(พ.ศ. 2563 - 2565) ตามความต้องการตามแผนงาน ดังนี้
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2563 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ระบบการสรรหา                   

   1. การวางแผนอัตราก าลัง          
1.1  การด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

เพื่อวางแผนบริหารขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้สอดรับกับทิศทาง 
และเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 

จัดสรรอัตราก าลังให้กับส่วนงานให้มี
ความเหมาะสมกับพันธกิจของ 
ส่วนงาน 

มีกรอบอัตรารองรับตาม
ความต้องการของส่วนงาน 

100 100 100 พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ และ 
สายปฏบิัติงาน 

มิ.ย. - ก.ย. 64   กองแผนงาน 

1.2  จัดสรรกรอบอัตรารองรับบุคลากร 
กลุ่ม Proactive Recruitment 
ส าหรับปฏิบัติงานดา้น SO1 

มีกรอบอัตราส าหรับรองรับบุคลากร
สมรรถนะสงู เพื่อผลิตงานด้าน SO1 

ตามความต้องการของ SO1 
(จ านวนราย) 

5 5 5 พนักงานสายวิชาการ ต.ค. - พ.ย. 64   กองแผนงาน และ 
กองบริหารงานบุคคล 

1.3  จัดกรอบอัตรา EP  
รองรับ SO1 (9 อัตรา) 

มีกรอบอัตรา EP รองรับ SO1 ร้อยละการบรรจุบุคลากร 
ได้ตามกรอบ 

20 100 50 พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ และ 
สายปฏบิัติงาน 

1 พ.ย. 63- 30 พ.ย. 64   กองแผนงาน และ 
กองบริหารงานบุคคล 

1.4  จัดสรรกรอบอัตรารองรับบุคลากร 
กลุ่ม Proactive Recruitment 
ส าหรับปฏิบัติงานดา้น SO2 

มีกรอบอัตราส าหรับรองรับบุคลากร
สมรรถนะสูง เพื่อผลิตงานด้าน SO2 

ตามความต้องการของ SO2 
(จ านวนราย) 

5 5 5 พนักงานสายวิชาการ ต.ค. - พ.ย. 64   กองแผนงาน และ 
กองบริหารงานบุคคล 

1.5  จัดสรรกรอบอัตรา EP รองรับ 
การปฏิบัติงานดา้น SO2 (59 อัตรา) 

มีกรอบอัตรา EP รองรับ SO2 ร้อยละการบรรจุบุคลากร 
ได้ตามกรอบ 

50 100 50 พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ และ 
สายปฏบิัติงาน 

1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 64   กองแผนงาน และ 
กองบริหารงานบุคคล 

1.6  จัดสรรกรอบอัตรา รองรับบุคลากร
กลุ่ม Proactive Recruitment 
ส าหรับปฏิบัติงานดา้น SO3 

มีกรอบอัตราส าหรับรองรับบุคลากร
สมรรถนะสูงเพื่อผลิตงานด้าน SO3 

ตามความต้องการของ SO3 
(จ านวนราย) 

5 5 5 พนักงานสายวิชาการ ต.ค. - พ.ย. 64   กองแผนงาน และ 
กองบริหารงานบุคคล 

1.7  จัดสรรกรอบอัตรา EP รองรับ 
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน (9 อัตรา) 

มีกรอบอัตรา EP รองรับ SO3 ร้อยละการบรรจุบุคลากร 
ได้ตามกรอบ 

50 100 50 พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ และ 
สายปฏบิัติงาน 

1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 64   กองแผนงาน และ 
กองบริหารงานบุคคล 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

   2. การสรรหา บรรจุแต่งต้ัง                   
2.1  การพัฒนาระบบสรรหาบุคลากร 

Proactive Recruitment 
มี กฎ/ระเบยีบ/ ข้อบังคับ รองรับใน
การสรรหา บรรจ ุบุคลากรกลุ่ม 
Proactive Recruitment 

ระดับความส าเร็จของ 
การพัฒนาระบบ (Mind 
stone) 

4 5 5 บุคลากรกลุ่ม 
Proactive 
Recruitment 

1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 64   กองบริหารงานบุคคล 

2.2  การสรรหาบุคลากร Pro Active เพื่อเปิดรับบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถจากบุคคลภายนอกที่
เคยมีต าแหน่งทางวิชาการประเภท
คณาจารย์ประจ า และนักวิจัย 
ที่มีประสบการณ์ที่สามารถขับเคลื่อน
นโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัย 

จ านวนบุคลากรกลุ่ม 
Proactive Recruitment 
(ราย) 

15 15 15 ส่วนงานได้บุคลากร 
ตามความต้องการ 

ตลอดทั้งปี   กองบริหารงานบุคคล 

2.3  การสรรหาบุคลากร  
ส าหรับการด าเนินการเชิงรุก (EP) 

เพื่อเปิดรับบุคลากรสายวิชาการ/ 
สายสนับสนุน เพื่อปฏิบัติงานในงาน
ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน SandBox 
ของมหาวิทยาลยั 

ร้อยละของจ านวนบุคลากร
กลุ่ม Ep ต่อจ านวนความ
ต้องการของส่วนงาน 

80 85 85 ส่วนงานได้บุคลากร 
ตามความต้องการ 

ตลอดทั้งปี   กองบริหารงานบุคคล 

2.4  การสรรหาบุคลากรได้ตามกรอบ 
ที่ได้รับการจัดสรรประจ าป ี

เพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาทดแทน
อัตราก าลังที่ลาออก/เกษยีณ หรือ
ได้รับจัดสรรเพิ่มตามภารกิจ  
(กลุ่ม E, EF) 
 
 
 
  

ร้อยละของจ านวนบุคลากร 
กลุ่ม E,EF ต่อจ านวนกรอบ 
ของส่วนงาน 

80 85 85 ส่วนงานได้บุคลากร 
ตามความต้องการ 

ตลอดทั้งปี   กองบริหารงานบุคคล, 
ส่วนงาน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ระบบการพัฒนาบุคลากร                   
1.  การพัฒนาระบบการให้ทุน

Presidential Scholarship  
กลุ่ม Postdoctoral 

มี กฎ/ระเบยีบ/ ข้อบังคับ รองรับใน
การให้ทุน Presidential 
Scholarship กลุ่ม Postdoctoral 

ระดับความส าเร็จของ 
การพัฒนาระบบ (Mind 
stone) 

4 5 5 บุคลากรได้รับทุน
Presidential 
Scholarship  
กลุ่ม Postdoctoral 

1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 64   กองบริหารงานบุคคล 

2.  จ านวนบุคลากรได้รับการจัดสรรทุน 
Presidential Scholarship  
กลุ่ม Postdoctoral 

มีบุคลากรได้รับการจัดสรรทุน
Presidential Scholarship กลุ่ม 
Postdoctoral ตามความต้องการ
ของส่วนงาน 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับทุนต่อ
จ านวนผู้ที่ขอทุน 

80 85 85 บุคลากรได้รับทุน
Presidential 
Scholarship กลุ่ม 
Postdoctoral 

    กองบริหารงานบุคคล 

3.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
หลักตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง  

ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
ประเมินสมรรถนะเป็นไปตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

80 85 85 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    กองบริหารงานบุคคล, 
LE 

4.  การพัฒนาทักษะ สมรรถะระดบั
บุคคลสายวิชาการ 

เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะรายบุคคลตามความ
ต้องการของส่วนงาน 

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการได้รับการประเมิน
สมรรถนะมากกว่าหรือเป็นไป
ตามค่าคาดหวัง 

80 85 85 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    กองบริหารงานบุคคล, 
TLIC, LE, ส่วนงาน 

  เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
พัฒนาทักษะดา้นการสอนในศตวรรษ
ที ่21 

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ 
ที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านการสอน 
ในศตวรรษที่ 21 

80 85 85 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    กองบริหารงานบุคคล, 
TLIC, LE, ส่วนงาน 

 
เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
พัฒนาทักษะดา้นการท าวิจยัระดับต้น 
ระดับกลาง และระดบัสูง  

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ 
ที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านการวจิัย 

80 85 85 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    กองบริหารงานบุคคล,
ส านักงานบริหารงาน 
วิจัย, TLIC, LE,  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

5.  การพัฒนา ทกัษะ สมรรถะระดับ
บุคคลสายสนับสนุน (Upskill 
Reskill) 

เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลตาม
ความต้องการ 
ของส่วนงาน 

ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนได้รับการ
ประเมินสมรรถนะมากกว่า
หรือเป็นไปตามค่าคาดหวัง 

80 85 85 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    กองบริหารงานบุคคล, 
LE, ส่วนงาน 

  เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาทักษะในงานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนได้รับการ
ประเมินสมรรถนะมากกว่า
หรือเป็นไปตามค่าคาดหวัง 

80 85 85 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    กองบริหารงานบุคคล, 
LE, ส่วนงาน 

6.  การจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ี

เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบวัฒนธรรม
องค์กร ค่านิยมขององค์กร ผ่าน
โครงการฝึกอบรมประจ าป ี

ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ี

80 85 85 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    กองบริหารงานบุคคล, 
LE, ส่วนงาน 

7.  บุคลากรสายวิชาการสามารถ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู ้ทักษะ การ
เตรียมตัวในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

80 85 85 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    กองบริหารงานบุคคล, 
LE, ส่วนงาน 

8.  การสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนางานของบุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนางานจาก
สัมฤทธิ์ผลในงานที่ตนเองปฏิบัติจน
เป็นนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจาก
การปฏิบัติงาน 

80 80 80 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    ทีม KM,  
กองบริหารงานบุคคล 

  มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ
ประกวดนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
ท างานของบุคลากร 
 
  

จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับ
รางวัลแต่ละประเภท 

12 12 12 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

    ทีม KM,  
กองบริหารงานบุคคล 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ระบบการประเมินผลการฏิบัติงาน                   
1.  การพัฒนาระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร Proactive 
Recruitment รายบุคคล 

มี กฎ/ระเบยีบ/ ข้อบังคับ รองรับใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
บุคลากรกลุ่ม Proactive 
Recruitment 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบ (Mind stone) 

4 5 5 บุคลากรกลุ่ม 
Proactive 
Recruitment 

ก่อนครบสัญญาจา้ง  
1 เดือน 

  กองบริหารงานบุคคล 

2.  บุคลากร Proactive Recruitment 
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
งาน TOR ที่ได้จัดท าไว้กับ
มหาวิทยาลัย 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวนบุคลากร Proactive 
Recruitment ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
งาน ก่อนครบก าหนด  

80 80 80 ส่วนงาน ก่อนครบสัญญาจา้ง  
1 เดือน 

  

ส่วนงาน 

3.  การพัฒนากรอบภาระงานขั้นต่ าของ
สายวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ถนัด ทักษะ และสมรรถนะของ
บุคลากรรายบุคคล 

ม ีกฎ/ระเบยีบ/ ข้อบังคับ รองรับใน
กรอบภาระงานขั้นต่ าของสายวิชาการ
ให้สอดคล้องกับความถนัด ทกัษะ 
และสมรรถนะของบุคลากรรายบุคคล 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบ (Mind stone) 

4 5 5 บุคลากรสายวิชาการ ตามรอบการกรอก 
TOR 

  กองบริหารงานบุคคล 

4.  การปรับปรุงการจัดท า TOR/JA  
ของสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับ
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) 

มีระบบสารสนเทศในการจัดท า 
TOR/JA ของสายสนบัสนุน 
ให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) 

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบ (Mind stone) 

4 5 5 บุคลากรสายสนับสนุน ตามรอบการกรอก 
TOR 

  กองบริหารงานบุคคล 

5.  การประเมินความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้รับทราบความผกูพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการธ ารง
รักษาบุคลากร 
 
 
 
  

ระดับคะแนน  
ความผูกพันต่อองค์กร 

4 5 5 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    กองบริหารงานบุคคล 

6.  การประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร ระดับคะแนน  
ความผูกพันต่อองค์กร 

4 5 5 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    กองบริหารงานบุคคล 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน                   
1.  การพัฒนาระบบการจา่ยค่าตอบแทน 

สวัสดิการของบุตลากรกลุ่ม EP ให้
เหมือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 

เพื่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัยระบบ
ใหม่ 

จ านวนร้อยละบุคลากร กลุ่ม 
EP ได้รับการพิจารณาขึ้น
เงินเดือน 

100 100 100 พนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่ม EPได้รับการขึ้น
เงินเดือน 

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 64 

  

กองบริหารงานบุคคล 

2.  การพัฒนาระบบการจา่ยค่าตอบแทน
พนักงานกลุ่ม proactive 
recruitment  

เพื่อเปิดรับและจูงใจคนดี คนเก่ง จ านวนร้อยละบุคลากร 
ได้รับการพิจารณาขึ้น
เงินเดือน 

100 100 100 พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่ม proactive 
recruitment  

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 64   กองบริหารงานบุคคล 

3.  การพัฒนาระบบการจา่ยค่าตอบแทน
วิชาการ (เงินขา 2) 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้าง
ผลงานทางวิชาการ  
เพื่อพัฒนางานของตนเอง 

จ านวนร้อยละบุคลากร 
ได้รับการพิจารณาจา่ย
ค่าตอบแทนวิชาการ  

100 100 100 พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 64   กองบริหารงานบุคคล 

ระบบการธ ารงรักษา                   
1.  การรักษาและพัฒนา พนักงานกลุ่ม 

EP มีสัญญาจา้ง 3-5 ป ี(อาจจ้างต่อ
ได้คราวละ 3-5ปีตามพันธกิจ) ให้
ปฏิบัติงานได้ตลอดสัญญาจ้าง 

เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
และยุทธศาสตร์เชิงรุก 

ร้อยละการจ้าง 
จนครบสัญญาจ้าง 

60 80 100 

      

กองบริหารงานบุคคล 

2.  การรักษาและพัฒนา พนักงานกลุ่ม 
Proactive  recruitment มีสัญญา
จ้าง 5 ปี (อาจจ้างให้ได้คราวละ 5 ปี) 
ให้ปฏิบัติงานได้ตลอดสัญญาจา้ง 

เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
และยุทธศาสตร์เชิงรุก 

ร้อยละการจ้าง 
จนครบสัญญาจ้าง 

60 80 100 

      

กองบริหารงานบุคคล 

3.  การพัฒนาระบบสวัสดิการ  
ตามความต้องการของบุคลากร 

เพื่อให้มีสวัสดิการที่หลากหลายและ
ตอบโจทย์ความต้องการ 
ด้านสวัสดิการของบุคลากร 

จ านวนระบบสวัสดิการ 
ที่ได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง 

5 5 5 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    

กองบริหารงานบุคคล 

4.  การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับรางวัล
ดีเด่น ทั้งในมหาวิทยาลยั และ
ภายนอก 

เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
แก่บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น 

จ านวนบุคลากรได้รับรางวัล
ดีเด่น ทั้งภายในมหาวิทยาลัย  
และภายนอก 

30 40 50 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    

กองบริหารงานบุคคล 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2564 - 2565 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 - 

2565 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ระบบการสรรหา         

1. การวางแผนอัตราก าลัง         

1.1  การด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
เพื่อวางแผนบริหารขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้สอดรับกับทิศทาง 
และเป้าหมายของมหาวิทยาลยั 

มีกรอบอัตรารองรับ 
ตามความต้องการของส่วนงาน 

100 100 100 ในปี 2564 มีการก าหนดกรอบอัตราวา่ง จ านวน 
215 กรอบ ด าเนินการบรรจุ ไปแล้ว 102 ราย 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 97 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 92.55  
ในปี 2565 มีการก าหนดกรอบอัตราวา่ง จ านวน 
248  กรอบ ด าเนินการบรรจุ ไปแลว้ 134 ราย 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ 90 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 90.32   

มิ.ย. 64– 
เม.ย.65 

  กองแผนงาน กองบริหารงาน
บุคคล 

1.2  จัดสรรกรอบอัตรารองรับบุคลากร 
กลุ่ม Proactive Recruitment 
ส าหรับปฏิบัติงานดา้น SO1 

ตามความต้องการของ SO1 (จ านวน
ราย) 

5 5 5 ได้จัดสรรกรอบอัตราพิเศษ และด าเนินการสรร
หาพนักงานมหาวิทยาลยัประจ า แบบตาม
ประสิทธิภาพ จ านวนทั้งสิ้น 8 ราย  

มิ.ย. 64– 
เม.ย.65 

  กองแผนงาน และ 
กองบริหารงานบุคคล 

1.3  จัดกรอบอัตรา EP  
รองรับ SO1 (9 อัตรา) 

ร้อยละการบรรจุบุคลากร 
ได้ตามกรอบ 

20 100 50 ได้จัดสรรกรอบอัตรา และด าเนินการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัยประจ าตามสัญญา 
จ านวนทั้งสิ้น 11 ราย 

มิ.ย. 64– เม.ย.65   กองแผนงาน และ 
กองบริหารงานบุคคล 

1.4  จัดสรรกรอบอัตรารองรับบุคลากร 
กลุ่ม Proactive Recruitment 
ส าหรับปฏิบัติงานดา้น SO2 

ตามความต้องการของ SO2 (จ านวน
ราย) 

5 5 5 ได้จัดสรรกรอบอัตราพิเศษ และด าเนินการสรร
หาพนักงานมหาวิทยาลยัประจ า แบบตาม
ประสิทธิภาพ จ านวนทั้งสิ้น 3 ราย 

มิ.ย. 64– 
เม.ย.65 

  กองแผนงาน และ 
กองบริหารงานบุคคล 

1.5  จัดสรรกรอบอัตรา EP รองรับการ
ปฏิบัติงานด้าน SO2 (59 อัตรา) 

ร้อยละการบรรจุบุคลากร 
ได้ตามกรอบ 

50 100 50 ได้จัดสรรกรอบอัตรา และด าเนินการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัยประจ าตามสัญญา 
จ านวนทั้งสิ้น 11 ราย 

มิ.ย. 64– เม.ย.65   กองแผนงาน และ 
กองบริหารงานบุคคล 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 - 

2565 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

1.6  จัดสรรกรอบอัตรา รองรับบุคลากร
กลุ่ม Proactive Recruitment 
ส าหรับปฏิบัติงานดา้น SO3 

ตามความต้องการของ SO3 (จ านวน
ราย) 

5 5 5 ได้จัดสรรกรอบอัตราพิเศษ และด าเนินการสรร
หาพนักงานมหาวิทยาลยัประจ า แบบตาม
ประสิทธิภาพ จ านวนทั้งสิ้น 1 ราย 

มิ.ย. 64– 
เม.ย.65 

  กองแผนงาน และ 
กองบริหารงานบุคคล 

1.7  จัดสรรกรอบอัตรา EP รองรับ 
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน (9 อัตรา) 

ร้อยละการบรรจุบุคลากร 
ได้ตามกรอบ 

50 100 50 ได้จัดสรรกรอบอัตรา และด าเนินการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัยประจ าตามสัญญา 
จ านวนทั้งสิ้น 1 ราย 

มิ.ย. 64– เม.ย.65   กองแผนงาน และ 
กองบริหารงานบุคคล 

2. การสรรหา บรรจแุตง่ตั้ง                

2.1  การพัฒนาระบบสรรหาบุคลากร 
Proactive Recruitment 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบ (Mind stone) 

4 5 5 ได้พัฒนาระบบสรรหาบุคลากร Proactive 
Recruitment ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ืองหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ า แบบตามประสิทธภิาพ 
(Active Recruitment) พ.ศ. 2563 

มิ.ย. 64– เม.ย.65   กองบริหารงานบุคคล 

2.2  การสรรหาบุคลากร Pro Active จ านวนบุคลากรกลุ่ม Proactive 
Recruitment (ราย) 

15 15 15 ได้จัดสรรกรอบอัตราพิเศษ และด าเนินการสรร
หาพนักงานมหาวิทยาลยัประจ า แบบตาม
ประสิทธิภาพ จ านวนทั้งสิ้น 8 ราย 

ตลอดทั้งปี   กองบริหารงานบุคคล 

2.2  การสรรหาบุคลากร  
ส าหรับการด าเนินการเชิงรุก (EP) 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรกลุ่ม Ep 
ต่อจ านวนความต้องการของส่วนงาน 

80 85 85 ได้รับจัดสรรกรอบอัตรา จ านวน 57 กรอบ และ
ด าเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 
แบบตามสัญญาจ้าง จ านวนทั้งสิ้น 46 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 80.70 

ตลอดทั้งปี   กองบริหารงานบุคคล 

2.3  การสรรหาบุคลากรได้ตามกรอบ 
ที่ได้รับการจัดสรรประจ าป ี

ร้อยละของจ านวนบุคลากร 
กลุ่ม E,EF ต่อจ านวนกรอบ 
ของส่วนงาน 

80 85 85 ได้รับจัดสรรกรอบอัตราปี2564 จ านวน 121 
กรอบ และด าเนินการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ า  จ านวนทั้งสิ้น 114 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 94.21 
  

ตลอดทั้งปี   กองบริหารงานบุคคล, ส่วน
งาน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 - 

2565 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

3. ระบบการพัฒนาบุคลากร         

1.  การพัฒนาระบบการให้ทุน
Presidential Scholarship  
กลุ่ม Postdoctoral 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบ (Mind stone) 
 
 

4 5 5 อยู่ระหว่างการด าเนินการในเชิงนโยบาย 1 พ.ย. 63 - 
30 พ.ย. 64 

  กองบริหารงานบุคคล 

2.  จ านวนบุคลากรได้รับการจัดสรรทุน 
Presidential Scholarship กลุ่ม 
Postdoctoral 

ร้อยละของผู้ที่ได้รับทุนต่อจ านวนผู้ที่
ขอทุน 

80 85 85 อยู่ระหว่างการด าเนินการในเชิงนโยบาย     กองบริหารงานบุคคล 

3.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
หลักตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ร้อยละของบุคลากรได้รับการประเมิน
สมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

80 85 85 อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศ     กองบริหารงานบุคคล, LE 

4.  การพัฒนาทักษะ สมรรถนะระดบั
บุคคลสายวิชาการ 

  
  

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับ
การประเมินสมรรถนะมากกวา่หรือ
เป็นไปตามค่าคาดหวัง 

80 85 85 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการประเมิน
สมรรถนะ ทั้งสิ้น 1,962 ราย ได้รับการประเมิน
สมรรถนะมากกว่าหรือเท่ากับ จ านวน 1,813 
ราย คิดเป็นร้อยละ 92.42 

    กองบริหารงานบุคคล, TLIC, 
LE, ส่วนงาน 

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ 
ที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านการสอน 
ในศตวรรษที่ 21 

80 85 85 โครงการปฐมนิเทศ อาจารย์.ใหม ่ปี2564 
 - จ านวนผู้ลงทะเบียน 176 ราย 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 145 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 82.38.5 

    กองบริหารงานบุคคล, TLIC, 
LE, ส่วนงาน 

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ 
ที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านการวจิัย 

80 85 85 โครงการอบรมนักวิจยัรุ่นใหม่ ปี2564 
 - จ านวนผู้ลงทะเบียน 113 ราย 
 - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 108 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 95.5 

    กองบริหารงานบุคคล,
ส านักงานบริหารงาน วิจยั, 
TLIC, LE,  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 - 

2565 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

5.  การพัฒนา ทกัษะ สมรรถนะระดับ
บุคคลสายสนับสนุน (Upskill 
Reskill) 

ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนได้รับการประเมิน
สมรรถนะมากกว่าหรือเป็นไปตามค่า
คาดหวัง 

80 85 85 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
ประเมินสมรรถนะ ทั้งสิ้น 6,090 ราย  
ได้รับการประเมินสมรรถนะมากกว่าหรอืเท่ากับ 
จ านวน 5,875 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.46 

    กองบริหารงานบุคคล, LE, 
ส่วนงาน 

6.  การจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร
ประจ าป ี

ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

80 85 85 จัดท าโครงการฝึกอบรมแก่บุคลากรทั้งสิน้ 20 
โครงการ โดยมีจ านวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติ 
เข้าร่วมทั้งสิ้น 4,500 ราย และมบีุคลากรที่ 
เข้าร่วมทั้งสิ้น 4,311 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.8 

    กองบริหารงานบุคคล, LE, 
ส่วนงาน 

7.  บุคลากรสายวิชาการสามารถ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

80 85 85 บุคลากรสายวิชาการที่อยู่ในเกณฑ์ขอต าแหน่ง
ในปี 2564 (บรรจุระหว่างป ี2558 – 2560)
จ านวน 290 ราย สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ได้จ านวน 126 ราย อยู่ระหว่างขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 53 ราย 
อยู่ระหว่างการลาศึกษา 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 
77.58  

    กองบริหารงานบุคคล, LE, 
ส่วนงาน 

8.  การสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนางานของบุคลากร 

  

จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

80 80 80 การสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางาน
ของบุคลากรผ่านโครงการ CMU KM Day 
2021จ านวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด 103 
ผลงาน 

    ทีม KM,  
กองบริหารงานบุคคล 

จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลแต่ละ
ประเภท 

12 12 12 การสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางาน
ของบุคลากรผ่านโครงการ CMU KM Day 
2021จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลแตล่ะ
ประเภท จ านวน 29 ผลงาน 
  

    ทีม KM,  
กองบริหารงานบุคคล 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 - 

2565 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

4. ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  

1.  การพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร Proactive 
Recruitment รายบุคคล 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบ (Mind stone) 

4 5 5 ได้พัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร Proactive Recruitment 
รายบุคคล 

ก่อนครบสัญญา
จ้าง 1 เดือน 

  กองบริหารงานบุคคล 

2.  บุคลากร Proactive Recruitment 
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
งาน TOR ที่ได้จัดท าไว้กับ
มหาวิทยาลัย 

จ านวนบุคลากร Proactive 
Recruitment ได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงานงาน ก่อนครบก าหนด  

4 3 5 ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบก าหนดไป
แล้วจ านวน 5 ราย 

ก่อนครบสัญญา
จ้าง 1 เดือน 

  

ส่วนงาน 

3.  การพัฒนากรอบภาระงานขั้นต่ าของ
สายวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ถนัด ทักษะ และสมรรถนะของ
บุคลากรรายบุคคล 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบ (Mind stone) 

4 5 5 อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการจัดท า 
TOR/JA ของสายวิชาการผ่านโครงการ smart 
Office ของส านกังานมหาวิทยาลัย  

ตามรอบการ
กรอก TOR 

  กองบริหารงานบุคคล 

4.  การปรับปรุงการจัดท า TOR/JA  
ของสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับ
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบ (Mind stone) 

4 5 5 อยู่ระหว่างการจัดท ากรอบสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งของสายสนับสนุน เพื่อประกอบการ
จัดท า TOR/JA ของสายสนบัสนุนตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 

ตามรอบการ
กรอก TOR 

  กองบริหารงานบุคคล 

5.  การประเมินความผูกพันต่อองค์กร ระดับคะแนน  
ความผูกพันต่อองค์กร 

4 5 5 ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กร 
ในการประเมินประจ าปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 66.6  

    กองบริหารงานบุคคล 

6.  การประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร ระดับคะแนน  
ความผูกพันต่อองค์กร 

4 5 5 ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อองค์กร 
ในการประเมินประจ าปี2564 อยู่ที่ร้อยละ 63.5  

    กองบริหารงานบุคคล 

5. ระบบการบรหิารค่าตอบแทน         
1.  การพัฒนาระบบการจา่ยค่าตอบแทน 

สวัสดิการของบุคลากรกลุ่ม EP ให้
เหมือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจ า 

จ านวนร้อยละบุคลากร กลุ่ม EP 
ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน 

100 100 100 ได้พัฒนาระบบการจา่ยค่าตอบแทนของกลุ่ม EP 
ได้รับพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนในปี 2564  

1 ก.ย. 63 -  
31 ต.ค. 64 

  

กองบริหารงานบุคคล 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 - 

2565 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

2.  การพัฒนาระบบการจา่ยค่าตอบแทน
พนักงานกลุ่ม proactive recruitment  

จ านวนร้อยละบุคลากร 
ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน 

100 100 100 ได้พัฒนาระบบการจา่ยค่าตอบแทนของกลุ่ม 
proactive recruitment ได้รับพิจารณาการ
เล่ือนเงินเดือนในปี 2564 จ านวน 3 ราย 

1 ก.ย. 63 - 
31 ต.ค. 64 

  กองบริหารงานบุคคล 

3.  การพัฒนาระบบการจา่ยค่าตอบแทน
วิชาการ (เงินขา 2) 

จ านวนร้อยละบุคลากร 
ได้รับการพิจารณาจา่ยค่าตอบแทน
วิชาการ  

100 100 100 ได้พัฒนากระบวนการจ่ายค่าตอบแทนเงิน
ประจ าต าแหน่งทางวิชาการ (ขาที่ 2)  
โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติงาน (CMU-PA) ของต้นสังกัด
กับผู้เสนอขอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 5/2564  

1 ก.ย. 63 - 
31 ต.ค. 64 

  กองบริหารงานบุคคล 

6. ระบบการธ ารงรักษา         
1.  การรักษาและพัฒนา พนักงานกลุ่ม 

EP มีสัญญาจา้ง 3-5 ป ี(อาจจ้างต่อ
ได้คราวละ 3-5ปีตามพันธกิจ) ให้
ปฏิบัติงานได้ตลอดสัญญาจ้าง 

ร้อยละการจ้าง 
จนครบสัญญาจ้าง 

60 80 100 ได้มีการเริ่มบรรจุพนักงานมหาวิทยาลยัประจ า
กลุ่ม EP ตั้งแต่ปี 2562 ยังไม่ครบสัญญาจ้าง 3 
ปี 

    

กองบริหารงานบุคคล 

2.  การรักษาและพัฒนา พนักงานกลุ่ม 
Proactive Recruitment มีสัญญา
จ้าง 5 ปี (อาจจ้างให้ได้คราวละ 5 ปี) 
ให้ปฏิบัติงานได้ตลอดสัญญาจา้ง 

ร้อยละการจ้าง 
จนครบสัญญาจ้าง 

60 80 100 ได้มีการเริ่มบรรจุพนักงานมหาวิทยาลยัประจ า
กลุ่ม Proactive  recruitment ตั้งแต่ป ี2563 
ยังไม่ครบสัญญาจ้าง 3 ป ี

    

กองบริหารงานบุคคล 

3.  การพัฒนาระบบสวัสดิการ  
ตามความต้องการของบุคลากร 

จ านวนระบบสวัสดิการ 
ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง 

5 5 5 1. โครงการออกแบบที่พักบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แม่เหียะ 
2. โครงการ Happy Money Happy CMU   
3. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และ
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

กองบริหารงานบุคคล 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 - 

2565 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

4. การสร้างศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไผ่ล้อม  
5. โครงการให้ความรู้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
6. ระบบ e-statement กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บนระบบ CMU MIS 

4.  การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับรางวัล
ดีเด่น ทั้งในมหาวิทยาลยั และ
ภายนอก 

จ านวนบุคลากรได้รับรางวัลดีเด่น ทั้ง
ภายในมหาวิทยาลยั  
และภายนอก 

30 40 50 ผู้ได้รับรางวัลระดับสูง ที่จัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1. รางวัลผู้บริหารดีเด่น จากกองทุนอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 (จ านวน 
2 รางวัล) เข้าร่วม 2 ท่าน      
2. รางวัลมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ “ช้างทองค า” 
ประจ าป ี2564 (จ านวน 17 รางวัล) เขา้ร่วม 17 
ท่าน      
 (1) อาจารย์นักวิจยัยอดเยีย่ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   (จ านวน 1 รางวัล))    
 (2) อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมแก่นกัศึกษา (จ านวน 1 
รางวัล)    
 (3) อาจารย์ดีเด่น (จ านวน 3 รางวัล)   
 (4) นักวิจยัดีเด่น (จ านวน 3 รางวัล)        
 (5) นักวิจยัรุ่นใหม่ดีเด่น (จ านวน 3 รางวัล)   
 (6) รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดเีด่น 
(จ านวน 2 รางวัล)   
 (7) ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น (จ านวน 4 รางวัล)  
     

กองบริหารงานบุคคล 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 - 

2565 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

หมายเหต ุ ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

ผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลที่จัดขึ้นภายนอก
มหาวิทยาลัย 
1. ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายพั 
ปีการศึกษา2564 ได้แก ่รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง 
2. นักศึกษาเกา่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น 

ประจ าป ี2564   

 - สาขาบรหิารองค์กรการศึกษา ได้แก ่ 

ศ.ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล 

 - สาขาบรหิารธุรกจิ ได้แก ่นายพรชัย  

ปัญจศรีรัตน์ 

3. ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปกีารศึกษา 2564 

 - ประเภทวิชาการ/วิจยั ได้แก ่รศ.ดร.ศิวพร 

อึ้งวัฒนา 

 - ประเภทยอดเยี่ยมทกุด้าน ได้แก่  

ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จรยิาเลิศศักดิ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

รายงานแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานบุคคล 
 
1. รายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานบุคคล เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital 
University 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ให้ลดขั้นตอน ลดความเสี่ยงและเป็น Digital Mindset 
 ตัวชี้วัดหลัก : จ านวนระบบงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล ที่ถูกปรับลดขั้นตอน 
 หน่วยนับ : ระบบ 
 เป้าหมาย : จ านวนระบบงานที่ถูกปรับลดขั้นตอน และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 5 ระบบ 
 ช่วงเวลาเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ  
 ค าอธิบาย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ จัดท าระบบการบริหารงานบุคคล ตามที่ได้รายงานใน CMU-EdPEx 
 ไว้ 5 ระบบใหญ่ ได้แก่  

(1) ระบบสรรหาบุคลากร  
(2) ระบบบริหารงานบุคคล   
(3) ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(4) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(5) ระบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  
โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โดยในระบบงานหลักจะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ระบบ โดยการปรับลดขั้นตอนหรือ 
การพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศ  จะช่วยให้มหาวิทยาลัยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลดจ านวนผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบที่ก าหนด และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 ข้อมูลที่ต้องรายงาน : จ านวนระบบงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล ที่ถูกปรับลดขั้นตอน 
 ผู้รับผิดชอบในการรายงาน : กองบริหารงานบุคคล 
 ผลการด าเนินงาน : จ านวนระบบที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Digital Process และการลดขั้นตอน 
 ระดับความส าเร็จ : บรรลุเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาแล้ว 14 ระบบ ได้แก่ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.1 การสอบบรรจุ คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมูลการติดต่อ โทร 053-943117, 053-943119 
ผู้ประสานงาน นายตามอนภาคย์ เฟื่องกาญจน ์
รายการประมวลผล การสอบบรรจุ คัดเลือกเป็นบุคลากร ในระบบ e-Recruitment 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้คดัเลือกเป็นบุคลากร ตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลยัประจ า  
พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว พนักงานโครงการ
(https://hr.oop.cmu.ac.th/data/std/index.php) 

 ประกอบด้วยข้อมูล : ข้อมลูส่วนตัว ช่ือ สกุล เลขท่ีบัตรประชาชน ที่อยู่ส าหรับ 
การติดต่อ ประวัติการท างาน ประวัติการศึกษา เป็นต้น 

 ตามหลักการ การรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็น  
(Collection Limitation)  

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

1 ปี (เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคดัเลือก) 

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

1.  ผู้ดูแลระบบรับสมัครบคุลากร (มีสทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมลูของผู้สมัคร
ทั้งหมด) 

2.  ผู้ดูแลกระบวนการรับสมัคร (มีสิทธิ ดู/แก้ไข ข้อมูลของผูส้มัครทั้งหมด) 
3.  กรรมการคัดเลือก (มีสิทธิ ดู เฉพาะผู้สมัครในต าแหน่งที่ คณะกรรมการมีสิทธิ

พิจารณา) 
4.  ผู้สมคัร (สิทธิ ด/ูแก้ไข เฉพาะข้อมลูตนเอง) 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : ให้ผู้สมัครก าหนด Password  
ในการเข้าสูร่ะบบ และมีการเข้ารหัส (Encrypted) ในส่วนของช่ือผู้ใช้งาน  
และรหัสผ่าน 

2.  ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้สมคัรจะต้องกรอกข้อมูลและน าเข้า
เอกสารที่เกีย่วข้องในระบบให้ครบถ้วนถึงจะมีสิทธิสอบคดัเลือก 

3.  สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถเรียกดู
ข้อมูลได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอ 
ความยินยอม 

มีความจ าเป็นเพื่อปฏิบัตติามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล 
(Necessary for the performance of contracts) 

 
 
 

  

https://hr.oop.cmu.ac.th/data/std/index.php
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.2 การบรรจุแต่งต้ังบุคลากร 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมุลการติดต่อ โทร 053-943117, 053-943119 
ผู้ประสานงาน นายวิบูลย์ พุทธวงศ ์
รายการประมวลผล การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในระบบ จัดการอัตราก าลัง (CMU-HR) 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งที่ไดร้ับการคดัเลอืก ประเภท

พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า พนกังานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว พนักงานโครงการ  

 ประกอบด้วยข้อมูล : ข้อมลูส่วนบุคคล เช่น เลขท่ีบตัรประจ าตัวประชาชน  
ช่ือ-สกุล เพศ ท่ีอยู่ ข้อมูลญาติสายตรง  ประวัติการศึกษา  

 ตามหลักการ การรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จ าเป็น (Collection 
Limitation) 

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

ตลอดอายสุัญญาจ้าง 

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบการบรรจุแต่งตั้งส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แกไ้ข/ปรับปรุงข้อมูล 
 ของผูไ้ด้รับการแต่งตั้ง ทั้งหมด ผ่านระบบ CMU-HR) 
2. ผู้ดูแลระบบการบรรจุแต่งตั้งของส่วนงาน(มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล

ของผู้ได้รับการแต่งตั้งภายในส่วนงานของตนเองผ่านระบบ CMU-HR) 
3. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิ ดู ข้อมลูของตนเอง ท้ังหมด ผ่านระบบ CMU-MIS) 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : ให้บุคลากรก าหนด Password  
ในการเข้าสูร่ะบบ และมีการเข้ารหัส (Encrypted) ในส่วนของช่ือผู้ใช้งาน  
และรหัสผ่าน 

2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบ CMU-HR ให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดใหถ้ือว่าเป็น
ข้อผิดพลาดของผู้ที่รับผดิชอบในการน าเข้าข้อมลูนั้น ๆ  

3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

มีความจ าเป็นเพื่อปฏิบัตติามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล 
(Necessary for the performance of contracts) 
ตาม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วา่ด้วยการบรรจุ
แต่งตั้ง (https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/job/main_job.php) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ ทดลองปฏิบัติงาน 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมูลการติดต่อ โทร 053-943117 , 053-943119 
ผู้ประสานงาน นายวิรุฬห์ ถูกจิตต์  
รายการประมวลผล การประเมินผลการปฏิบตัิงาน/ทดลองปฏิบัติงาน ในระบบ CMU-MIS 
  

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม  เพื่อประกอบการพิจารณาคณุสมบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน  
 ประกอบด้วยข้อมลู : ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการท างานในรอบปงีบประมาณ 
(TOR/JA) การได้รับการฝึกอบรม ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายนอกเหนือจาก
ข้อตกลง พฤติกรรมในการท างาน เป็นต้น 
 ตามหลักการใช้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างจ ากัด (Use Limitation) 

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลูส่วน
บุคคล 

ตลอดอายสุัญญาจ้าง 

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบการบรรจุแต่งตั้ง ส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แกไ้ข/ปรับปรุงข้อมูล 
การประเมินของบุคลากรทั้งหมดผา่นระบบ CMU-HR) 

2.  ผู้ดูแลระบบการบรรจุแต่งตั้งของส่วนงาน(มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
การประเมินของบุคลากรภายในสว่นงานของตนเอง ผ่านระบบ CMU-HR) 

3. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิ ดู ข้อมลูของตนเอง ท้ังหมด ผ่านระบบ CMU-MIS) 
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : ให้บุคลากรก าหนด Password 
ในการเข้าสูร่ะบบ และมีการเข้ารหัส (Encrypted) ในส่วนของช่ือผู้ใช้งาน  
และรหัสผ่าน 

2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบ CMU-HR ให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดใหถ้ือว่าเป็น
ข้อผิดพลาดของผู้ที่รับผดิชอบในการน าเข้าข้อมลูนั้น ๆ และข้อมูลในระบบ
สามารถน าไปใช้ในการอุทธรณ์ ผลการประเมินต่อไป 

3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) 
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกีย่วข้องกับการประเมินผลการปฏบิัติงาน
(https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/access/main_access.php) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.4 การประเมินผลงานวิชาการ / ช านาญการ 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมุลการติดต่อ โทร 053-943117 , 053-943119 
ผู้ประสานงาน นางอัจฉรา เฟื่องกาญจน์  
รายการประมวลผล  การประเมินผลงานวิชาการ / ช านาญการ ในระบบ กพอ.03 ออนไลน์ 

 เอกสารผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการขอก าหนดต าแหน่ง 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อประกอบการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

 ประกอบด้วยข้อมูล : ข้อมูลส่วนบุคคล (ช่ือ สกุล ต าแหน่ง วันบรรจุ สถานการณ์
ปฏิบัติงาน) ผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการการสอน เป็นตน้ 
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมลูอย่างจ ากัด (Use Limitation) 
 ตามหลักการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Individual Participation)  

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

ตลอดอายสุัญญาจ้าง 

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบการขอต าแหน่งทางวชิาการส่วนกลาง (มสีิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/
ปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR) 

2. ผู้ดูแลระบบการบรรจุแต่งตั้งของส่วนงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง  
ข้อมูลของบุคลากรภายในส่วนงานของตนเอง ผ่านระบบ CMU-HR) 

3. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิน าเข้า/ด/ูแกไ้ข/ลบ ข้อมูลทางวิชาการ แก้ไขขอ้มูลทาง
วิชาการของตนเองทั้งหมด ผ่านระบบ CMU-MIS หลังจาก Submit  
การยื่นผลงานแล้ว จะไมม่ีสิทธิแกไ้ข) 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : ให้บุคลากรก าหนด Password  
ในการเข้าสูร่ะบบ และมีการเข้ารหัส (Encrypted) ในส่วนของช่ือผู้ใช้งาน  
และรหัสผ่าน การเข้าถึงข้อมลู ไดเ้ฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิาน 
ในหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบ CMU-HR ให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดใหถ้ือว่าเป็น
ข้อผิดพลาดของผู้ที่รับผดิชอบในการน าเข้าข้อมลูนั้น ๆ  

3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) 
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกีย่วข้องกับความก้าวหน้าในสายงาน 
(https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/progress/main_progress.php) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.5 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมุลการติดต่อ โทร 053-943117 , 053-943119 
ผู้ประสานงาน นางดารณี ชุ่มสุขใจ  
รายการประมวลผล  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบ CMU-HR 

 น าส่งเอกสารทางราชการ ไปหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความครบถ้วน พร้อมใช้งาน ทั้งภายใน

มหาวิทยาลยั และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
 ประกอบด้วยข้อมูล : ช่ือ สกุล สถานะภาพ ข้อมลูญาติสายตรง 
 ตามหลักการ คณุภาพของข้อมลูส่วนบุคคล (Data Quality)  
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness) 

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

ตลอดอายสุัญญาจ้าง 

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบทะเบียนประวัตสิ่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แกไ้ข/ปรับปรงุข้อมูล
ทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR) 

2. ผู้ดูแลระบบทะเบียนประวัติของสว่นงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
ของบุคลากรภายในส่วนงานของตนเอง ผ่านระบบ CMU-HR) 

3. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิน าเข้า/ด/ูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองทั้งหมด ผ่านระบบ 
CMU-MIS หากต้องการแก้ไขให้ตดิต่อผูดู้แลระบบของส่วนงาน) 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : ให้บุคลากรก าหนด Password  
ในการเข้าสูร่ะบบ และมีการเข้ารหัส (Encrypted) ในส่วนของช่ือผู้ใช้งาน  
และรหัสผ่าน การเข้าถึงข้อมลู ไดเ้ฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิาน 
ในหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบ CMU-HR ให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดใหถ้ือว่าเป็น
ข้อผิดพลาดของผู้ที่รับผดิชอบในการน าเข้าข้อมลูนั้น ๆ  

3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.6 การเบิกสิทธิสวัสดิการ 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมุลการติดต่อ โทร 053-943117 , 053-943119 
ผู้ประสานงาน นางสาวจิราพร ต้อตานา (สวสัดิการพนักงานมหาวิทยาลัย) 

นายนิพัทธ์ เงินศรี (สวัสดิการบุคลากรภาครัฐ) 
รายการประมวลผล 1. การเบิกสิทธิสวสัดิการผ่านระบบสารสนเทศ 

    1.1 ระบบ CMU – MIS 
    1.2 ระบบ ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) 
2. การจัดส่งเอกสารข้อมลูส่วนบุคคลประกอบการเบิกจา่ยสวสัดิการบุคลากรภาครัฐ 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อประกอบการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการของบุคลากร เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
บ าเหน็จตกทอด บ าเหน็จด ารงชีพ ค่าเล่าเรียนบตุร เป็นต้น  
 ประกอบด้วยข้อมูล : ช่ือ สกุล เลขท่ีบัตรประชาชน อายุ เพศ อาการเจ็บป่วย 
ข้อมูลญาติสายตรง เป็นต้น  
 ตามหลักการ คณุภาพของข้อมลูส่วนบุคคล (Data Quality)  
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness) 

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

ตลอดอายสุัญญาจ้าง 

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบสวัสดิการส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แกไ้ข/ปรับปรุง ข้อมลูทั้งหมด
ผ่านระบบ CMU-HR) 

2. ผู้ดูแลระบบเบิกสวสัดิการของส่วนงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูล
ของบุคลากรภายในส่วนงาน ผ่านระบบ CMU-HR) 

3. ผู้ดูแลระบบการจ่ายเงินสวสัดิการ (มีสิทธิ ดู/ข้อมลูทั้งหมดผ่านระบบ  
 E-payroll) 
4.  เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิน าเข้า/ด/ูข้อมูลการเบิกตามสิทธิของตนเองทั้งหมดผา่น

ระบบ CMU-MIS หากต้องการแกไ้ขให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของส่วนงาน) 
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วนหากมีข้อมูลผดิพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่น าเข้าข้อมูลนั้น ๆ  

3.  สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) 
https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/asset/main_asset.php 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.7 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมุลการติดต่อ โทร 053-943117 , 053-943119 
ผู้ประมวลผลข้อมลู  
(Data Processor) 

บลจ.ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั 

ผู้ประสานงาน นางสาวจิราพร ต้อตานา  
รายการประมวลผล การจัดการกองทุนส ารองเลีย้งชีพผ่านระบบ CMU-MIS 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อประกอบการบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประจ า  
 ประกอบด้วยข้อมูล : ช่ือ สกุล เลขท่ีบัตรประชาชน อายุ เพศ เงินเดือน  
การเลือกกองทุน เป็นต้น  
 ตามหลักการ คณุภาพของข้อมลูส่วนบุคคล (Data Quality)  
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness) 

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลูส่วน
บุคคล 

ตลอดอายสุัญญาจ้าง 

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส่วนกลาง (มีสิทธิ ด/ูลบ/แก้ไข/ปรับปรุง 
ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR) 

2. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิน าเข้า/ด/ูแกไ้ข ข้อมูลการเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพของตนเองทั้งหมด ผ่านระบบ CMU-MIS หากต้องการแก้ไขให้ตดิต่อผูดู้แล
ระบบของส่วนกลาง) 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูลนั้น ๆ  

3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) ตามข้อบังคับ
ว่าด้วยกองทุนส ารองเลีย้งชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
(https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/asset/as18_4.pdf) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.8 การพัฒนาฝึกอบรม 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมุลการติดต่อ โทร 053-941312  
ผู้ประสานงาน นางฐิติภัสร์ สวัสด ี
รายการประมวลผล การพัฒนาฝึกอบรม ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อประกอบการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรใหม้ีทักษะ สมรรถนะตามที่มหาวิทยาลยั

ต้องการ และให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
 ประกอบด้วยข้อมูล : ช่ือ สกุล เลขท่ีบัตรประชาชน อายุ เพศ ผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองตามค ารับรอง ผลการพัฒนาฝึกอบรม เป็นต้น  
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมลูอย่างจ ากัด (Use Limitation) 
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness) 
 ตามหลักการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Purpose Specification) 

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

ตลอดอายสุัญญาจ้าง 

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบพัฒนาฝึกอบรมส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แกไ้ข/ปรับปรงุ ข้อมูล
ทั้งหมดผ่านระบบ CMU-MIS) 

2. ผู้ดูแลระบบพัฒนาฝึกอบรมส่วนงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แกไ้ข/ปรับปรุง ข้อมูลของ
บุคลากรภายในส่วนงานของตนเอง ผ่านระบบ CMU-MIS) 

3. ผู้ดูแลระบบการเรียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong Education) (มีสิทธิ ด/ู ข้อมูล
ทั้งหมดผ่านระบบการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education)) 

4. ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น (มีสิทธิดผูลการพัฒนาฝึกอบรมของผู้ใต้บังคับบญัชาของ
ตนเอง)  

5.  เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิน าเข้า/ด/ูข้อมูลการพัฒนาฝึกอบรมของตนเองทั้งหมด 
ผ่านระบบ CMU-MIS หากต้องการแก้ไขให้ตดิต่อผูดู้แลระบบของสว่นงาน) 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูลนั้น ๆ  

3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
(https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/idp/main_idp.php) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.9 การลาศึกษา/ ลาฝึกอบรม 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมุลการติดต่อ โทร 053-941312  
ผู้ประสานงาน นางฐิติภัสร์ สวัสด ี
รายการประมวลผล การลาศึกษา/ลาฝึกอบรม ของบุคลากร  
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุน และผู้ที่ประสงค์จะขอลาศึกษา  

ลาฝึกอบรมระยะสั้น  
 ประกอบด้วยข้อมูล : ช่ือ สกุล เลขท่ีบัตรประชาชน อายุ เพศ ผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมลูอย่างจ ากัด (Use Limitation) 
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness) 
 ตามหลักการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Purpose Specification) 

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

ตลอดอายสุัญญาจ้าง 

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบการลาศึกษา/ลาฝึกอบรมส่วนกลาง (มีสิทธิ ด/ูลบ/แก้ไข/ปรับปรุง 
ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU-MIS) 

2. ผู้ดูแลระบบการลาศึกษา/ลาฝึกอบรมส่วนงาน (มสีิทธิ ดู/ลบ/แกไ้ข/ปรับปรุง 
ข้อมูลของบุคลากรภายในส่วนงาน ผ่านระบบ CMU-MIS) 

3. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิน าเข้า/ด/ูข้อมูลการลาศึกษา/ลาฝึกอบรมตามสิทธิของ
ตนเองทั้งหมด ผ่านระบบ CMU-MIS หากต้องการแก้ไขให้ติดต่อผูดู้แลระบบ
ของส่วนงาน) 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูลนั้น ๆ  

3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) 
การสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
(https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/develop/main_subdevelop-25) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.10 การด าเนินการทางวินัย/นิติการ 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมุลการติดต่อ โทร 053-943117 , 053-943119 
ผู้ประสานงาน นายวิรุฬห์ ถูกจิตต ์
รายการประมวลผล การด าเนินการทางวินัย/นติิการ 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อประกอบการจดัท าประวัติการด าเนินการทางวินัย/นิติการ ของบุคลากร

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาแตง่ตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง หรือ พิจารณาการขยายสัญญาจ้าง  
 ประกอบด้วยข้อมูล : ช่ือ สกุล เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง สังกัด  
ที่อยู่ติดต่อ โทษท่ีได้รับ การถูกด าเนินการทางวินัยในกรณี ระยะเวลาการได้รับโทษ 
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมลูอย่างจ ากัด (Use Limitation) 
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness) 
 ตามหลักการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Purpose Specification) 

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

ตลอดอายสุัญญาจ้าง 

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบการด าเนินการทางวินยั/นิติการส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/
ปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR) 

2. ผู้ดูแลระบบระบบการด าเนินการทางวินัย/นิติการส่วนงาน (มีสิทธิดูข้อมูล 
ของบุคลากรภายในส่วนงานของตนเอง ผ่านระบบ CMU-HR) 

3. นิติกร (มีสิทธิดู ข้อมลูบุคลากรผ่านระบบ CMU-HR) 
4. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิ /ดูข้อมูลการด าเนินการทางวินัย/นิติการของตนเอง

ทั้งหมด ผ่านระบบ CMU-MIS หากต้องการแก้ไขให้ตดิต่อผูดู้แลระบบของ 
ส่วนงาน) 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2. ความถูกต้องครบถว้น (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูลนั้น ๆ  

3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.11 การรับรองสถานภาพบุคลากร 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมุลการติดต่อ โทร 053-943117 , 053-943119 
ผู้ประสานงาน นายวิรุฬห์ ถูกจิตต ์
รายการประมวลผล การรับรองสถานภาพบุคลากร 

ได้แก่ หนังสือรับรอง บัตรประจ าตัวบุคลากร หนังสือรับรองการเสยีภาษี เป็นต้น  
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อการให้บริการแก่บุคลากรในการขอเอกสารรับรองสถานภาพเพ่ือประกอบใน 

การท านิติกรรมตา่ง ๆ 
 ประกอบด้วยข้อมูล : ช่ือ สกุล เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน รายได้ รายจ่าย  
การติดต่อกับเจ้าของข้อมูล เป็นตน้ 
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมลูอย่างจ ากัด (Use Limitation) 
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness) 
 ตามหลักการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Purpose Specification) 

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

3 เดือน 

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบการจัดท าเอกสารรับรองสถานภาพส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แกไ้ข/
ปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR) 

2. ผู้ดูแลระบบระบบการจัดท าเอกสารรับรองสถานภาพส่วนงาน (มีสทิธิ ดู ข้อมูล
ของบุคลากรภายในส่วนงานของตนเอง ผ่านระบบ CMU-HR) 

3. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิ ยื่นขอ/ดูข้อมูลการจัดท าเอกสารรับรองสถานภาพของ
ตนเองทั้งหมด ผ่านระบบ CMU HR-Portal หากต้องการแก้ไขให้ตดิต่อผูดู้แล
ระบบของส่วนงาน) 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูลนั้น ๆ  

3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.12 การตรวจสอบประวัติอาชญากร 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กองบริหารงานบุคคล 
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมุลการติดต่อ โทร 053-943117 , 053-943119 
ผู้ประสานงาน นายวิรุฬห์ ถูกจิตต ์
รายการประมวลผล การตรวจสอบประวัติอาชญากร 
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้คดัเลือกเป็นบุคลากร  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 
ประกาศ ณ วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2553 
 ประกอบด้วยข้อมูล : ช่ือ สกุล เลขท่ีบัตรประจ าตัวบุคลากร สังกัด  
วันบรรจุ ลายนิ้วมือ เป็นต้น  

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

ตลอดอายสุัญญาจ้าง 

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบการจัดท าเอกสารส่งตรวจประวตัิอาชญากร ส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/
ลบ/แกไ้ข/ปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR) 

2. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิ ยื่นขอ/ดูข้อมูลการจัดท าเอกสารส่งตรวจประวัติอาชญา
กร ตนเองทั้งหมด ผ่านระบบ CMU HR หากต้องการแกไ้ขให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ของส่วนกลาง) 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูลนั้น ๆ  

3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) สอดคล้อง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553 
ประกาศ ณ วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ.2553 

 
 
 
 
 
  



P a g e  | 29 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.13 การจัดท างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบบุคลากร  
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมุลการติดต่อ 0-5394-1492 
ผู้ประสานงาน กองแผนงาน 
รายการประมวลผล จัดท าค าของบประมาณในการบรหิารงานบุคคล ประจ าปี  

 ประกอบด้วยข้อมูล : ช่ือ  สกุล เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง สังกัด รายรับท้ังหมด 
การไดร้ับให้แต่งตั้งต าแหน่งที่สูงข้ึน การไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่บริหาร เป็นต้น 
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมลูอย่างจ ากัด (Use Limitation) 
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness) 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อสรุปข้อมลูในการจดัท างบประมาณรายจ่ายด้านงบบุคลากรประจ าปี  
เพื่อจัดท าค าของบประมาณในปีถดัไป  

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

1 ปี  

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบจัดการงบประมาณส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แกไ้ข/ปรับปรุง  
ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU HR) 

2. ผู้ดูแลระบบจัดการงบประมาณส่วนงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง  
ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU HR เฉพาะ) 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูลนั้น ๆ  

3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.14 การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ช่ือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ที่อยู่ 239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
ข้อมุลการติดต่อ 0-5394-1492 
ผู้ประสานงาน กองบริหารงานบุคคล 
รายการประมวลผล จัดท าค าขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามช้ันตรา ประจ าปี  

(ตามวันพระราชสมภพ)  
 ประกอบด้วยข้อมูล : ช่ือ  สกุล เลขท่ีต าแหน่ง ต าแหน่ง สังกัด แตง่ตั้งต าแหน่ง 
ที่สูงข้ึน การไดร้ับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหาร ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 5 ปี 
ย้อนหลัง เป็นต้น 
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมลูอย่างจ ากัด (Use Limitation) 
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness) 

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เพื่อสรุปข้อมลูในการจดัท าค าขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ เพื่อเสนอขอไป
ยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในปีถัดไป  

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมลู 
ส่วนบุคคล 

1 ปี  

สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนบุคคล 

1. ผู้ดูแลระบบจัดการส่วนกลาง (มีสทิธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมลูทั้งหมดผ่าน
ระบบ CMU HR) 

2. ผู้ดูแลระบบจัดการส่วนงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมดผา่น
ระบบ CMU HR เฉพาะ) 

3. เจ้าของข้อมูล ดูประวัติการไดร้ับพระราชทานเครื่องราชฯของตนเองผ่านระบบ 
CMU-MIS 

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคล 

1. การธ ารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องน าเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูลนั้น ๆ  

3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมลูได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม 

เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายของผูค้วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

ระบบงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานบุคคล 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น Digital University 

 
1. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุนประเภทอ่ืน ๆ ส าหรับผู้ลาศึกษาต่อ 
2. การสรรหาคณบดี 
3. การเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
4. การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของนิติกร ที่ขอรับเงินส าหรับต าแหน่ง 
 ที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก) ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (Legal Officer Compensations) 

 
 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

2. รายงานแผนปฏิบัติการระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Brain power  
 ตัวชี้วัดหลัก : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ การพัฒนาบุคลากร 
 หน่วยนับ : ระดับคะแนน  
 เป้าหมาย : การพัฒนาหลักสูตร และ สมรรถนะ ตามความต้องการของแต่ละต าแหน่งงาน กลุ่มงาน และ
   สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ โดยได้รับค่าคะแนน มากกว่า 20 คะแนน 
 ช่วงเวลาเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ  
 ค าอธิบาย :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท าแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกกลุ่มงาน  

เพ่ือให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ เป็นเลิศและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบในการบริหารจัดการ  
โดยการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรตาม Brain Power Concept ดังนี้ 

1. พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ตามต าแหน่งงาน 
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ทั้งแบบ Online และ Onsite 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือประกอบในการบริหารจัดการ 

 แนวทางการด าเนินงาน : 
1. มีการส ารวจสภาพแวดล้อม ที่เก่ียวข้อง 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย Brain Power 
3. มีการพัฒนาหลักสูตรตามกลุ่มงาน  
4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 
5. มีการถ่ายทอด กระบวนการ วิธีการ ให้ทุกส่วนงานได้รับทราบ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

 เกณฑ์การให้คะแนน : 
หัวข้อ คะแนน 

จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา  
 - มากกว่า หรือเท่ากับ 5 หลักสูตร 
 - น้อยกว่า 5 หลักสูตร 
 - ไม่มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 

 
10 
5 
0 

จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
 - มากกว่า หรือเท่ากับ 5 ระบบ 
 - น้อยกว่า 5 ระบบ 
 - ไม่มีระบบสารสนเทศท่ีได้รับการพัฒนา 

 
10 
5 
0 

จ านวนสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา 
 - มากกว่า หรือเท่ากับ 5 สมรรถนะ 
 - น้อยกว่า 5 สมรรนะ 
 - ไม่มีสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา 

 
10 
5 
0 

 
 แผนการด าเนินการ : 
 กิจกรรมโครงการ Gantt  Chart 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

 ผลการด าเนินงาน : 
หัวข้อ 

จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา  
 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะหลัก (General Competency) จ านวน 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
  - หลักสูตรพัฒนาค่านิยม E-CMU บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  - หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์กรส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Business Acumen) 
  - หลักสูตรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
  - หลักสูตรยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่งาน (Functional Competency) จ านวน 5 หลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
  - หลักสูตร HR 101 for HR CMU 
  - หลักสูตรการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research) 
  - หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
  - หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ 
  - หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 - ระบบการประเมินเพื่อการพัฒนา IDP Assessment 
 - ระบบ CMU Learner ผ่านระบบการศึกษาตลอดชีวิต (CMU Lifelong Education) 
จ านวนสมรรถนะของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 - สมรรถนะตามต าแหน่งงาน ดังนี้ 
  - ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานท่ัวไป 
  - ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิชาการศึกษา 
  - ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
  - ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเทศสัมพันธ์ 
  - ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานวิจัย 
  - ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคล 
  - ผู้ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ 
  - ผู้ปฏิบัติงานด้านงานกิจการนักศึกษา 
  - ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
คิดเป็น 25 คะแนน เป็นไปตามเป้าหมาย 
หมายเหตุ : น้อยกว่า 20 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  เท่ากับหรือมากกว่า 20 เป็นไปตามเป้าหมาย 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 - 
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุนประเภทอื่น ๆ ส าหรับผูล้าศึกษาต่อ 

  



เร ิ�มตน้กระบวนการ : กระบวนการรบัสมคัร (รายใหม)่ /การเขา้สูร่ะบบทนุการศกึษา

อาจารย/์ผูร้บัทนุ
(User 1)

กรอก 
ใบสมคัร*

Upload 
เอกสาร

new user

เขา้สู ่Function ทนุการศกึษา 
(Full option)

แกไ้ขขอ้มลู

recently user

แจง้เตอืน

1. เสนอเรื�องพจิารณาทนุ
2. สญัญาทนุ/สญัญาลา/สญัญาอดุหนุน
3. การขยายระยะเวลา
4. การรายงานผลการศกึษา
5. การเบกิจา่ยทนุ
6. การรายงานตวักลบั
7. การยตุกิารศกึษา

สว่นงาน/คณะ
(User 2)

ขอ้มลูผูส้มคัรทนุ

ตรวจสอบขอ้มลู

บนัทกึความเห็น

ผา่น
no yes

แจง้เตอืน

แจง้เตอืน แจง้เตอืน

ขอ้มลูเงนิอดุหนุน
เพิ�มเตมิ (หากม)ี

กรอกเลขบญัชคีณะ 
(กรณีคณะสํารองจา่ยให ้

ผูรั้บทนุ)

กองบรหิารงานบคุคล
(User 3)

ประกาศรับสมคัรทนุ

ขอ้มลูผูส้มคัรทนุ

ตรวจสอบขอ้มลูno

เสนอเรื�องเพื�อพจิารณาทนุ

จัดทําวาระการประชมุ

รายงานการประชมุ 
อนุกรรมการฯ

รายงานการประชมุ 
อนุกรรมการฯ

ประกาศผลพจิารณาทนุ

ขอ้มลูงบประมาณ
ของผูรั้บทนุที�ตาม
เกณฑท์ี�ไดรั้บ

การอนุมตัวิงเงนิ

เกบ็ขอ้มลู/
เอกสารใน
ระบบ

1. ขอ้มลูสว่นบคุคล
2. ขอ้มลูงบประมาณทนุที�ไดรั้บ
3. บญัชทีี�ใชใ้นการรับเงนิทนุ
4. ประกาศผลทนุการศกึษา/เกณฑก์พ.

กองกฏหมาย
(User 4)

วงเงนิตามหมวด
เกณฑ ์กพ.

กองคลงั
(User 5)

อนกุรรมการ/กรรมการ
(User 6)

พจิารณากลั�นกรอง

วาระการประชมุทนุ  
(อนุกรรมการฯ)

รับรองรายงาน**

วาระการประชมุทนุ  
(คณะกรรมการฯ)

พจิารณากลั�นกรอง

รับรองรายงาน**

* กรอกใบสมคัร 
  - ดงึขอ้มลูสว่นบคุคลจาก MIS เชื�อมเพื�อลดการกรอกขอ้มลู 
  - ผูส้มคัรรับทนุ/ผูรั้บทนุ อา้งองิจากเลขบตัรประชาชน (ป้องกนัชื�อขอ้มลูซํ�าซอ้น) 
  - ระบเุลขบญัชทีี�ใชสํ้าหรับการรับเงนิ (ไมจํ่าเป็นตอ้งเป็นบญัชเีงนิเดอืน) 

** รบัรองรายงาน 
  - เชื�อมโยงการรับรองรายงานกบั E meeting

หมายเหต:ุ 1. ทกุกระบวนการจะมกีารแจง้ Notice แกผู่ม้สีว่นเกี�ยวในกระบวนการน ั�นผา่น E mail  
                  2. ทกุกระบวนการม ีProgress bar ใหเ้ห็นวา่อยูก่ระบวนการอยูท่ ี�ลาํดบัใด 
                  3. เอกสาร/ขอ้มลูที�อพัโหลด จะม ีDigital Signature อา้งองิเสมอ 

ทนุการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมฯ่ และทนุประเภทอื�นๆ สาํหรบัผูล้าศกึษาตอ่

yes



กระบวนการที� 1 : เสนอเรื�องพจิารณาทนุ (Recently User)

อาจารย/์ผูร้บัทนุ
(User 1)

แจง้เตอืน

เสนอเรื�องพจิารณา

แกไ้ขขอ้มลู/เอกสารเพิ�มเตมิ

สว่นงาน/คณะ
(User 2)

ขอ้มลูผูส้มคัรทนุ

ตรวจสอบขอ้มลู

เสนอที�ประชมุคณะ

yes

แจง้เตอืน

แจง้เตอืน แจง้เตอืน

ผา่น
no

กองบรหิารงานบคุคล
(User 3)

ขอ้มลูผูส้มคัรทนุ

ตรวจสอบขอ้มลู
no

เสนอเรื�องเพื�อพจิารณาทนุ

จัดทําวาระการประชมุ

รายงานการประชมุ 
อนุกรรมการฯ

รายงานการประชมุ 
อนุกรรมการฯ

ประกาศผลพจิารณาทนุ

1. ขอ้มลูที�ผา่นมตเิห็นชอบเพิ�มเตมิรายบคุคล
2. ขอ้มลูงบประมาณทนุที�ไดรั้บ
3. ประกาศผลทนุการศกึษา/เกณฑก์พ.
4. งบประมาณรายไดท้ี�ไดรั้บเพิ�มเตมิ

การอนุมตัวิงเงนิเพิ�มเตมิ (หากม)ี*

เกบ็ขอ้มลู/
เอกสารใน
ระบบ

yes

กองกฏหมาย
(User 4)

กองคลงั
(User 5)

อนกุรรมการ/กรรมการ
(User 6)

พจิารณากลั�นกรอง

วาระการประชมุทนุ  
(อนุกรรมการฯ)

รับรองรายงาน**

วาระการประชมุทนุ  
(คณะกรรมการฯ)

พจิารณากลั�นกรอง

รับรองรายงาน**

* การอนมุตัวิงเงนิเพิ�มเตมิ (หากม)ี* 
  - กรณีที�อนุมตัคิา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิของอาจารยท์ี�มกีารปรับเปลี�ยนตามเกณฑ ์กพ. หรอืการเบกิจา่ยตามจรงิ เชน่ คา่ธรรมเนยีมการศกึษา 

** รบัรองรายงาน 
  - เชื�อมโยงการรับรองรายงานกบั E meeting

หมายเหต:ุ 1. ทกุกระบวนการจะมกีารแจง้ Notice แกผู่ม้สีว่นเกี�ยวในกระบวนการน ั�นผา่น E mail  
                  2. ทกุกระบวนการม ีProgress bar ใหเ้ห็นวา่อยูก่ระบวนการอยูท่ ี�ลาํดบัใด 
                  3. เอกสาร/ขอ้มลูที�อพัโหลด จะม ีDigital Signature อา้งองิเสมอ 

ทนุการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมฯ่ และทนุประเภทอื�นๆ สาํหรบัผูล้าศกึษาตอ่



กระบวนการที� 2 : สญัญาทนุ สญัญาลา สญัญาเงนิอดุหนนุ

อาจารย/์ผูร้บัทนุ
(User 1)

สญัญารับทนุการศกึษา*

สญัญาลาการศกึษา*

สญัญาเงนิอดุหนุน*

แกไ้ขขอ้มลู/เอกสารเพิ�มเตมิ

ระบเุทอม/รอบการ
ศกึษาในระบบ 

สว่นงาน/คณะ
(User 2)

ขอ้มลู/เอกสารผูรั้บทนุ 

ตรวจสอบเอกสาร

ครบ
no yes

แจง้เตอืน แจง้เตอืน

กองบรหิารงานบคุคล
(User 3)

เกบ็ขอ้มลู/
เอกสารใน
ระบบ**

no

กองกฏหมาย
(User 4)

ขอ้มลู/เอกสารผูรั้บทนุ 

ตรวจสอบเอกสาร

ครบ
yes

กองคลงั
(User 5)

อนกุรรมการ/กรรมการ
(User 6)

ทนุการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมฯ่ และทนุประเภทอื�นๆ สาํหรบัผูล้าศกึษาตอ่

* สญัญารบัทนุการศกึษา/ลาศกึษา/เงนิอดุหนนุ 
   - Generate form และ เชื�อมโยงกบัระบบการบรหิารสญัญาของกองกฎหมาย 
   - ดงึขอ้มลูสว่นบคุคลจาก MIS เชื�อมเพื�อลดการกรอกขอ้มลู 

** เก็บขอ้มลู/เอกสารในระบบ 
  - แสดงระยะเวลาศกึษา การเงนิ การเบกิจา่ย รอบการรายงานผลการศกึษา 
  - แจง้เตอืนรอบการเบกิจา่ย/การรายงานผลการศกึษา (ตามรอบเทอมที�อาจารยก์รอกในระบบ) 
  - Record และ แจง้เตอืนแกส่ว่นงาน/ผูบ้รหิารทราบ หากไมม่กีารรายงานผล หรอืรายงานผลไมต่รงรอบที�กําหนด (เพื�อใขใ้นกระบวนการที� 6) 

Pop up แจง้เตอืน หากไมร่ายงานผลความกา้วหนา้ระหวา่งการศกึษาจะไมส่ามารถเบกิจา่ยเงนิใหร้อบคร ั�งถดัไปได ้(อาจารยก์ดรบัทราบเงื�อนไข)

หมายเหต:ุ 1. ทกุกระบวนการจะมกีารแจง้ Notice แกผู่ม้สีว่นเกี�ยวในกระบวนการน ั�นผา่น E mail  
                  2. ทกุกระบวนการม ีProgress bar ใหเ้ห็นวา่อยูก่ระบวนการอยูท่ ี�ลาํดบัใด 
                  3. เอกสาร/ขอ้มลูที�อพัโหลด จะม ีDigital Signature อา้งองิเสมอ 



กระบวนการที� 3 : ขยายระยะเวลาศกึษา

อาจารย/์ผูร้บัทนุ
(User 1)

แสดงความประสงค ์
ขยายระยะเวลา

แกไ้ขขอ้มลู/เอกสารเพิ�มเตมิ

กรอกขอ้มลู*

อพัโหลดเอกสาร

สญัญาลาศกึษา 
(ขยายระยะเวลา)

สว่นงาน/คณะ
(User 2)

ขอ้มลู/เอกสารผูรั้บทนุ 

ตรวจสอบเอกสาร

ครบ
no yes

แจง้เตอืน แจง้เตอืน

กองบรหิารงานบคุคล
(User 3)

เกบ็ขอ้มลู/
เอกสารใน
ระบบ**

no

กองกฏหมาย
(User 4)

ขอ้มลู/เอกสารผูรั้บทนุ 

ตรวจสอบเอกสาร

ครบ
yes

กองคลงั
(User 5)

อนกุรรมการ/กรรมการ
(User 6)

* กรอกขอ้มลู 
  - ดงึขอ้มลูสว่นบคุคลจาก MIS เชื�อมเพื�อลดการกรอกขอ้มลู 

** เก็บขอ้มลู/เอกสารในระบบ 
  - ระบบแสดง รอบระยะเวลาที�ขยาย 6 เดอืนของอาจารย ์อตัโนมตั ิจากวนัที�ระบใุนสญัญา (ดงึจาก MIS เรื�องลาศกึษา) 
  - แสดงระยะเวลาศกึษา รอบการรายงานผลการศกึษา  
  - แสดงการเบกิจา่ย(หากม)ี ในกรณีที�ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาทนุฯ 
  - แจง้เตอืนรอบการเบกิจา่ย/การรายงานผลการศกึษา (ตามรอบเทอมที�อาจารยก์รอกในระบบ) 
  - Record และ แจง้เตอืนแกสว่นงาน/ผูบ้รหิารทราบ หากไมม่กีารรายงานผล หรอืรายงานผลไมต่รงรอบที�กําหนด (เพื�อใขใ้นกระบวนการที� 6)

หมายเหต:ุ 1. ทกุกระบวนการจะมกีารแจง้ Notice แกผู่ม้สีว่นเกี�ยวในกระบวนการน ั�นผา่น E mail  
                  2. ทกุกระบวนการม ีProgress bar ใหเ้ห็นวา่อยูก่ระบวนการอยูท่ ี�ลาํดบัใด 
                  3. เอกสาร/ขอ้มลูที�อพัโหลด จะม ีDigital Signature อา้งองิเสมอ 

ทนุการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมฯ่ และทนุประเภทอื�นๆ สาํหรบัผูล้าศกึษาตอ่



กระบวนการที� 4 : การรายงานผลการศกึษา

อาจารย/์ผูร้บัทนุ
(User 1)

รายงานความกา้ว 
ประจําเทอม

แกไ้ขขอ้มลู/เอกสารเพิ�มเตมิ

กรอกขอ้มลูความ
กา้วหนา้ประจําเทอม

อพัโหลดเอกสารความเห็น
ของอาจารยท์ี�ปรกึษา/

มหาวทิยาลยั

แจง้เตอืน

Pop up รับทราบรอบการ
รายงานผลรอบถดัไป

สว่นงาน/คณะ
(User 2)

ขอ้มลู/เอกสารผูรั้บทนุ 

ตรวจสอบเอกสาร

ครบ
no yes

แจง้เตอืน

กองบรหิารงานบคุคล
(User 3)

ขอ้มลู/เอกสารผูรั้บทนุ 

ยนืยนั/แจง้เตอืน 
รายงานความกา้วหนา้

เขา้สูก่ระบวนการ  
1. เสนอเรื�องเพื�อพจิารณา 

(วาระแจง้เพื�อทราบ)

แจง้เตอืน

ตรวจสอบเอกสาร

กองกฏหมาย
(User 4)

กองคลงั
(User 5)

อนกุรรมการ/กรรมการ
(User 6)

ขอ้มลู/เอกสารผูรั้บทนุ 

พจิารณากรั�นกรอง
ความกา้วหนา้

ขอ้คดิเห็น/ 
ขอ้สั�งการ

User = อนุกรรมการ

หมายเหต:ุ 1. ทกุกระบวนการจะมกีารแจง้ Notice แกผู่ม้สีว่นเกี�ยวในกระบวนการน ั�นผา่น E mail  
                  2. ทกุกระบวนการม ีProgress bar ใหเ้ห็นวา่อยูก่ระบวนการอยูท่ ี�ลาํดบัใด 
                  3. เอกสาร/ขอ้มลูที�อพัโหลด จะม ีDigital Signature อา้งองิเสมอ 

* กรอกใบสมคัร 
  - ดงึขอ้มลูสว่นบคุคลบางสว่นจาก MIS เชื�อมเพื�อลดการกรอกขอ้มลู 

** รายงานความกา้วหนา้ประจาํเทอม 
  - แสดงขอ้มลูรอบระยะเวลาการรายงานความกา้วหนา้ บนหนา้ Dashboard ของอาจารย ์และการแจง้เตอืนรอบถดัไป 

Pop up แจง้เตอืน หากไมร่ายงานผลความกา้วหนา้ระหวา่งการศกึษาจะไมส่ามารถเบกิจา่ยเงนิใหร้อบคร ั�งถดัไปได ้(อาจารยก์ดรบัทราบเงื�อนไข)

ทนุการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมฯ่ และทนุประเภทอื�นๆ สาํหรบัผูล้าศกึษาตอ่

no

no

yes

yes

  
ขอ้มลู/เอกสารผูรั้บทนุ 

User = ผูบ้รหิาร

ลงนาม/รับทราบ

เกบ็ขอ้มลู/
เอกสารใน
ระบบ

ผา่น

yes

ผา่น



กระบวนการที� 5 : การเบกิจา่ยทนุ

อาจารย/์ผูร้บัทนุ
(User 1)

Start

แกไ้ขความถกูตอ้ง

กรอกขอ้มลูคา่ใชจ้า่ย 
(ตามหมวดที�กําหนด)*

อพัโหลดใบเสร็จ 
คา่ใชจ้า่ย

ยนืยนัเอกสาร
no yes

แจง้เตอืน

สว่นงาน/คณะ
(User 2)

ขอ้มลูการเบกิจา่ย/ 
เอกสารเบกิจา่ย 

ตรวจสอบขอ้มลู 
ความถกูตอ้ง/หมวดเบกิจา่ย**

yes
ถกูตอ้ง

no

แจง้เตอืน แจง้เตอืน

สว่นงาน/คณะเกบ็
เอกสารตวัจรงิ 

กองบรหิารงานบคุคล
(User 3)

ดงึขอ้มลูในระบบเพื�อ
เสนอพจิารณา

ตรวจสอบขอ้มลูราย
บคุคล

ขอ้มลูงบประมาณรวม
และการเบกิจา่ยประจําปี

สรปุขอ้มลู

เขา้สูก่ระบวนการ  
1. เสนอเรื�องเพื�อพจิารณา

กองกฏหมาย
(User 4)

กองคลงั
(User 5)

ขอ้มลูการเบกิจา่ย/ 
เอกสารเบกิจา่ย 

ตรวจสอบขอ้มลู 
ความถกูตอ้ง/หมวดเบกิจา่ย

เบกิจา่ยเงนิผา่นระบบ

กระทบยอดคา่ใชจ้า่ยผา่นระบบ

เกบ็ขอ้มลู/
เอกสารใน
ระบบ

เสร็จสิ�นกระบวนการ

อนุมตักิารเบกิ 

ตั�งหนี�สั�งจา่ย ***

อนกุรรมการ/กรรมการ
(User 6)

พจิารณากลุั�นกรอง 
(ตามกระบวนการ 1.)

ทนุการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมฯ่ และทนุประเภทอื�นๆ สาํหรบัผูล้าศกึษาตอ่

หมายเหต:ุ 1. ทกุกระบวนการจะมกีารแจง้ Notice แกผู่ม้สีว่นเกี�ยวในกระบวนการน ั�นผา่น E mail  
                  2. ทกุกระบวนการม ีProgress bar ใหเ้ห็นวา่อยูก่ระบวนการอยูท่ ี�ลาํดบัใด 
                  3. เอกสาร/ขอ้มลูที�อพัโหลด จะม ีDigital Signature อา้งองิเสมอ 
* กรอกขอ้มลูคา่ใชจ้า่ย 
 - ระบหุมวดคา่ใชจ้า่ย และเลอืกคา่ใชจ้า่ยตามหมวดเพื�อกรอกได ้(ถา้ไมม่ใีหก้รอกเตมิในชอ่งวา่ง เพื�อใหท้างสว่นงาน/คณะพจิารณา) 
 - ยนืยนัเอกสารถกูตอ้งและเป็นความจรงิ (แจง้เตอืนเงื�อนไขหากผดิพลาดหรอืไมเ่ป็นความจรงิมผีลลงโทษหรอืไมส่ามารถเบกิจา่ยได)้ 
** ตรวจสอบขอ้มลู/ความถกูตอ้ง/หมวดคา่ใชจ้า่ย 
  - ม ีChecklist ใหก้บัสว่นงานในการตรวจทานขอ้มลู 
*** ต ั�งหนี�ส ั�งจา่ย 
  - ตดังบจาก งบประมาณรายจา่ยจากเงนิรอ้ยละ 10 ที�จัดสรรจากเงนิรายไดฯ้ลฯ ประจําปีงบประมาณ 2565 กองบรหิารงานบคุคล ยทุธศาสตรท์ี� 8:บรหิารจัดการเชงิบรูณาการ(Human Capital   
    (พัฒนาอาจารยแ์ละบคุลากร,ทนุการศกึษา ป.เอก)) แผนงานการเรยีนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศกึษากจิกรรมพัฒนาบคุลากร อดุหนุนทั�วไป



กระบวนการที� 6 : การรายงานตวักลบั

อาจารย/์ผูร้บัทนุ
(User 1)

แจง้ความประสงค ์
รายงานตวักลบั

แจง้เตอืน

1. เรยีนไมจ่บ 
(ลาออกจากการศกึษา)

เลอืกความประสงค์

2. เรยีนจบ 
ตามหลกัสตูรคา้ง
วทิยานพินธ*์

3. สําเร็จการศกึษา

4. รายงานตวักลบั
ประเทศชั�วคราว

กลบัไปศกึษา
ตอ่

no

กรอกขอ้มลู/ 
อพัโหลดเอกสาร

yes
ยนืยนั

แจง้เตอืน

5. รายงานตวักลบั
ประเทศที�ศกึษา

สว่นงาน/คณะ
(User 2)

ขอ้มลูยตุกิารศกึษา 

เสนอคณะพจิารณา

เห็นชอบหารอื
อกีครั�ง

no

ขอ้มลูผูรั้บทนุ 

ตรวจสอบ/เสนอคณะ

yes

อนุมตัิ

ขอ้มลูผูรั้บทนุ 

ตรวจสอบ/เสนอคณะ

เห็นชอบ

ขอ้มลูผูรั้บทนุ 

ตรวจสอบ/เสนอคณะ

เห็นชอบ

กองบรหิารงานบคุคล
(User 3)

แจง้เตอืน

เสนอพจิารณา

ขอ้มลูยตุกิารศกึษา 

ขอ้มลูผูรั้บทนุ 

ตรวจสอบ

ตดิตาม
ความ
กา้วหนา้

รายงาน
ขอ้มลู

ขอ้มลูผูรั้บทนุ 

เชื�อมโยงขอ้มลู 
กบัระบบอื�นๆ 

ตรวจสอบขอ้มลู

เกบ็ขอ้มลู/เอกสาร
ในระบบ

ขอ้มลูผูรั้บทนุ 

ตรวจสอบขอ้มลู

เกบ็ขอ้มลู/เอกสาร
ในระบบ

กองกฏหมาย
(User 4)

เขา้สูก่ระบวนที� 7  
การยตุกิารรับทนุ 

เกบ็ขอ้มลู/เอกสาร
ในระบบ

1. การปรับวฒุกิารศกึษา
2. การคํานวนระยะเวลาของสายวชิาการ
3. ระบบตกเบกิกองคลงั (Payroll)
4. ระบบงบประมาณ (กองแผนงาน)

กองคลงั
(User 5)

อนกุรรมการ/กรรมการ
(User 6)

คณะอนุกรรมการ 
รับทราบ

เขา้สูก่ระบวนการที� 1 
เสนอเรื�องพจิารณา

เกบ็ขอ้มลู/เอกสาร
ในระบบ

หมายเหต:ุ 1. ทกุกระบวนการจะมกีารแจง้ Notice แกผู่ม้สีว่นเกี�ยวในกระบวนการน ั�นผา่น E mail  
                  2. ทกุกระบวนการม ีProgress bar ใหเ้ห็นวา่อยูก่ระบวนการอยูท่ ี�ลาํดบัใด 
                  3. เอกสาร/ขอ้มลูที�อพัโหลด จะม ีDigital Signature อา้งองิเสมอ 

** เรยีบจบหลกัสตูรคา้งวทิยานพินธ ์
  - แสดงขอ้มลูรอบระยะเวลาการรายงานความกา้วหนา้ บนหนา้ Dashboard ของอาจารย ์และการแจง้เตอืนรอบถดัไป 

Pop up แจง้เตอืน หากไมร่ายงานผลความกา้วหนา้ระหวา่งการศกึษาจะไมส่ามารถเบกิจา่ยเงนิใหร้อบคร ั�งถดัไปได ้(อาจารยก์ดรบัทราบเงื�อนไข)

ทนุการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมฯ่ และทนุประเภทอื�นๆ สาํหรบัผูล้าศกึษาตอ่



กระบวนการที� 7 : การยตุกิารรบัทนุ

อาจารย/์ผูร้บัทนุ
(User 1)

Start

แจง้ความประสงค ์
ยตุกิารศกึษา

กรอกขอ้มลูและอพัโหลด
เอกสาร

ยนืยนักลบัไป
ศกึษาตอ่

no
yes

ขอขอ้มลู/เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง
เพิ�มเตมิเพิ�มเตมิ

ชดใชท้นุตามสญัญา

อทุธรณคํ์ารอ้งการชดใชท้นุ
การศกึษา

แจง้เตอืน

ปฏบิตัติามเงื�อนไข 
ที�รับทราบ

สว่นงาน/คณะ
(User 2)

ขอ้มลูและคํารอ้งขอ
ยตุกิารศกึษา 

ตรวจสอบขอ้มลู 
ความถกูตอ้ง

เสนอคณะรับทราบ

เห็นชอบ
yesno

ขอขอ้มลู/เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง
เพิ�มเตมิเพิ�มเตมิ

แจง้เงื�อนไข/คํารอ้ง 
สว่นงานเพื�อทราบ

กองบรหิารงานบคุคล
(User 3)

ขอ้มลูผูรั้บทนุ 

ตรวจสอบขอ้มลู 
ความถกูตอ้ง

รับทราบ

no

yes

yes

no

แจง้เงื�อนไข/คํารอ้ง 
กองบรหิารงานบคุคล

เสนอเพื�อพจิารณา

แจง้เตอืน แจง้เตอืนแจง้เตอืน

กองกฏหมาย
(User 4)

ขอ้มลูผูรั้บทนุ 

ตรวจสอบขอ้มลู 
ความถกูตอ้ง

เรยีกขอ้มลูอาจารย ์
(จากระบบ)

ดําเนนิการตาม
กระบวนการกฎหมาย

ตดิตอ่คณะ/อาจารยเ์พื�อ
รับทราบ

ทราบ

พจิารณาคํารอ้ง

แจง้เตอืน

แจง้เตอืน แจง้เตอืน แจง้เตอืน

กองคลงั
(User 5)

แจง้เตอืน

แจง้เตอืน

อนกุรรมการ/กรรมการ
(User 6)

เขา้สูก่ระบวนการที� 1 
เสนอเรื�องพจิารณา

เขา้สูก่ระบวนการที� 1 
เสนอเรื�องพจิารณา

อนุมตัิ

เกบ็ขอ้มลู/
เอกสารใน
ระบบ

yes

no

ทนุการศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหมฯ่ และทนุประเภทอื�นๆ สาํหรบัผูล้าศกึษาตอ่

หมายเหต:ุ 1. ทกุกระบวนการจะมกีารแจง้ Notice แกผู่ม้สีว่นเกี�ยวในกระบวนการน ั�นผา่น E mail  
                  2. ทกุกระบวนการม ีProgress bar ใหเ้ห็นวา่อยูก่ระบวนการอยูท่ ี�ลาํดบัใด 
                  3. เอกสาร/ขอ้มลูที�อพัโหลด จะม ีDigital Signature อา้งองิเสมอ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 
การสรรหาคณบด ี

  



ด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำจำกผู้แทนผู้ปฏิบัติงำนในคณะ

เสนอสภาฯ

อธิการบดี
ก าหนดประธาน

กรรมการ

เมื่อต าแหน่งคณบดีว่างลง
กองบริหารงานบุคคล

พิจารณาประมวลความคิดเห็นจากส่วนงาน และให้ค าแนะน า

เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการสรรหาฯ

เลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นกรรมการสรรหาฯ

ทาบทาม
ตอบรับ/ปฏิเสธ

ตอบรับ

แต่งตั้งกรรมการสรรหา
ปฏิเสธFeed back ขอรายชื่อใหม่

นัดประชุมคณบดี เลือกผู้แทนคณบดีเป็นกรรมการสรรหา

ส่วนงานกรอก
แบบสอบถาม

ประชุม
คณะกรรมการฯ (R1)

ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร

ทาบทาม
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

มีผู้สมัคร

ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ที่ตอบรับการทาบทาม

เสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติ/
ประกาศรายชื่อ

น าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่ง
สิ้นสุดกระบวนกำรสรรหำ

อำ
จมี

กำ
รพ

บป
ะร

ะห
ว่ำ

ง
กร

รม
กำ

รส
รร

หำ
แล

ะบุ
คล

ำก
ร

e-Nomination

e-Voting

ระบบการลงคะแนนโดยวิธีลับ 

ประชุมคณะ
กรรมกำรฯ (R2)

เลือก 1 ชื่อ
กำรเสนอชื่อ



กระบวนการ 1 :  การเลอืกต ั�งกรรมการสรรหาจากผูแ้ทนผูป้ฏบิตังิานในคณะที�มกีารสรรหา
อธกิารบดี

ลงนามในคําสั�ง 
แตง่ตั�ง

กองบรหิารงานบคุคล

นัดประชมุ 
กรรมการ

Start

จัดเตรยีม 
บตัรเลอืกตั�ง

ออกคําสั�ง 
แตง่ตั�งกรรมการ

สรรหาฯ 

ตรวจสอบรายชื�อ 
ผูม้สีทิธเิลอืกตั�ง

ประกาศรายชื�อและ
หมายเลขผูส้มคัร

ตรวจสอบคณุสมบตั ิ
ของผูส้มคัร

รับสมคัร 
ผูส้นใจเป็นกรรมการ 

สรรหาฯ

สว่นงาน

ประชาสมัพันธ์

ประชาสมัพันธ์

เตรยีมคหูา/หบีบตัร/ 
รายชื�อ

ดําเนนิการเลอืกตั�ง

กรรมการฯ เลอืกต ั�ง

รายชื�อผูไ้ดรั้บการ
เลอืกตั�งเป็น

กรรมการสรรหา

สภามหาวทิยาลยั

เห็นชอบ 
อนุมตัแิตง่ตั�ง

นับคะแนน/ สรปุผลการเลอืกตั�ง



กระบวนการที� 2 : การเสนอชื�อผูส้มควรดาํรงตาํแหนง่คณบด ี
กรรมการสรรหา

ดําเนนิการ 
สรรหาตอ่ไป

กองบรหิารงานบคุคล

Start

เตรยีมบตัรเสนอชื�อ 
และบญัชรีายชื�อ

ตรวจสอบรายชื�อ 
ผูม้สีทิธเิสนอชื�อ

สรปุรายชื�อ

สรปุรายชื�อผูส้มควร 
ดํารงตําแหน่งคณบดี

รายชื�อผูต้อบรับ 
การทาบทาม

สว่นงานที�มกีารสรรหา

ประชาสมัพันธ ์
การใชส้ทิธเิสนอชื�อ 

ตรวจสอบรายชื�อ 
ผูม้สีทิธเิสนอชื�อ

เตรยีมคหูา/หบีบตัร 
และสถานที�

ประกาศผลการ 
เสนอชื�อ

ประกาศรายชื�อผูม้สีทิธิ� 
เขา้รับการพจิารณาเป็นผูส้มควรดํารง

ตําแหน่งคณบดี

กรรมการสภาฯ

เสนอชื�อผูส้มควร 
ดํารงตําแหน่ง

เปิดผลการเสนอชื�อ (ไมนั่บความถี�)

ผูไ้ดร้บัการเสนอชื�อ

ทาบทาม



กระบวนการที� 3 : ระบบการลงคะแนนโดยวธิลีบั 
กองบรหิารงานบคุคล

เตรยีมกลอ่งใส/
แบบลงคะแนน 

Start

จัดประชมุ
กรรมการสรรหาฯ

สรปุผลการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา

ดําเนนิการลงคะแนน

นับคะแนน/ สรปุผลการลงคะแนน

กรรมการสภามหาวทิยาลยั

ผลการสรรหา 
คณบดีผา่นประธาน 

คณะกรรมการ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 - 
การเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

  



การเบกิสวสัดกิารพนกังานมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

ผูข้อเบกิ 
(User 1) 

ตรวจสอบขอ้มลู 

ญาตสิายตรง 

ในระบบ CMU HR

กรอกแบบฟอรม์ 
ขอเบกิ 

ในระบบ CMU MIS 
 

รับเงนิ

ไมม่ ี
ขอ้มลู

มขีอ้มลู

บคุคลของสว่นงาน 
(User 2) 

เพิ�มขอ้มลูในระบบ
CMU HR

ไมถ่กูตอ้ง

การเงนิของสว่นงาน 
(User 3) 

ตรวจสอบขอ้มลูและ 
เอกสารการขอเบกิ

ถกูตอ้ง

จัดทําบนัทกึสง่และ 
ลงนามรับรองใน 

แบบฟอรม์การขอเบกิ

หวัหนา้สว่นงาน 
(User 4) 

ลงนามรับรบ้ในแบบ
ฟอรม์การขอเบกิ 
และบนัทกึนําสง่

กองบรหิารงานบคุคล 
(User 5)

ตรวจสอบขอ้มลูและ 
เอกสารการขอเบกิ

ถกูตอ้ง

ไมถ่กูตอ้ง

เสนอประธานกองทนุ 
อนุมตักิารขอเบกิ

อนุมตักิารขอเบกิใน
ระบบ CMU MIS และ
สง่แบบฟอรม์ที�ไดรั้บ
การอนุมตัใิหก้องคลงั

ประธานกองทนุฯ 
(User 6)

ลงนามอนุมตั ิ
ในแบบฟอรม์ 
การขอเบกิ

กองคลงั 
(User 7)

ตรวจสอบขอ้มลูและ 
เอกสารการขอเบกิ

โอนเงนิใหแ้ก ่
ผูข้อเบกิ

ถกูตอ้ง

ไมถ่กูตอ้ง

จัดทําใบตั�งหนี�

ผอ.กองคลงั 
ลงนามในใบตั�ง

หนี�



DESIGN AND TRACK WORK SHEET (ก่อนมีระบบ) 

ช่วง
หมายเลข 

ช่ือขั้นตอน ช่ือชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลที่ใช้ แหล่งข้อมูล เวลาที่ใช้ วัตถุประสงค์ ซอฟท์แวร์ที่ใช้ ฮาร์ทแวร์ที่ใช้ 

0-2 - ผู้ขอเบิกตรวจสอบข้อมูลญาตสิาย
ตรงในระบบ CMU HR (ในกรณีที่
ต้องการเบิกให้แก่ญาติสายตรง) 
- เจ้าหน้าท่ีบุคคลเพิ่มข้อมูลญาตสิาย
ตรง (กรณีทีไ่ม่มีข้อมลู) 
- กรอกแบบฟอร์มขอเบิกในระบบ 
CMU MIS และพิมพ์ส่งให้การเงิน 

- ข้อมูลผู้ขอเบิก 
- ข้อมูลญาตสิายตรง 

- เอกสารของญาตสิายตรง เช่น สำเนา
บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา
ทะเบียนสมรส สำเนาใบสูติบตัร เป็นต้น 
- เอกสารประกอบการขอเบิก เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียม-การศึกษา ใบรับรองแพทย์ 
เป็นต้น 
 

ข้อมูลเก็บใหม ่ 1-2 วัน ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

- ระบบ CMU HR  
- ระบบ CMU MIS 

- คอมพิวเตอร ์
- เครื่องพิมพ์ 

3-5 - การเงินตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารประกอบการขอเบิก 
- การเงินจัดทำบันทึกนำส่งและลง
นามรับรองในแบบฟอร์มการขอเบกิ 
- หัวหน้าส่วนงานลงนามรับรองใน
แบบฟอร์มการขอเบิกและบันทึก
นำส่ง 

- ข้อมูลผู้ขอเบิก 
- ข้อมูลญาตสิายตรง 

- แบบฟอร์มการขอเบิก 
- เอกสารประกอบการขอเบิก เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใบรับรองแพทย์ 
เป็นต้น 
- ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง* 

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้าน้ี 

3-4 วัน ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

ระบบ CMU MIS - คอมพิวเตอร ์
- เครื่องพิมพ์ 

6-7 ตรวจสอบข้อมลูและเอกสารประกอบ 
การขอเบิก  
- หากไม่ถูกต้องส่งคืนให้แก่ผู้ขอเบกิ
เพื่อแก้ไข 
- หากถูกต้องเสนอประธานกองทนุ
อนุมัต ิ

- ข้อมูลผู้ขอเบิก 
- ข้อมูลญาตสิายตรง 
 
 
 
 

- แบบฟอร์มการขอเบิก 
- เอกสารประกอบการขอเบิก เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใบรับรองแพทย์ 
เป็นต้น 
- ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง* 
 
 
 

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้าน้ี 

2-3 วัน ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

ระบบ CMU MIS - คอมพิวเตอร ์
- เครื่องพิมพ์ 



 

ช่วง
หมายเลข 

ช่ือขั้นตอน ช่ือชุดข้อมูล ช่ือข้อมูลที่ใช้ แหล่งข้อมูล เวลาที่ใช้ วัตถุประสงค์ ซอฟท์แวร์ที่ใช้ ฮาร์ทแวร์ที่ใช้ 

8 ลงนามอนุมัติในแบบฟอรม์การ 
ขอเบิก 

- ข้อมูลผู้ขอเบิก 
- ข้อมูลญาตสิายตรง 

- แบบฟอร์มการขอเบิก 
- เอกสารประกอบการขอเบิก เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใบรับรองแพทย์  
เป็นต้น 
- ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง* 

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้าน้ี 

2-3 วัน ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

ไม่ม ี ไม่ม ี
 
 
 

9 อนุมัติการขอเบิกในระบบ CMU MIS 
และส่งแบบฟอรม์ที่ไดร้ับการอนุมตัิ
ให้แก่กองคลัง 

- ข้อมูลผู้ขอเบิก 
- ข้อมูลญาตสิายตรง 

- แบบฟอร์มการขอเบิก 
- เอกสารประกอบการขอเบิก เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใบรับรองแพทย์  
เป็นต้น 
- ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง* 

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้าน้ี 

1 วัน ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

- ระบบ CMU MIS คอมพิวเตอร ์

10-12 - ตรวจสอบข้อมลูและเอกสาร
ประกอบ 
การขอเบิก หากไม่ถูกต้องใหส้่งคนื
ให้แก่ผู้ขอเบิกเพื่อแก้ไขแตห่าก
ถูกต้อง ใหจ้ัดทำใบตั้งหนี ้
- ผู้อำนวยการกองคลังลงนามใน 
ใบตั้งหนี ้
 

- ข้อมูลผู้ขอเบิก 
- ข้อมูลญาตสิายตรง 

- แบบฟอร์มการขอเบิก 
- เอกสารประกอบการขอเบิก เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใบรับรองแพทย์  
เป็นต้น 
- ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง* 

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้าน้ี 

10 วัน 
(หลังจาก
ได้รับเรื่อง
จากกอง

บริหารงาน
บุคคล 

ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

- ระบบ CMU MIS 
 

- คอมพิวเตอร ์
- เครื่องพิมพ์ 

13-14 - กองคลังโอนเงินให้แก่ผู้ขอเบิก 
- ผู้ขอเบิกไดร้ับเงิน 

- ข้อมูลผู้ขอเบิก 
- ข้อมูลญาตสิายตรง 

- แบบฟอร์มการขอเบิก 
- เอกสารประกอบการขอเบิก เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใบรับรองแพทย์  
เป็นต้น 
- ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง* 

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้าน้ี 

 ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

CMU-Payroll  
หรือบัญชีอ่ืนๆ  
ทีผู่้ขอระบ ุ

ไม่ม ี



 

หมายเหตุ:  ประกาศหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง* ได้แก่ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย สิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย เงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน พ.ศ. 2556 

3. ระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วย การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท

ประจำ พ.ศ. 2556 

4. ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน  

และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 
การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของนิติกร  

ที่ขอรับเงินส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก)  
ของข้าราชการ และพนกังานมหาวิทยาลยั (Legal Officer Compensations) 

 



การประเมนิความรูค้วามสามารถ คณุลกัษณะ และพฤตกิรรมของนติกิร  
ที�ขอรบัเงนิสาํหรบัตาํแหนง่ที�มเีหตพุเิศษ (พ.ต.ก.) ของขา้ราชการ และพนกังานมหาวทิยาลยั 

(Legal Officer  Compensations)

นติกิร 

(User 1)

ผูป้ฏบิตังิานดา้นบคุคล 

กองกฎหมาย 

(User 2)

ผูอํ้านวยการกองกฎหมาย

(User 3)

ผูป้ฏบิตังิานกองบรหิารงานบคุคล

(User 4)

ผูอํ้านวยการ 

กองบรหิารงานบคุคล 

(User 5)

คณะกรรมการประเมนิฯ

(User 6) 

จัดทําแบบขอรับ พ.ต.ก. 
พ.ต.ก.1 และ พ.ต.ก.2

ตรวจสอบแบบคําขอรับ 
พ.ต.ก. 

ตั�งเรื�องขออนุมตัแิตง่ตั�ง
คณะกรรมการฯ และ
ตรวจสอบแบบขอรับ

พ.ต.ก.

เห็นชอบแบบคําขอรับ พ.ต.ก 
 ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาชั�นตน้

ตรวจสอบ และใหก้าร
รับรองแบบคําขอรับ 

พ.ต.ก.

    ใหก้ารรับรองแบบ     
คําขอรับพ.ต.ก.

รับรองแบบคําขอรับพ.ต.ก.

ประชมุคณะกรรมการฯเพื�อ
ประเมนินติกิร

เสนอเรื�องขออนุมตั ิ แตง่
ตั�งคณะกรรมการฯ และ
แบบคําขอรับ พ.ต.ก.

ใหค้วามเห็นชอบใหน้ติกิร
ไดรั้บเงนิ พ.ต.ก.

จัดทําและเสนอคําสั�งให ้
นติกิรไดรั้บเงนิ พ.ต.ก.

นําคําสั�งทําเรื�องเบกิจา่ย
เงนิ พ.ต.ก. ใหน้ติกิรนติกิรไดรั้บเงนิ พ.ต.ก.

แกไ้ข

แกไ้ข

เห็นชอบ

เห็นชอบ

งานอตัรากําลงัและคา่ตอบแทน 
กองบรหิารงานบคุคล สํานักงานมหาวทิยาลยั



งานอัตราก าลังและค่าตอบแทน 
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 

DESIGN AND TRACK WORK SHEET (ก่อนมีระบบ) 
ช่วง

หมายเลข 
ชื่อขั้นตอน ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลที่ใช้ แหล่งข้อมูล เวลาที่ใช้ วัตถุประสงค ์ ซอร์ฟแวร์ที่ใช้ ฮาร์ดแวรที่ใช้ 

0 การจัดท าแบบค าขอรับเงิน 
พ.ต.ก. 

 

ข้อมูลนิติกร -ประวัติส่วนบุคคล 
-แบบ พ.ต.ก. 1 
-แบบ พ.ต.ก. 2/1 
-เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ข้อมูลเก็บใหม่ 1 สัปดาห์ ใช้ในการประเมิน
เพื่อขอรับเงิน 

พ.ต.ก. 

ไม่มี -คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องสแกน 
-เครื่องพิมพ์ 

1 ตั้งเรื่องขออนุมัติแต่งตั้ง 
และตรวจสอบแบบค าขอรับ
เงิน พ.ต.ก. 

ข้อมูลนิติกร -ประกาศหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง* 
 

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี ้

3-4 วัน ใช้ในการประเมิน
เพื่อขอรับเงิน 

พ.ต.ก. 

ไม่มี -คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องสแกน 
-เครื่องพิมพ์ 

2-3 ตรวจสอบ และให้ความ
เห็นชอบ แบบค าขอรับเงิน 
พ.ต.ก. ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา 

ข้อมูลนิติกร -ประกาศหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง* 
-ประวัติส่วนบุคคล 
-แบบ พ.ต.ก. 1 
-แบบ พ.ต.ก. 2/1 
-เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี ้

1-2 วัน ใช้ในการประเมิน
เพื่อขอรับเงิน 

พ.ต.ก. 

ไม่มี -คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องพิมพ์ 

4-7 กองบริหารงานบุคคล
ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ
และเสนอเร่ือง 

ข้อมูลนิติกร -ประกาศหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง* 
-ประวัติส่วนบุคคล 
-แบบ พ.ต.ก. 1 
-แบบ พ.ต.ก. 2/1 
-เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี ้

1 สัปดาห์ ใช้ในการประเมิน
เพื่อขอรับเงิน 

พ.ต.ก. 

ไม่มี -คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องพิมพ์ 

 
 
 



งานอัตราก าลังและค่าตอบแทน 
กองบริหารงานบุคคล ส านักงานมหาวิทยาลัย 

 

 
ช่วง

หมายเลข 
ชื่อขั้นตอน ชื่อชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลที่ใช้ แหล่งข้อมูล เวลาที่ใช้ วัตถุประสงค ์ ซอร์ฟแวร์ที่ใช้ ฮาร์ดแวรที่ใช้ 

8-9 คณะกรรมการประชุม
ประเมินฯ และให้ความ
เห็นชอบผลการประเมิน 

 

ข้อมูลนิติกร -ประกาศหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง* 
-ประวัติส่วนบุคคล 
-แบบ พ.ต.ก. 1 
-แบบ พ.ต.ก. 2/1 
-เอกสารที่เก่ียวข้อง 

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี ้

1 สัปดาห์ ใช้ในการประเมิน
เพื่อขอรับเงิน 

พ.ต.ก. 

ไม่มี -คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องสแกน 
-เครื่องพิมพ์ 
-จอแสดงผล 

10 จัดท า และเสนอค าสัง่ให้ 
นิติกรได้รับเงิน พ.ต.ก. 

ข้อมูลนิติกร -ประกาศหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวข้อง* 

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี ้

1-2 ใช้ในการให้นิติกร
ได้รับเงิน พ.ต.ก. 

ไม่มี -คอมพิวเตอร์ 
-เครื่องสแกน 
-เครื่องพิมพ์ 

11-12 ใช้ค าสั่งในการเบิกจ่าย และ
ให้นิติกรได้รับเงิน พ.ต.ก. 

ข้อมูลนิติกร ค าสั่งให้นิติกรได้รับ
เงิน พ.ต.ก. 
 

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี ้

1-2 วัน ใช้ในการให้นิติกร
ได้รับเงิน พ.ต.ก. 

CMU-Payroll -คอมพิวเตอร์ 
 

 
* ประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวทิยาลัยต าแหน่งนิติกร (ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2556 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เรื่อง การก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวทิยาลัยต าแหน่งนิติกร (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2556 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เรื่อง การก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวทิยาลัยต าแหน่งนิติกร (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 
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