รายงานผลการดาเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(พ.ศ. 2564 - 2565)
สอดคล้องตามแผนงานสนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
รวมถึงแผนการบริหารงานของอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารบัญ
แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2563 - 2565)
 ระบบการสรรหา
 ระบบการพัฒนาบุคลากร
 ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
 ระบบการบริหารค่าตอบแทน
 ระบบการธารงรักษา
รายงานผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2564
 ระบบการสรรหา
 ระบบการพัฒนาบุคลากร
 ระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
 ระบบการบริหารค่าตอบแทน
 ระบบการธารงรักษา
รายงานแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานบุคคล
 1. รายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานบุคคล
เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University
- 1.1 การสอบบรรจุ คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 1.2 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
- 1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ ทดลองปฏิบัติงาน
- 1.4 การประเมินผลงานวิชาการ / ชานาญการ
- 1.5 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
- 1.6 การเบิกสิทธิสวัสดิการ
- 1.7 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- 1.8 การพัฒนาฝึกอบรม
- 1.9 การลาศึกษา/ ลาฝึกอบรม
- 1.10 การดาเนินการทางวินัย/นิติการ
- 1.11 การรับรองสถานภาพบุคลากร
- 1.12 การตรวจสอบประวัติอาชญากร
- 1.13 การจัดทางบประมาณที่เกีย่ วข้องกับงบบุคลากร
- 1.13 การจัดทางบประมาณที่เกีย่ วข้องกับงบบุคลากร
- 1.14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 2. รายงานแผนปฏิบัติการระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภาคผนวก

2-7
2
4
6
7
7
8-13
8
10
12
12
13
16-34
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
29
30
32
35

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2563 - 2565)
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รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
สอดคล้องตามแผนงานสนับสนุนแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
รวมถึงแผนการบริหารงานของอธิการบดี

ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้ดาเนินงานการวิเคราะห์ความต้องการด้านบุคลากร ในแผนปฏิบัติการ
ด้านบริหารทรัพยากรบุ คคล (พ.ศ. 2563 - 2565) สอดคล้องตามแผนงานสนับสนุนแผนพัฒ นาการศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) และฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2563 รวมถึ ง แผน
การบริหารงานของอธิการบดี ดังนี้
Human Resource
System
1. กาหนดตาแหน่งด้านพลังงาน
สิ่งแวดล้อม
2. ระบบพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพ
3. สร้างหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรตามสายงาน

Human Resource
Management
1. สรรหาผู้มีสมรรถนะสูง
2. สรรหาบุคลากรสนับสนุน
การดาเนินงานของศูนย์
Sandbox

1.
2.

3.

4.

5.

Human Resource
Development
พัฒนาบุคลากรผ่าน
การสอนงานโดยพี่เลีย้ ง
พัฒนาอาจารย์ในการสร้าง
รูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่
สร้างงานวิจัยด้านการเรียน
การสอน
พัฒนาทักษะของบุคลากร
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การหาความสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพองค์กรตามแนวทาง
CMU-EdPEx
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีเพื่อสร้างสรรค์
สิ่งใหม่

ความต้องการพัฒนาและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 และจัดทาแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(พ.ศ. 2563 - 2565) ตามความต้องการตามแผนงาน ดังนี้

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2563 - 2565)
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระบบการสรรหา
1. การวางแผนอัตรากาลัง
1.1 การด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อวางแผนบริหารขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้สอดรับกับทิศทาง
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
1.2 จัดสรรกรอบอัตรารองรับบุคลากร
กลุ่ม Proactive Recruitment
สาหรับปฏิบัติงานด้าน SO1
1.3 จัดกรอบอัตรา EP
รองรับ SO1 (9 อัตรา)

จัดสรรอัตรากาลังให้กับส่วนงานให้มี
ความเหมาะสมกับพันธกิจของ
ส่วนงาน

มีกรอบอัตรารองรับตาม
ความต้องการของส่วนงาน

100

100

100

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ และ
สายปฏิบัติงาน

มิ.ย. - ก.ย. 64

กองแผนงาน

มีกรอบอัตราสาหรับรองรับบุคลากร
สมรรถนะสูง เพื่อผลิตงานด้าน SO1

ตามความต้องการของ SO1
(จานวนราย)

5

5

5

พนักงานสายวิชาการ

ต.ค. - พ.ย. 64

กองแผนงาน และ
กองบริหารงานบุคคล

มีกรอบอัตรา EP รองรับ SO1

ร้อยละการบรรจุบุคลากร
ได้ตามกรอบ

20

100

50

1 พ.ย. 63- 30 พ.ย. 64

กองแผนงาน และ
กองบริหารงานบุคคล

1.4 จัดสรรกรอบอัตรารองรับบุคลากร
กลุ่ม Proactive Recruitment
สาหรับปฏิบัติงานด้าน SO2
1.5 จัดสรรกรอบอัตรา EP รองรับ
การปฏิบัติงานด้าน SO2 (59 อัตรา)

มีกรอบอัตราสาหรับรองรับบุคลากร
สมรรถนะสูง เพื่อผลิตงานด้าน SO2

ตามความต้องการของ SO2
(จานวนราย)

5

5

5

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ และ
สายปฏิบัติงาน
พนักงานสายวิชาการ

ต.ค. - พ.ย. 64

กองแผนงาน และ
กองบริหารงานบุคคล

มีกรอบอัตรา EP รองรับ SO2

ร้อยละการบรรจุบุคลากร
ได้ตามกรอบ

50

100

50

1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 64

กองแผนงาน และ
กองบริหารงานบุคคล

1.6 จัดสรรกรอบอัตรา รองรับบุคลากร
กลุ่ม Proactive Recruitment
สาหรับปฏิบัติงานด้าน SO3
1.7 จัดสรรกรอบอัตรา EP รองรับ
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน (9 อัตรา)

มีกรอบอัตราสาหรับรองรับบุคลากร
สมรรถนะสูงเพื่อผลิตงานด้าน SO3

ตามความต้องการของ SO3
(จานวนราย)

5

5

5

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ และ
สายปฏิบัติงาน
พนักงานสายวิชาการ

ต.ค. - พ.ย. 64

กองแผนงาน และ
กองบริหารงานบุคคล

มีกรอบอัตรา EP รองรับ SO3

ร้อยละการบรรจุบุคลากร
ได้ตามกรอบ

50

100

50

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ และ
สายปฏิบัติงาน

1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 64

กองแผนงาน และ
กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

2. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
2.1 การพัฒนาระบบสรรหาบุคลากร
Proactive Recruitment

มี กฎ/ระเบียบ/ ข้อบังคับ รองรับใน
การสรรหา บรรจุ บุคลากรกลุ่ม
Proactive Recruitment

ระดับความสาเร็จของ
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
เคยมีตาแหน่งทางวิชาการประเภท
คณาจารย์ประจา และนักวิจัย
ที่มีประสบการณ์ที่สามารถขับเคลื่อน
นโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัย

จานวนบุคลากรกลุ่ม
Proactive Recruitment
(ราย)

15

15

15

ส่วนงานได้บุคลากร
ตามความต้องการ

ตลอดทั้งปี

กองบริหารงานบุคคล

2.3 การสรรหาบุคลากร
สาหรับการดาเนินการเชิงรุก (EP)

เพื่อเปิดรับบุคลากรสายวิชาการ/
สายสนับสนุน เพื่อปฏิบัติงานในงาน
ยุทธศาสตร์/หน่วยงาน SandBox
ของมหาวิทยาลัย
เพื่อสรรหาบุคลากรเข้ามาทดแทน
อัตรากาลังที่ลาออก/เกษียณ หรือ
ได้รับจัดสรรเพิ่มตามภารกิจ
(กลุ่ม E, EF)

ร้อยละของจานวนบุคลากร
กลุ่ม Ep ต่อจานวนความ
ต้องการของส่วนงาน

80

85

85

ส่วนงานได้บุคลากร
ตามความต้องการ

ตลอดทั้งปี

กองบริหารงานบุคคล

ร้อยละของจานวนบุคลากร
กลุ่ม E,EF ต่อจานวนกรอบ
ของส่วนงาน

80

85

85

ส่วนงานได้บุคลากร
ตามความต้องการ

ตลอดทั้งปี

กองบริหารงานบุคคล,
ส่วนงาน

2.4 การสรรหาบุคลากรได้ตามกรอบ
ที่ได้รับการจัดสรรประจาปี

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระบบการพัฒนาบุคลากร
1. การพัฒนาระบบการให้ทุน
Presidential Scholarship
กลุ่ม Postdoctoral

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

ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบ (Mind
stone)

4

5

5

2. จานวนบุคลากรได้รับการจัดสรรทุน
Presidential Scholarship
กลุ่ม Postdoctoral

มีบุคลากรได้รับการจัดสรรทุน
Presidential Scholarship กลุ่ม
Postdoctoral ตามความต้องการ
ของส่วนงาน

ร้อยละของผู้ที่ได้รับทุนต่อ
จานวนผู้ที่ขอทุน

80

85

85

3. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
หลักตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง

ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
ประเมินสมรรถนะเป็นไปตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

80

85

85

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบริหารงานบุคคล,
LE

4. การพัฒนาทักษะ สมรรถะระดับ
บุคคลสายวิชาการ

เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะรายบุคคลตามความ
ต้องการของส่วนงาน

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการได้รับการประเมิน
สมรรถนะมากกว่าหรือเป็นไป
ตามค่าคาดหวัง

80

85

85

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบริหารงานบุคคล,
TLIC, LE, ส่วนงาน

เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านการสอนในศตวรรษ
ที่ 21

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ
ที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านการสอน
ในศตวรรษที่ 21
ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ
ที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านการวิจัย

80

85

85

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบริหารงานบุคคล,
TLIC, LE, ส่วนงาน

80

85

85

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบริหารงานบุคคล,
สานักงานบริหารงาน
วิจัย, TLIC, LE,

เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านการทาวิจยั ระดับต้น
ระดับกลาง และระดับสูง

บุคลากรได้รับทุน
Presidential
Scholarship
กลุ่ม Postdoctoral
บุคลากรได้รับทุน
Presidential
Scholarship กลุ่ม
Postdoctoral

1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 64

กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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กิจกรรม/โครงการ
5. การพัฒนา ทักษะ สมรรถะระดับ
บุคคลสายสนับสนุน (Upskill
Reskill)

6. การจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร
ประจาปี
7. บุคลากรสายวิชาการสามารถ
ขอตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
8. การสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนางานของบุคลากร

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลตาม
ความต้องการ
ของส่วนงาน
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนาทักษะในงานตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนได้รับการ
ประเมินสมรรถนะมากกว่า
หรือเป็นไปตามค่าคาดหวัง
ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนได้รับการ
ประเมินสมรรถนะมากกว่า
หรือเป็นไปตามค่าคาดหวัง
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจาปี
ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการเลื่อน
ตาแหน่งตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
จานวนนวัตกรรมที่เกิดจาก
การปฏิบัติงาน

เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบวัฒนธรรม
องค์กร ค่านิยมขององค์กร ผ่าน
โครงการฝึกอบรมประจาปี
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ การ
เตรียมตัวในการขอตาแหน่งทาง
วิชาการได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนางานจาก
สัมฤทธิ์ผลในงานที่ตนเองปฏิบัติจน
เป็นนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ประกวดนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
ทางานของบุคลากร

จานวนนวัตกรรมที่ได้รับ
รางวัลแต่ละประเภท

เป้าหมายของตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย
2563 2564 2565
80
85
85 บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารงานบุคคล,
LE, ส่วนงาน

80

85

85

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบริหารงานบุคคล,
LE, ส่วนงาน

80

85

85

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบริหารงานบุคคล,
LE, ส่วนงาน

80

85

85

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบริหารงานบุคคล,
LE, ส่วนงาน

80

80

80

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม KM,
กองบริหารงานบุคคล

12

12

12

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีม KM,
กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

มี กฎ/ระเบียบ/ ข้อบังคับ รองรับใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรกลุ่ม Proactive
Recruitment
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย

ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบ (Mind stone)

4

5

5

บุคลากรกลุ่ม
Proactive
Recruitment

ก่อนครบสัญญาจ้าง
1 เดือน

กองบริหารงานบุคคล

จานวนบุคลากร Proactive
Recruitment ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
งาน ก่อนครบกาหนด

80

80

80

ส่วนงาน

ก่อนครบสัญญาจ้าง
1 เดือน

ส่วนงาน

มี กฎ/ระเบียบ/ ข้อบังคับ รองรับใน
กรอบภาระงานขั้นต่าของสายวิชาการ
ให้สอดคล้องกับความถนัด ทักษะ
และสมรรถนะของบุคลากรรายบุคคล
มีระบบสารสนเทศในการจัดทา
TOR/JA ของสายสนับสนุน
ให้สอดคล้องกับการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP)
เพื่อให้รับทราบความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการธารง
รักษาบุคลากร

ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบ (Mind stone)

4

5

5

บุคลากรสายวิชาการ

ตามรอบการกรอก
TOR

กองบริหารงานบุคคล

ระดับความสาเร็จของการ
พัฒนาระบบ (Mind stone)

4

5

5

บุคลากรสายสนับสนุน

ตามรอบการกรอก
TOR

กองบริหารงานบุคคล

ระดับคะแนน
ความผูกพันต่อองค์กร

4

5

5

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบริหารงานบุคคล

ระดับคะแนน
ความผูกพันต่อองค์กร

4

5

5

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบริหารงานบุคคล

ระบบการประเมินผลการฏิบตั ิงาน
1. การพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร Proactive
Recruitment รายบุคคล
2. บุคลากร Proactive Recruitment
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
งาน TOR ที่ได้จัดทาไว้กับ
มหาวิทยาลัย
3. การพัฒนากรอบภาระงานขั้นต่าของ
สายวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ถนัด ทักษะ และสมรรถนะของ
บุคลากรรายบุคคล
4. การปรับปรุงการจัดทา TOR/JA
ของสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับ
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP)
5. การประเมินความผูกพันต่อองค์กร
6. การประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อสร้างพนักงานมหาวิทยาลัยระบบ
ใหม่

100

100

100

100

100

100

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้าง
ผลงานทางวิชาการ
เพื่อพัฒนางานของตนเอง

จานวนร้อยละบุคลากร กลุ่ม
EP ได้รับการพิจารณาขึ้น
เงินเดือน
จานวนร้อยละบุคลากร
ได้รับการพิจารณาขึ้น
เงินเดือน
จานวนร้อยละบุคลากร
ได้รับการพิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนวิชาการ

100

100

100

เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจ
และยุทธศาสตร์เชิงรุก

ร้อยละการจ้าง
จนครบสัญญาจ้าง

60

80

100

กองบริหารงานบุคคล

เพื่อปฏิบัติงานตามพันธกิจ
และยุทธศาสตร์เชิงรุก

ร้อยละการจ้าง
จนครบสัญญาจ้าง

60

80

100

กองบริหารงานบุคคล

เพื่อให้มีสวัสดิการที่หลากหลายและ
ตอบโจทย์ความต้องการ
ด้านสวัสดิการของบุคลากร
เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น

จานวนระบบสวัสดิการ
ที่ได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง
จานวนบุคลากรได้รับรางวัล
ดีเด่น ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอก

5

5

5

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบริหารงานบุคคล

30

40

50

บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบริหารงานบุคคล

ระบบการบริหารค่าตอบแทน
1. การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน
สวัสดิการของบุตลากรกลุ่ม EP ให้
เหมือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจา
2. การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน
พนักงานกลุ่ม proactive
recruitment
3. การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน
วิชาการ (เงินขา 2)

เพื่อเปิดรับและจูงใจคนดี คนเก่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่ม EPได้รับการขึ้น
เงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่ม proactive
recruitment
พนักงานมหาวิทยาลัย

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 64

กองบริหารงานบุคคล

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 64

กองบริหารงานบุคคล

1 ก.ย. - 31 ต.ค. 64

กองบริหารงานบุคคล

ระบบการธารงรักษา
1. การรักษาและพัฒนา พนักงานกลุ่ม
EP มีสัญญาจ้าง 3-5 ปี (อาจจ้างต่อ
ได้คราวละ 3-5ปีตามพันธกิจ) ให้
ปฏิบัติงานได้ตลอดสัญญาจ้าง
2. การรักษาและพัฒนา พนักงานกลุ่ม
Proactive recruitment มีสัญญา
จ้าง 5 ปี (อาจจ้างให้ได้คราวละ 5 ปี)
ให้ปฏิบัติงานได้ตลอดสัญญาจ้าง
3. การพัฒนาระบบสวัสดิการ
ตามความต้องการของบุคลากร
4. การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับรางวัล
ดีเด่น ทั้งในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอก

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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รายงานผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2564 - 2565
กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 2565

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

ระบบการสรรหา
1. การวางแผนอัตรากาลัง
1.1 การด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อวางแผนบริหารขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้สอดรับกับทิศทาง
และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

มีกรอบอัตรารองรับ
ตามความต้องการของส่วนงาน

100

100

100

1.2 จัดสรรกรอบอัตรารองรับบุคลากร
กลุ่ม Proactive Recruitment
สาหรับปฏิบัติงานด้าน SO1
1.3 จัดกรอบอัตรา EP
รองรับ SO1 (9 อัตรา)

ตามความต้องการของ SO1 (จานวน
ราย)

5

5

5

ร้อยละการบรรจุบุคลากร
ได้ตามกรอบ

20

100

50

1.4 จัดสรรกรอบอัตรารองรับบุคลากร
กลุ่ม Proactive Recruitment
สาหรับปฏิบัติงานด้าน SO2
1.5 จัดสรรกรอบอัตรา EP รองรับการ
ปฏิบัติงานด้าน SO2 (59 อัตรา)

ตามความต้องการของ SO2 (จานวน
ราย)

5

5

5

ร้อยละการบรรจุบุคลากร
ได้ตามกรอบ

50

100

50

ในปี 2564 มีการกาหนดกรอบอัตราว่าง จานวน
215 กรอบ ดาเนินการบรรจุ ไปแล้ว 102 ราย
อยู่ระหว่างการดาเนินการ 97 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 92.55
ในปี 2565 มีการกาหนดกรอบอัตราว่าง จานวน
248 กรอบ ดาเนินการบรรจุ ไปแล้ว 134 ราย
อยู่ระหว่างการดาเนินการ 90 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 90.32
ได้จัดสรรกรอบอัตราพิเศษ และดาเนินการสรร
หาพนักงานมหาวิทยาลัยประจา แบบตาม
ประสิทธิภาพ จานวนทั้งสิ้น 8 ราย
ได้จัดสรรกรอบอัตรา และดาเนินการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัยประจาตามสัญญา
จานวนทั้งสิ้น 11 ราย
ได้จัดสรรกรอบอัตราพิเศษ และดาเนินการสรร
หาพนักงานมหาวิทยาลัยประจา แบบตาม
ประสิทธิภาพ จานวนทั้งสิ้น 3 ราย
ได้จัดสรรกรอบอัตรา และดาเนินการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัยประจาตามสัญญา
จานวนทั้งสิ้น 11 ราย

มิ.ย. 64–
เม.ย.65

กองแผนงาน กองบริหารงาน
บุคคล

มิ.ย. 64–
เม.ย.65

กองแผนงาน และ
กองบริหารงานบุคคล

มิ.ย. 64– เม.ย.65

กองแผนงาน และ
กองบริหารงานบุคคล

มิ.ย. 64–
เม.ย.65

กองแผนงาน และ
กองบริหารงานบุคคล

มิ.ย. 64– เม.ย.65

กองแผนงาน และ
กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

1.6 จัดสรรกรอบอัตรา รองรับบุคลากร
กลุ่ม Proactive Recruitment
สาหรับปฏิบัติงานด้าน SO3
1.7 จัดสรรกรอบอัตรา EP รองรับ
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน (9 อัตรา)
2. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง
2.1 การพัฒนาระบบสรรหาบุคลากร
Proactive Recruitment

ตามความต้องการของ SO3 (จานวน
ราย)

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565
5
5
5

ร้อยละการบรรจุบุคลากร
ได้ตามกรอบ

50

100

50

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบ (Mind stone)

4

5

5

2.2 การสรรหาบุคลากร Pro Active

จานวนบุคลากรกลุ่ม Proactive
Recruitment (ราย)

15

15

15

2.2 การสรรหาบุคลากร
สาหรับการดาเนินการเชิงรุก (EP)

ร้อยละของจานวนบุคลากรกลุ่ม Ep
ต่อจานวนความต้องการของส่วนงาน

80

85

85

2.3 การสรรหาบุคลากรได้ตามกรอบ
ที่ได้รับการจัดสรรประจาปี

ร้อยละของจานวนบุคลากร
กลุ่ม E,EF ต่อจานวนกรอบ
ของส่วนงาน

80

85

85

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 2565
ได้จัดสรรกรอบอัตราพิเศษ และดาเนินการสรร
หาพนักงานมหาวิทยาลัยประจา แบบตาม
ประสิทธิภาพ จานวนทั้งสิ้น 1 ราย
ได้จัดสรรกรอบอัตรา และดาเนินการสรรหา
พนักงานมหาวิทยาลัยประจาตามสัญญา
จานวนทั้งสิ้น 1 ราย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มิ.ย. 64–
เม.ย.65
มิ.ย. 64– เม.ย.65

กองแผนงาน และ
กองบริหารงานบุคคล

ได้พัฒนาระบบสรรหาบุคลากร Proactive
Recruitment ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจา แบบตามประสิทธิภาพ
(Active Recruitment) พ.ศ. 2563
ได้จัดสรรกรอบอัตราพิเศษ และดาเนินการสรร
หาพนักงานมหาวิทยาลัยประจา แบบตาม
ประสิทธิภาพ จานวนทั้งสิ้น 8 ราย
ได้รับจัดสรรกรอบอัตรา จานวน 57 กรอบ และ
ดาเนินการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยประจา
แบบตามสัญญาจ้าง จานวนทั้งสิ้น 46 ราย
คิดเป็นร้อยละ 80.70
ได้รับจัดสรรกรอบอัตราปี2564 จานวน 121
กรอบ และดาเนินการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจา จานวนทั้งสิ้น 114 ราย
คิดเป็นร้อยละ 94.21

มิ.ย. 64– เม.ย.65

กองบริหารงานบุคคล

ตลอดทั้งปี

กองบริหารงานบุคคล

ตลอดทั้งปี

กองบริหารงานบุคคล

ตลอดทั้งปี

กองบริหารงานบุคคล, ส่วน
งาน

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
กองแผนงาน และ
กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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3. ระบบการพัฒนาบุคลากร
1. การพัฒนาระบบการให้ทุน
Presidential Scholarship
กลุ่ม Postdoctoral
2. จานวนบุคลากรได้รับการจัดสรรทุน
Presidential Scholarship กลุ่ม
Postdoctoral
3. การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
หลักตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
4. การพัฒนาทักษะ สมรรถนะระดับ
บุคคลสายวิชาการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 2565

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 พ.ย. 63 30 พ.ย. 64

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบ (Mind stone)

4

5

5

อยู่ระหว่างการดาเนินการในเชิงนโยบาย

กองบริหารงานบุคคล

ร้อยละของผู้ที่ได้รับทุนต่อจานวนผู้ที่
ขอทุน

80

85

85

อยู่ระหว่างการดาเนินการในเชิงนโยบาย

กองบริหารงานบุคคล

ร้อยละของบุคลากรได้รับการประเมิน
สมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง
ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับ
การประเมินสมรรถนะมากกว่าหรือ
เป็นไปตามค่าคาดหวัง

80

85

85

อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศ

กองบริหารงานบุคคล, LE

80

85

85

กองบริหารงานบุคคล, TLIC,
LE, ส่วนงาน

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ
ที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านการสอน
ในศตวรรษที่ 21
ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ
ที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านการวิจัย

80

85

85

80

85

85

จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการประเมิน
สมรรถนะ ทั้งสิ้น 1,962 ราย ได้รับการประเมิน
สมรรถนะมากกว่าหรือเท่ากับ จานวน 1,813
ราย คิดเป็นร้อยละ 92.42
โครงการปฐมนิเทศ อาจารย์.ใหม่ ปี2564
- จานวนผู้ลงทะเบียน 176 ราย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 145 ราย
คิดเป็นร้อยละ 82.38.5
โครงการอบรมนักวิจยั รุ่นใหม่ ปี2564
- จานวนผู้ลงทะเบียน 113 ราย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 108 ราย
คิดเป็นร้อยละ 95.5

กองบริหารงานบุคคล, TLIC,
LE, ส่วนงาน

กองบริหารงานบุคคล,
สานักงานบริหารงาน วิจยั ,
TLIC, LE,

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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5. การพัฒนา ทักษะ สมรรถนะระดับ
บุคคลสายสนับสนุน (Upskill
Reskill)

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

6. การจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร
ประจาปี

ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนได้รับการประเมิน
สมรรถนะมากกว่าหรือเป็นไปตามค่า
คาดหวัง
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากรประจาปี

7. บุคลากรสายวิชาการสามารถ
ขอตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

8. การสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนางานของบุคลากร

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565
80
85
85

80

85

85

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับการเลื่อนตาแหน่งตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

80

85

85

จานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน

80

80

80

จานวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลแต่ละ
ประเภท

12

12

12

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 2565
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ
ประเมินสมรรถนะ ทั้งสิ้น 6,090 ราย
ได้รับการประเมินสมรรถนะมากกว่าหรือเท่ากับ
จานวน 5,875 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.46
จัดทาโครงการฝึกอบรมแก่บุคลากรทั้งสิน้ 20
โครงการ โดยมีจานวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เข้าร่วมทั้งสิ้น 4,500 ราย และมีบุคลากรที่
เข้าร่วมทั้งสิ้น 4,311 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.8
บุคลากรสายวิชาการที่อยู่ในเกณฑ์ขอตาแหน่ง
ในปี 2564 (บรรจุระหว่างปี 2558 – 2560)
จานวน 290 ราย สามารถเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการ ได้จานวน 126 ราย อยู่ระหว่างขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน อยู่ระหว่าง
การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ 53 ราย
อยู่ระหว่างการลาศึกษา 46 ราย คิดเป็นร้อยละ
77.58
การสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางาน
ของบุคลากรผ่านโครงการ CMU KM Day
2021จานวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด 103
ผลงาน
การสร้างนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางาน
ของบุคลากรผ่านโครงการ CMU KM Day
2021จานวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลแต่ละ
ประเภท จานวน 29 ผลงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารงานบุคคล, LE,
ส่วนงาน

กองบริหารงานบุคคล, LE,
ส่วนงาน

กองบริหารงานบุคคล, LE,
ส่วนงาน

ทีม KM,
กองบริหารงานบุคคล

ทีม KM,
กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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4. ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1. การพัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร Proactive
Recruitment รายบุคคล

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 2565

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบ (Mind stone)

4

5

5

ได้พัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่อนครบสัญญา
ของบุคลากร Proactive Recruitment
จ้าง 1 เดือน
รายบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

2. บุคลากร Proactive Recruitment
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
งาน TOR ที่ได้จัดทาไว้กับ
มหาวิทยาลัย

จานวนบุคลากร Proactive
Recruitment ได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงานงาน ก่อนครบกาหนด

4

3

5

ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนครบกาหนดไป
แล้วจานวน 5 ราย

ก่อนครบสัญญา
จ้าง 1 เดือน

ส่วนงาน

3. การพัฒนากรอบภาระงานขั้นต่าของ
สายวิชาการให้สอดคล้องกับความ
ถนัด ทักษะ และสมรรถนะของ
บุคลากรรายบุคคล
4. การปรับปรุงการจัดทา TOR/JA
ของสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับ
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP)
5. การประเมินความผูกพันต่อองค์กร

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบ (Mind stone)

4

5

5

อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการจัดทา
TOR/JA ของสายวิชาการผ่านโครงการ smart
Office ของสานักงานมหาวิทยาลัย

ตามรอบการ
กรอก TOR

กองบริหารงานบุคคล

ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบ (Mind stone)

4

5

5

กองบริหารงานบุคคล

ระดับคะแนน
ความผูกพันต่อองค์กร

4

5

5

อยู่ระหว่างการจัดทากรอบสมรรถนะประจา
ตามรอบการ
ตาแหน่งของสายสนับสนุน เพื่อประกอบการ
กรอก TOR
จัดทา TOR/JA ของสายสนับสนุนตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์กร
ในการประเมินประจาปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 66.6

6. การประเมินความพึงพอใจต่อองค์กร

ระดับคะแนน
ความผูกพันต่อองค์กร

4

5

5

ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อองค์กร
ในการประเมินประจาปี2564 อยู่ที่ร้อยละ 63.5

กองบริหารงานบุคคล

100

100

100

ได้พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่ม EP 1 ก.ย. 63 ได้รับพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนในปี 2564
31 ต.ค. 64

กองบริหารงานบุคคล

5. ระบบการบริหารค่าตอบแทน
1. การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน จานวนร้อยละบุคลากร กลุ่ม EP
สวัสดิการของบุคลากรกลุ่ม EP ให้
ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
เหมือนพนักงานมหาวิทยาลัยประจา

กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

2. การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน จานวนร้อยละบุคลากร
พนักงานกลุ่ม proactive recruitment ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือน
3. การพัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน จานวนร้อยละบุคลากร
วิชาการ (เงินขา 2)
ได้รับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
วิชาการ

6. ระบบการธารงรักษา
1. การรักษาและพัฒนา พนักงานกลุ่ม
EP มีสัญญาจ้าง 3-5 ปี (อาจจ้างต่อ
ได้คราวละ 3-5ปีตามพันธกิจ) ให้
ปฏิบัติงานได้ตลอดสัญญาจ้าง
2. การรักษาและพัฒนา พนักงานกลุ่ม
Proactive Recruitment มีสัญญา
จ้าง 5 ปี (อาจจ้างให้ได้คราวละ 5 ปี)
ให้ปฏิบัติงานได้ตลอดสัญญาจ้าง
3. การพัฒนาระบบสวัสดิการ
ตามความต้องการของบุคลากร

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565
100
100
100

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 2565
ได้พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่ม
proactive recruitment ได้รับพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือนในปี 2564 จานวน 3 ราย
ได้พัฒนากระบวนการจ่ายค่าตอบแทนเงิน
ประจาตาแหน่งทางวิชาการ (ขาที่ 2)
โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคา
รับรองการปฏิบัติงาน (CMU-PA) ของต้นสังกัด
กับผู้เสนอขอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 5/2564

ระยะเวลา
ดาเนินการ
1 ก.ย. 63 31 ต.ค. 64
1 ก.ย. 63 31 ต.ค. 64

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารงานบุคคล

100

100

100

กองบริหารงานบุคคล

ร้อยละการจ้าง
จนครบสัญญาจ้าง

60

80

100

ได้มีการเริ่มบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจา
กลุ่ม EP ตั้งแต่ปี 2562 ยังไม่ครบสัญญาจ้าง 3
ปี

กองบริหารงานบุคคล

ร้อยละการจ้าง
จนครบสัญญาจ้าง

60

80

100

ได้มีการเริ่มบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยประจา
กลุ่ม Proactive recruitment ตั้งแต่ปี 2563
ยังไม่ครบสัญญาจ้าง 3 ปี

กองบริหารงานบุคคล

จานวนระบบสวัสดิการ
ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง

5

5

5

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

กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

4. การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับรางวัล
ดีเด่น ทั้งในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอก

จานวนบุคลากรได้รับรางวัลดีเด่น ทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอก

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565

30

40

50

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 2565
4. การสร้างศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไผ่ล้อม
5. โครงการให้ความรู้กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. ระบบ e-statement กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บนระบบ CMU MIS
ผู้ได้รับรางวัลระดับสูง ที่จัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. รางวัลผู้บริหารดีเด่น จากกองทุนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี 2564 (จานวน
2 รางวัล) เข้าร่วม 2 ท่าน
2. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคา”
ประจาปี 2564 (จานวน 17 รางวัล) เข้าร่วม 17
ท่าน
(1) อาจารย์นักวิจยั ยอดเยีย่ ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จานวน 1 รางวัล))
(2) อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมแก่นกั ศึกษา (จานวน 1
รางวัล)
(3) อาจารย์ดีเด่น (จานวน 3 รางวัล)
(4) นักวิจยั ดีเด่น (จานวน 3 รางวัล)
(5) นักวิจยั รุ่นใหม่ดีเด่น (จานวน 3 รางวัล)
(6) รางวัลนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น
(จานวน 2 รางวัล)
(7) ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น (จานวน 4 รางวัล)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

กองบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
2563 2564 2565

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 2565
ผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลที่จัดขึ้นภายนอก
มหาวิทยาลัย
1. ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ
ปีการศึกษา2564 ได้แก่ รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง
2. นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบ

ประจาปี 2564
- สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ได้แก่
ศ.ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
- สาขาบริหารธุรกิจ ได้แก่ นายพรชัย

ปัญจศรีรัตน์
3. ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2564
- ประเภทวิชาการ/วิจยั ได้แก่ รศ.ดร.ศิวพร

อึ้งวัฒนา
- ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน ได้แก่
ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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รายงานแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานบุคคล
1. รายงานแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานบุคคล เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital
University
 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ให้ลดขั้นตอน ลดความเสี่ยงและเป็น Digital Mindset
 ตัวชี้วัดหลัก : จานวนระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ที่ถูกปรับลดขั้นตอน
 หน่วยนับ : ระบบ
 เป้าหมาย : จานวนระบบงานที่ถูกปรับลดขั้นตอน และนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน จานวน 5 ระบบ
 ช่วงเวลาเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ
 คาอธิบาย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ จัดทาระบบการบริหารงานบุคคล ตามที่ได้รายงานใน CMU-EdPEx
ไว้ 5 ระบบใหญ่ ได้แก่
(1) ระบบสรรหาบุคลากร
(2) ระบบบริหารงานบุคคล
(3) ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(4) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
(5) ระบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการบริห ารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชีย งใหม่
โดยในระบบงานหลักจะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ระบบ โดยการปรับลดขั้นตอนหรือ
การพั ฒ นาให้ เ ป็ น ระบบสารสนเทศ จะช่ ว ยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลดจานวนผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นไปตามกฎ
ระเบียบที่กาหนด และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 ข้อมูลที่ต้องรายงาน : จานวนระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ที่ถูกปรับลดขั้นตอน
 ผู้รับผิดชอบในการรายงาน : กองบริหารงานบุคคล
 ผลการดาเนินงาน : จานวนระบบที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Digital Process และการลดขั้นตอน
 ระดับความสาเร็จ : บรรลุเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาแล้ว 14 ระบบ ได้แก่
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1.1 การสอบบรรจุ คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่
ข้อมูลการติดต่อ
ผู้ประสานงาน
รายการประมวลผล
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-943117, 053-943119
นายตามอนภาคย์ เฟื่องกาญจน์
การสอบบรรจุ คัดเลือกเป็นบุคลากร ในระบบ e-Recruitment
เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้คดั เลือกเป็นบุคลากร ตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจา
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานโครงการ
(https://hr.oop.cmu.ac.th/data/std/index.php)
 ประกอบด้วยข้อมูล : ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่สาหรับ
การติดต่อ ประวัติการทางาน ประวัติการศึกษา เป็นต้น
 ตามหลักการ การรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็น
(Collection Limitation)
1 ปี (เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือก)

1. ผู้ดูแลระบบรับสมัครบุคลากร (มีสทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูลของผู้สมัคร
ทั้งหมด)
2. ผู้ดูแลกระบวนการรับสมัคร (มีสิทธิ ดู/แก้ไข ข้อมูลของผูส้ มัครทั้งหมด)
3. กรรมการคัดเลือก (มีสิทธิ ดู เฉพาะผู้สมัครในตาแหน่งที่ คณะกรรมการมีสิทธิ
พิจารณา)
4. ผู้สมัคร (สิทธิ ดู/แก้ไข เฉพาะข้อมูลตนเอง)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : ให้ผู้สมัครกาหนด Password
ของข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเข้าสูร่ ะบบ และมีการเข้ารหัส (Encrypted) ในส่วนของชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลและนาเข้า
เอกสารที่เกีย่ วข้องในระบบให้ครบถ้วนถึงจะมีสิทธิสอบคัดเลือก
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถเรียกดู
ข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีความจาเป็นเพื่อปฏิบัตติ ามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอ
(Necessary for the performance of contracts)
ความยินยอม
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1.2 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่
ข้อมุลการติดต่อ
ผู้ประสานงาน
รายการประมวลผล
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-943117, 053-943119
นายวิบูลย์ พุทธวงศ์
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในระบบ จัดการอัตรากาลัง (CMU-HR)
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัยประจา พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานโครงการ
 ประกอบด้วยข้อมูล : ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน
ชื่อ-สกุล เพศ ที่อยู่ ข้อมูลญาติสายตรง ประวัติการศึกษา
 ตามหลักการ การรวบรวม จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จาเป็น (Collection
Limitation)
ตลอดอายุสัญญาจ้าง

1. ผู้ดูแลระบบการบรรจุแต่งตั้งส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
ของผูไ้ ด้รับการแต่งตั้ง ทั้งหมด ผ่านระบบ CMU-HR)
2. ผู้ดูแลระบบการบรรจุแต่งตั้งของส่วนงาน(มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
ของผู้ได้รับการแต่งตั้งภายในส่วนงานของตนเองผ่านระบบ CMU-HR)
3. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิ ดู ข้อมูลของตนเอง ทั้งหมด ผ่านระบบ CMU-MIS)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : ให้บุคลากรกาหนด Password
ของข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเข้าสูร่ ะบบ และมีการเข้ารหัส (Encrypted) ในส่วนของชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบ CMU-HR ให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็น
ข้อผิดพลาดของผู้ที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลนั้น ๆ
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มีความจาเป็นเพื่อปฏิบัตติ ามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
(Necessary for the performance of contracts)
ยินยอม
ตาม พรบ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วา่ ด้วยการบรรจุ
แต่งตั้ง (https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/job/main_job.php)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน/ ทดลองปฏิบัติงาน
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
ที่อยู่
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ข้อมูลการติดต่อ
โทร 053-943117 , 053-943119
ผู้ประสานงาน
นายวิรุฬห์ ถูกจิตต์
รายการประมวลผล
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน/ทดลองปฏิบัติงาน ในระบบ CMU-MIS
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

 เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการปฏิบัติงานของบุคลากร
 เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทน
 ประกอบด้วยข้อมูล : ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการทางานในรอบปีงบประมาณ

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล

(TOR/JA) การได้รับการฝึกอบรม ภาระงานทีไ่ ด้รับมอบหมายนอกเหนือจาก
ข้อตกลง พฤติกรรมในการทางาน เป็นต้น
 ตามหลักการใช้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างจากัด (Use Limitation)
ตลอดอายุสัญญาจ้าง

1. ผู้ดูแลระบบการบรรจุแต่งตั้ง ส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
การประเมินของบุคลากรทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR)
2. ผู้ดูแลระบบการบรรจุแต่งตั้งของส่วนงาน(มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
การประเมินของบุคลากรภายในส่วนงานของตนเอง ผ่านระบบ CMU-HR)
3. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิ ดู ข้อมูลของตนเอง ทั้งหมด ผ่านระบบ CMU-MIS)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : ให้บุคลากรกาหนด Password
ของข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเข้าสูร่ ะบบ และมีการเข้ารหัส (Encrypted) ในส่วนของชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบ CMU-HR ให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็น
ข้อผิดพลาดของผู้ที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลนั้น ๆ และข้อมูลในระบบ
สามารถนาไปใช้ในการอุทธรณ์ ผลการประเมินต่อไป
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล (Legal Obligation)
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกีย่ วข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ยินยอม
(https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/access/main_access.php)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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1.4 การประเมินผลงานวิชาการ / ชานาญการ
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
ที่อยู่
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ข้อมุลการติดต่อ
โทร 053-943117 , 053-943119
ผู้ประสานงาน
นางอัจฉรา เฟื่องกาญจน์
รายการประมวลผล
 การประเมินผลงานวิชาการ / ชานาญการ ในระบบ กพอ.03 ออนไลน์
 เอกสารผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการขอกาหนดตาแหน่ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
เพื่อประกอบการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
 ประกอบด้วยข้อมูล : ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ สกุล ตาแหน่ง วันบรรจุ สถานการณ์
ปฏิบัติงาน) ผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการการสอน เป็นต้น
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมูลอย่างจากัด (Use Limitation)
 ตามหลักการมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Individual Participation)
ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
ตลอดอายุสัญญาจ้าง
ส่วนบุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
1. ผู้ดูแลระบบการขอตาแหน่งทางวิชาการส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/
ส่วนบุคคล
ปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR)
2. ผู้ดูแลระบบการบรรจุแต่งตั้งของส่วนงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง
ข้อมูลของบุคลากรภายในส่วนงานของตนเอง ผ่านระบบ CMU-HR)
3. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธินาเข้า/ดู/แก้ไข/ลบ ข้อมูลทางวิชาการ แก้ไขข้อมูลทาง
วิชาการของตนเองทั้งหมด ผ่านระบบ CMU-MIS หลังจาก Submit
การยื่นผลงานแล้ว จะไม่มีสิทธิแก้ไข)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : ให้บุคลากรกาหนด Password
ของข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเข้าสูร่ ะบบ และมีการเข้ารหัส (Encrypted) ในส่วนของชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิ าน
ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบ CMU-HR ให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็น
ข้อผิดพลาดของผู้ที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลนั้น ๆ
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล (Legal Obligation)
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ที่เกีย่ วข้องกับความก้าวหน้าในสายงาน
ยินยอม
(https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/progress/main_progress.php)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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1.5 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
ที่อยู่
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ข้อมุลการติดต่อ
โทร 053-943117 , 053-943119
ผู้ประสานงาน
นางดารณี ชุ่มสุขใจ
รายการประมวลผล
 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านระบบ CMU-HR

 นาส่งเอกสารทางราชการ ไปหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล

เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความครบถ้วน พร้อมใช้งาน ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 ประกอบด้วยข้อมูล : ชื่อ สกุล สถานะภาพ ข้อมูลญาติสายตรง
 ตามหลักการ คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Quality)
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness)
ตลอดอายุสัญญาจ้าง

1. ผู้ดูแลระบบทะเบียนประวัตสิ ่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
ทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR)
2. ผู้ดูแลระบบทะเบียนประวัติของส่วนงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล
ของบุคลากรภายในส่วนงานของตนเอง ผ่านระบบ CMU-HR)
3. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธินาเข้า/ดู/ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองทั้งหมด ผ่านระบบ
CMU-MIS หากต้องการแก้ไขให้ตดิ ต่อผูด้ ูแลระบบของส่วนงาน)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : ให้บุคลากรกาหนด Password
ของข้อมูลส่วนบุคคล
ในการเข้าสูร่ ะบบ และมีการเข้ารหัส (Encrypted) ในส่วนของชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิ าน
ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบ CMU-HR ให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็น
ข้อผิดพลาดของผู้ที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลนั้น ๆ
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล (Legal Obligation)
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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1.6 การเบิกสิทธิสวัสดิการ
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่
ข้อมุลการติดต่อ
ผู้ประสานงาน
รายการประมวลผล

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-943117 , 053-943119
นางสาวจิราพร ต้อตานา (สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย)
นายนิพัทธ์ เงินศรี (สวัสดิการบุคลากรภาครัฐ)
1. การเบิกสิทธิสวัสดิการผ่านระบบสารสนเทศ
1.1 ระบบ CMU – MIS
1.2 ระบบ ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
2. การจัดส่งเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลประกอบการเบิกจ่ายสวัสดิการบุคลากรภาครัฐ
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการของบุคลากร เช่น ค่ารักษาพยาบาล
บาเหน็จตกทอด บาเหน็จดารงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น
 ประกอบด้วยข้อมูล : ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน อายุ เพศ อาการเจ็บป่วย
ข้อมูลญาติสายตรง เป็นต้น
 ตามหลักการ คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Quality)
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness)
ตลอดอายุสัญญาจ้าง

1. ผู้ดูแลระบบสวัสดิการส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมด
ผ่านระบบ CMU-HR)
2. ผู้ดูแลระบบเบิกสวัสดิการของส่วนงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูล
ของบุคลากรภายในส่วนงาน ผ่านระบบ CMU-HR)
3. ผู้ดูแลระบบการจ่ายเงินสวัสดิการ (มีสิทธิ ดู/ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ
E-payroll)
4. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธินาเข้า/ดู/ข้อมูลการเบิกตามสิทธิของตนเองทั้งหมดผ่าน
ระบบ CMU-MIS หากต้องการแก้ไขให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของส่วนงาน)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ของข้อมูลส่วนบุคคล
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วนหากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่นาเข้าข้อมูลนั้น ๆ
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล (Legal Obligation)
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/asset/main_asset.php
ยินยอม

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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1.7 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่
ข้อมุลการติดต่อ
ผู้ประมวลผลข้อมูล
(Data Processor)
ผู้ประสานงาน
รายการประมวลผล
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วน
บุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล

กองบริหารงานบุคคล
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-943117 , 053-943119
บลจ.ธนาคารกสิกรไทย จากัด
นางสาวจิราพร ต้อตานา
การจัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพผ่านระบบ CMU-MIS
เพื่อประกอบการบริหารจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประจา
 ประกอบด้วยข้อมูล : ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน อายุ เพศ เงินเดือน
การเลือกกองทุน เป็นต้น
 ตามหลักการ คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Quality)
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness)
ตลอดอายุสัญญาจ้าง

1. ผู้ดูแลระบบกองทุนสารองเลี้ยงชีพส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง
ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR)
2. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธินาเข้า/ดู/แก้ไข ข้อมูลการเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพของตนเองทั้งหมด ผ่านระบบ CMU-MIS หากต้องการแก้ไขให้ตดิ ต่อผูด้ ูแล
ระบบของส่วนกลาง)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ของข้อมูลส่วนบุคคล
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลนั้น ๆ
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) ตามข้อบังคับ
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ว่าด้วยกองทุนสารองเลีย้ งชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยินยอม
(https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/docSubMenu/asset/as18_4.pdf)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)
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1.8 การพัฒนาฝึกอบรม
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่
ข้อมุลการติดต่อ
ผู้ประสานงาน
รายการประมวลผล
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-941312
นางฐิติภัสร์ สวัสดี
การพัฒนาฝึกอบรม ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
เพื่อประกอบการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะ สมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัย
ต้องการ และให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
 ประกอบด้วยข้อมูล : ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน อายุ เพศ ผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองตามคารับรอง ผลการพัฒนาฝึกอบรม เป็นต้น
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมูลอย่างจากัด (Use Limitation)
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness)
 ตามหลักการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Purpose Specification)
ตลอดอายุสัญญาจ้าง

1. ผู้ดูแลระบบพัฒนาฝึกอบรมส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูล
ทั้งหมดผ่านระบบ CMU-MIS)
2. ผู้ดูแลระบบพัฒนาฝึกอบรมส่วนงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูลของ
บุคลากรภายในส่วนงานของตนเอง ผ่านระบบ CMU-MIS)
3. ผู้ดูแลระบบการเรียนรูต้ ลอดชีวิต (Lifelong Education) (มีสิทธิ ดู/ ข้อมูล
ทั้งหมดผ่านระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education))
4. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (มีสิทธิดผู ลการพัฒนาฝึกอบรมของผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ตนเอง)
5. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธินาเข้า/ดู/ข้อมูลการพัฒนาฝึกอบรมของตนเองทั้งหมด
ผ่านระบบ CMU-MIS หากต้องการแก้ไขให้ตดิ ต่อผูด้ ูแลระบบของส่วนงาน)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ของข้อมูลส่วนบุคคล
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลนั้น ๆ
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล (Legal Obligation)
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ยินยอม
(https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/idp/main_idp.php)

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 - 2565)

P a g e | 25
1.9 การลาศึกษา/ ลาฝึกอบรม
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่
ข้อมุลการติดต่อ
ผู้ประสานงาน
รายการประมวลผล
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-941312
นางฐิติภัสร์ สวัสดี
การลาศึกษา/ลาฝึกอบรม ของบุคลากร
เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุน และผู้ที่ประสงค์จะขอลาศึกษา
ลาฝึกอบรมระยะสั้น
 ประกอบด้วยข้อมูล : ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน อายุ เพศ ผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมูลอย่างจากัด (Use Limitation)
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness)
 ตามหลักการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Purpose Specification)
ตลอดอายุสัญญาจ้าง

1. ผู้ดูแลระบบการลาศึกษา/ลาฝึกอบรมส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง
ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU-MIS)
2. ผู้ดูแลระบบการลาศึกษา/ลาฝึกอบรมส่วนงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง
ข้อมูลของบุคลากรภายในส่วนงาน ผ่านระบบ CMU-MIS)
3. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธินาเข้า/ดู/ข้อมูลการลาศึกษา/ลาฝึกอบรมตามสิทธิของ
ตนเองทั้งหมด ผ่านระบบ CMU-MIS หากต้องการแก้ไขให้ติดต่อผูด้ ูแลระบบ
ของส่วนงาน)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ของข้อมูลส่วนบุคคล
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลนั้น ๆ
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล (Legal Obligation)
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
การสนับสนุนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ยินยอม
(https://hr.oop.cmu.ac.th/submenu/develop/main_subdevelop-25)
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1.10 การดาเนินการทางวินัย/นิติการ
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
ที่อยู่
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ข้อมุลการติดต่อ
โทร 053-943117 , 053-943119
ผู้ประสานงาน
นายวิรุฬห์ ถูกจิตต์
รายการประมวลผล
การดาเนินการทางวินัย/นิติการ
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
เพื่อประกอบการจัดทาประวัติการดาเนินการทางวินัย/นิติการ ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ง หรือ พิจารณาการขยายสัญญาจ้าง
 ประกอบด้วยข้อมูล : ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง สังกัด
ที่อยู่ติดต่อ โทษที่ได้รับ การถูกดาเนินการทางวินัยในกรณี ระยะเวลาการได้รับโทษ
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมูลอย่างจากัด (Use Limitation)
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness)
 ตามหลักการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Purpose Specification)
ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
ตลอดอายุสัญญาจ้าง
ส่วนบุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
1. ผู้ดูแลระบบการดาเนินการทางวินยั /นิติการส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/
ส่วนบุคคล
ปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR)
2. ผู้ดูแลระบบระบบการดาเนินการทางวินัย/นิติการส่วนงาน (มีสิทธิดูข้อมูล
ของบุคลากรภายในส่วนงานของตนเอง ผ่านระบบ CMU-HR)
3. นิติกร (มีสิทธิดู ข้อมูลบุคลากรผ่านระบบ CMU-HR)
4. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิ /ดูข้อมูลการดาเนินการทางวินัย/นิติการของตนเอง
ทั้งหมด ผ่านระบบ CMU-MIS หากต้องการแก้ไขให้ตดิ ต่อผูด้ ูแลระบบของ
ส่วนงาน)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ของข้อมูลส่วนบุคคล
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลนั้น ๆ
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล (Legal Obligation)
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม
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1.11 การรับรองสถานภาพบุคลากร
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
ที่อยู่
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ข้อมุลการติดต่อ
โทร 053-943117 , 053-943119
ผู้ประสานงาน
นายวิรุฬห์ ถูกจิตต์
รายการประมวลผล
การรับรองสถานภาพบุคลากร
ได้แก่ หนังสือรับรอง บัตรประจาตัวบุคลากร หนังสือรับรองการเสียภาษี เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
เพื่อการให้บริการแก่บุคลากรในการขอเอกสารรับรองสถานภาพเพือ่ ประกอบใน
การทานิติกรรมต่าง ๆ
 ประกอบด้วยข้อมูล : ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน รายได้ รายจ่าย
การติดต่อกับเจ้าของข้อมูล เป็นต้น
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมูลอย่างจากัด (Use Limitation)
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness)
 ตามหลักการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Purpose Specification)
ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
3 เดือน
ส่วนบุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
1. ผู้ดูแลระบบการจัดทาเอกสารรับรองสถานภาพส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/
ส่วนบุคคล
ปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR)
2. ผู้ดูแลระบบระบบการจัดทาเอกสารรับรองสถานภาพส่วนงาน (มีสทิ ธิ ดู ข้อมูล
ของบุคลากรภายในส่วนงานของตนเอง ผ่านระบบ CMU-HR)
3. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิ ยื่นขอ/ดูข้อมูลการจัดทาเอกสารรับรองสถานภาพของ
ตนเองทั้งหมด ผ่านระบบ CMU HR-Portal หากต้องการแก้ไขให้ตดิ ต่อผูด้ ูแล
ระบบของส่วนงาน)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ของข้อมูลส่วนบุคคล
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลนั้น ๆ
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล (Legal Obligation)
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม
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1.12 การตรวจสอบประวัติอาชญากร
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
กองบริหารงานบุคคล
ที่อยู่
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ข้อมุลการติดต่อ
โทร 053-943117 , 053-943119
ผู้ประสานงาน
นายวิรุฬห์ ถูกจิตต์
รายการประมวลผล
การตรวจสอบประวัติอาชญากร
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้คดั เลือกเป็นบุคลากร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2553
 ประกอบด้วยข้อมูล : ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจาตัวบุคลากร สังกัด
วันบรรจุ ลายนิ้วมือ เป็นต้น
ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
ตลอดอายุสัญญาจ้าง
ส่วนบุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
1. ผู้ดูแลระบบการจัดทาเอกสารส่งตรวจประวัติอาชญากร ส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/
ส่วนบุคคล
ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU-HR)
2. เจ้าของข้อมูล (มีสิทธิ ยื่นขอ/ดูข้อมูลการจัดทาเอกสารส่งตรวจประวัติอาชญา
กร ตนเองทั้งหมด ผ่านระบบ CMU HR หากต้องการแก้ไขให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ของส่วนกลาง)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ของข้อมูลส่วนบุคคล
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลนั้น ๆ
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล (Legal Obligation) สอดคล้อง
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553
ยินยอม
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2553
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1.13 การจัดทางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบบุคลากร
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ข้อมุลการติดต่อ
0-5394-1492
ผู้ประสานงาน
กองแผนงาน
รายการประมวลผล
จัดทาคาของบประมาณในการบริหารงานบุคคล ประจาปี
 ประกอบด้วยข้อมูล : ชื่อ สกุล เลขที่ตาแหน่ง ตาแหน่ง สังกัด รายรับทั้งหมด
การได้รับให้แต่งตั้งตาแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหาร เป็นต้น
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมูลอย่างจากัด (Use Limitation)
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness)
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
เพื่อสรุปข้อมูลในการจัดทางบประมาณรายจ่ายด้านงบบุคลากรประจาปี
เพื่อจัดทาคาของบประมาณในปีถดั ไป
ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
1 ปี
ส่วนบุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
1. ผู้ดูแลระบบจัดการงบประมาณส่วนกลาง (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง
ส่วนบุคคล
ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU HR)
2. ผู้ดูแลระบบจัดการงบประมาณส่วนงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง
ข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบ CMU HR เฉพาะ)
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ของข้อมูลส่วนบุคคล
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลนั้น ๆ
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล (Legal Obligation)
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม
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1.14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
สานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่
239 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ข้อมุลการติดต่อ
0-5394-1492
ผู้ประสานงาน
กองบริหารงานบุคคล
รายการประมวลผล
จัดทาคาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามชั้นตรา ประจาปี
(ตามวันพระราชสมภพ)
 ประกอบด้วยข้อมูล : ชื่อ สกุล เลขที่ตาแหน่ง ตาแหน่ง สังกัด แต่งตั้งตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น การได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบริหาร ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 5 ปี
ย้อนหลัง เป็นต้น
 ตามหลักการใช้และเปิดเผยข้อมูลอย่างจากัด (Use Limitation)
 ตามหลักการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย (Openness)
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
เพื่อสรุปข้อมูลในการจัดทาคาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อเสนอขอไป
ยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในปีถัดไป
ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล
1 ปี
ส่วนบุคคล
สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูล
1. ผู้ดูแลระบบจัดการส่วนกลาง (มีสทิ ธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมดผ่าน
ส่วนบุคคล
ระบบ CMU HR)
2. ผู้ดูแลระบบจัดการส่วนงาน (มีสิทธิ ดู/ลบ/แก้ไข/ปรับปรุง ข้อมูลทั้งหมดผ่าน
ระบบ CMU HR เฉพาะ)
3. เจ้าของข้อมูล ดูประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชฯของตนเองผ่านระบบ
CMU-MIS
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. การธารงไว้ซึ่งความลับ (confidentiality) : การเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่ได้รับ
ของข้อมูลส่วนบุคคล
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้น
2. ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบจะต้องนาเข้าเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในระบบให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
ของผู้ที่รับผิดชอบในการนาเข้าข้อมูลนั้น ๆ
3. สภาพพร้อมใช้งาน (availability) : ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการปฏิบตั ิตามกฎหมายของผูค้ วบคุมข้อมูล (Legal Obligation)
ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอม
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ระบบงานที่อยู่ระหว่างการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานบุคคล
เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University
1.
2.
3.
4.

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุนประเภทอื่น ๆ สาหรับผู้ลาศึกษาต่อ
การสรรหาคณบดี
การเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของนิติกร ที่ขอรับเงินสาหรับตาแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก) ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (Legal Officer Compensations)

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก
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2. รายงานแผนปฏิบัติการระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Brain power
 ตัวชี้วัดหลัก : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ การพัฒนาบุคลากร
 หน่วยนับ : ระดับคะแนน
 เป้าหมาย : การพัฒนาหลักสูตร และ สมรรถนะ ตามความต้องการของแต่ละตาแหน่งงาน กลุ่มงาน และ
สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ โดยได้รับค่าคะแนน มากกว่า 20 คะแนน
 ช่วงเวลาเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ
 คาอธิบาย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในทุกกลุ่มงาน
เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารจั ด การที่ เ ป็ น เลิ ศ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบในการบริหารจัดการ
โดยการพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรตาม Brain Power Concept ดังนี้
1. พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ตามตาแหน่งงาน
2. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ ทั้งแบบ Online และ Onsite
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกอบในการบริหารจัดการ
 แนวทางการดาเนินงาน :
1. มีการสารวจสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง
2. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย Brain Power
3. มีการพัฒนาหลักสูตรตามกลุ่มงาน
4. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
5. มีการถ่ายทอด กระบวนการ วิธีการ ให้ทุกส่วนงานได้รับทราบ
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 เกณฑ์การให้คะแนน :
หัวข้อ
จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
- มากกว่า หรือเท่ากับ 5 หลักสูตร
- น้อยกว่า 5 หลักสูตร
- ไม่มีหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
จานวนระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
- มากกว่า หรือเท่ากับ 5 ระบบ
- น้อยกว่า 5 ระบบ
- ไม่มีระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา
จานวนสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา
- มากกว่า หรือเท่ากับ 5 สมรรถนะ
- น้อยกว่า 5 สมรรนะ
- ไม่มีสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนา

คะแนน
10
5
0
10
5
0
10
5
0

 แผนการดาเนินการ :
กิจกรรมโครงการ Gantt Chart
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 ผลการดาเนินงาน :
หัวข้อ
จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะหลัก (General Competency) จานวน 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
- หลักสูตรพัฒนาค่านิยม E-CMU บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์กรสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Business Acumen)
- หลักสูตรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
- หลักสูตรยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามตาแหน่งาน (Functional Competency) จานวน 5 หลักสูตร ดังต่อไปนี้
- หลักสูตร HR 101 for HR CMU
- หลักสูตรการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to Research)
- หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์
- หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
จานวนระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
- ระบบการประเมินเพื่อการพัฒนา IDP Assessment
- ระบบ CMU Learner ผ่านระบบการศึกษาตลอดชีวิต (CMU Lifelong Education)
จานวนสมรรถนะของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
- สมรรถนะตามตาแหน่งงาน ดังนี้
- ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานทั่วไป
- ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิชาการศึกษา
- ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
- ผู้ปฏิบัติงานด้านงานวิเทศสัมพันธ์
- ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานวิจัย
- ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคล
- ผู้ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์
- ผู้ปฏิบัติงานด้านงานกิจการนักศึกษา
- ผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

คิดเป็น 25 คะแนน เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายเหตุ : น้อยกว่า 20 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับหรือมากกว่า 20 เป็นไปตามเป้าหมาย
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ภาคผนวก
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-1ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทุนประเภทอื่น ๆ สาหรับผูล้ าศึกษาต่อ

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ และทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้ลาศึกษาต่อ
เริ่มต้นกระบวนการ : กระบวนการรับสมัคร (รายใหม่) /การเข้าสู่ระบบทุนการศึกษา
อาจารย์/ผู้รับทุน
(User 1)

ส่วนงาน/คณะ
(User 2)

recently user

กองบริหารงานบุคคล
(User 3)

กองกฏหมาย
(User 4)

กองคลัง
(User 5)

อนุกรรมการ/กรรมการ
(User 6)

ประกาศรับสมัครทุน
วาระการประชุมทุน
(อนุกรรมการฯ)

new user
ข้อมูลผู้สมัครทุน

กรอก
ใบสมัคร*

ข้อมูลผู้สมัครทุน
พิจารณากลั่นกรอง

ข้อมูลเงินอุดหนุน
เพิ่มเติม (หากมี)

Upload
เอกสาร

no

ตรวจสอบข้อมูล

กรอกเลขบัญชีคณะ
(กรณีคณะสำรองจ่ายให้
ผู้รับทุน)

รับรองรายงาน**
yes
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาทุน

ตรวจสอบข้อมูล

วาระการประชุมทุน
(คณะกรรมการฯ)

แก้ไขข้อมูล
บันทึกความเห็น
จัดทำวาระการประชุม

no

แจ้งเตือน

ผ่าน

yes

รายงานการประชุม
อนุกรรมการฯ

แจ้งเตือน
รายงานการประชุม
อนุกรรมการฯ

พิจารณากลั่นกรอง

รับรองรายงาน**

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

ประกาศผลพิจารณาทุน

การอนุมัติวงเงิน

เข้าสู่ Function ทุนการศึกษา
(Full option)
1. เสนอเรื่องพิจารณาทุน
2. สัญญาทุน/สัญญาลา/สัญญาอุดหนุน
3. การขยายระยะเวลา
4. การรายงานผลการศึกษา
5. การเบิกจ่ายทุน
6. การรายงานตัวกลับ
7. การยุติการศึกษา

ข้อมูลงบประมาณ
ของผู้รับทุนที่ตาม
เกณฑ์ที่ได้รับ

วงเงินตามหมวด
เกณฑ์ กพ.

เก็บข้อมูล/
เอกสารใน
ระบบ
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
2. ข้อมูลงบประมาณทุนที่ได้รับ
3. บัญชีที่ใช้ในการรับเงินทุน
4. ประกาศผลทุนการศึกษา/เกณฑ์กพ.

หมายเหตุ: 1. ทุกกระบวนการจะมีการแจ้ง Notice แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวในกระบวนการนั้นผ่าน E mail
2. ทุกกระบวนการมี Progress bar ให้เห็นว่าอยู่กระบวนการอยู่ที่ลำดับใด
3. เอกสาร/ข้อมูลที่อัพโหลด จะมี Digital Signature อ้างอิงเสมอ
* กรอกใบสมัคร
- ดึงข้อมูลส่วนบุคคลจาก MIS เชื่อมเพื่อลดการกรอกข้อมูล
- ผู้สมัครรับทุน/ผู้รับทุน อ้างอิงจากเลขบัตรประชาชน (ป้องกันชื่อข้อมูลซ้ำซ้อน)
- ระบุเลขบัญชีที่ใช้สำหรับการรับเงิน (ไม่จำเป็ นต้องเป็ นบัญชีเงินเดือน)
** รับรองรายงาน
- เชื่อมโยงการรับรองรายงานกับ E meeting

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ และทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้ลาศึกษาต่อ
กระบวนการที่ 1 : เสนอเรื่องพิจารณาทุน (Recently User)
อาจารย์/ผู้รับทุน
(User 1)

ส่วนงาน/คณะ
(User 2)

เสนอเรื่องพิจารณา

กองบริหารงานบุคคล
(User 3)

กองกฏหมาย
(User 4)

กองคลัง
(User 5)

ข้อมูลผู้สมัครทุน

อนุกรรมการ/กรรมการ
(User 6)

วาระการประชุมทุน
(อนุกรรมการฯ)
ข้อมูลผู้สมัครทุน

ตรวจสอบข้อมูล

พิจารณากลั่นกรอง
เสนอที่ประชุมคณะ

no

ตรวจสอบข้อมูล

yes
แก้ไขข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม

no

ผ่าน

รับรองรายงาน**

yes
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาทุน
วาระการประชุมทุน
(คณะกรรมการฯ)

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

จัดทำวาระการประชุม

รายงานการประชุม
อนุกรรมการฯ

รายงานการประชุม
อนุกรรมการฯ

พิจารณากลั่นกรอง

รับรองรายงาน**

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

ประกาศผลพิจารณาทุน

การอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม (หากมี)*

เก็บข้อมูล/
เอกสารใน
ระบบ
1. ข้อมูลที่ผ่านมติเห็นชอบเพิ่มเติมรายบุคคล
2. ข้อมูลงบประมาณทุนที่ได้รับ
3. ประกาศผลทุนการศึกษา/เกณฑ์กพ.
4. งบประมาณรายได้ที่ได้รับเพิ่มเติม

หมายเหตุ: 1. ทุกกระบวนการจะมีการแจ้ง Notice แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวในกระบวนการนั้นผ่าน E mail
2. ทุกกระบวนการมี Progress bar ให้เห็นว่าอยู่กระบวนการอยู่ที่ลำดับใด
3. เอกสาร/ข้อมูลที่อัพโหลด จะมี Digital Signature อ้างอิงเสมอ
* การอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม (หากมี)*
- กรณีที่อนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของอาจารย์ที่มีการปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ กพ. หรือการเบิกจ่ายตามจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา
** รับรองรายงาน
- เชื่อมโยงการรับรองรายงานกับ E meeting

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ และทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้ลาศึกษาต่อ
กระบวนการที่ 2 : สัญญาทุน สัญญาลา สัญญาเงินอุดหนุน
อาจารย์/ผู้รับทุน
(User 1)

ส่วนงาน/คณะ
(User 2)

กองบริหารงานบุคคล
(User 3)

กองกฏหมาย
(User 4)

กองคลัง
(User 5)

อนุกรรมการ/กรรมการ
(User 6)

สัญญารับทุนการศึกษา*
ข้อมูล/เอกสารผู้รับทุน

ข้อมูล/เอกสารผู้รับทุน

สัญญาลาการศึกษา*

ตรวจสอบเอกสาร

ระบุเทอม/รอบการ
ศึกษาในระบบ
ตรวจสอบเอกสาร

สัญญาเงินอุดหนุน*

แก้ไขข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม

แจ้งเตือน

เก็บข้อมูล/
เอกสารใน
ระบบ**
no

ครบ

yes

ครบ

yes

แจ้งเตือน

no

หมายเหตุ: 1. ทุกกระบวนการจะมีการแจ้ง Notice แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวในกระบวนการนั้นผ่าน E mail
2. ทุกกระบวนการมี Progress bar ให้เห็นว่าอยู่กระบวนการอยู่ที่ลำดับใด
3. เอกสาร/ข้อมูลที่อัพโหลด จะมี Digital Signature อ้างอิงเสมอ
* สัญญารับทุนการศึกษา/ลาศึกษา/เงินอุดหนุน
- Generate form และ เชื่อมโยงกับระบบการบริหารสัญญาของกองกฎหมาย
- ดึงข้อมูลส่วนบุคคลจาก MIS เชื่อมเพื่อลดการกรอกข้อมูล
** เก็บข้อมูล/เอกสารในระบบ
- แสดงระยะเวลาศึกษา การเงิน การเบิกจ่าย รอบการรายงานผลการศึกษา
- แจ้งเตือนรอบการเบิกจ่าย/การรายงานผลการศึกษา (ตามรอบเทอมที่อาจารย์กรอกในระบบ)
- Record และ แจ้งเตือนแก่ส่วนงาน/ผู้บริหารทราบ หากไม่มีการรายงานผล หรือรายงานผลไม่ตรงรอบที่กำหนด (เพื่อใข้ในกระบวนการที่ 6)
Pop up แจ้งเตือน หากไม่รายงานผลความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้รอบครั้งถัดไปได้ (อาจารย์กดรับทราบเงื่อนไข)

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ และทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้ลาศึกษาต่อ
กระบวนการที่ 3 : ขยายระยะเวลาศึกษา
อาจารย์/ผู้รับทุน
(User 1)

ส่วนงาน/คณะ
(User 2)

แสดงความประสงค์
ขยายระยะเวลา

กองบริหารงานบุคคล
(User 3)

กองกฏหมาย
(User 4)

กองคลัง
(User 5)

อนุกรรมการ/กรรมการ
(User 6)

ข้อมูล/เอกสารผู้รับทุน
ข้อมูล/เอกสารผู้รับทุน

กรอกข้อมูล*

อัพโหลดเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร
สัญญาลาศึกษา
(ขยายระยะเวลา)

no
แก้ไขข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม

ครบ

yes

เก็บข้อมูล/
เอกสารใน
ระบบ**

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

yes

ครบ

no

หมายเหตุ: 1. ทุกกระบวนการจะมีการแจ้ง Notice แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวในกระบวนการนั้นผ่าน E mail
2. ทุกกระบวนการมี Progress bar ให้เห็นว่าอยู่กระบวนการอยู่ที่ลำดับใด
3. เอกสาร/ข้อมูลที่อัพโหลด จะมี Digital Signature อ้างอิงเสมอ
* กรอกข้อมูล
- ดึงข้อมูลส่วนบุคคลจาก MIS เชื่อมเพื่อลดการกรอกข้อมูล
** เก็บข้อมูล/เอกสารในระบบ
- ระบบแสดง รอบระยะเวลาที่ขยาย 6 เดือนของอาจารย์ อัตโนมัติ จากวันที่ระบุในสัญญา (ดึงจาก MIS เรื่องลาศึกษา)
- แสดงระยะเวลาศึกษา รอบการรายงานผลการศึกษา
- แสดงการเบิกจ่าย(หากมี) ในกรณีที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ
- แจ้งเตือนรอบการเบิกจ่าย/การรายงานผลการศึกษา (ตามรอบเทอมที่อาจารย์กรอกในระบบ)
- Record และ แจ้งเตือนแกส่วนงาน/ผู้บริหารทราบ หากไม่มีการรายงานผล หรือรายงานผลไม่ตรงรอบที่กำหนด (เพื่อใข้ในกระบวนการที่ 6)

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ และทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้ลาศึกษาต่อ
กระบวนการที่ 4 : การรายงานผลการศึกษา
อาจารย์/ผู้รับทุน
(User 1)

ส่วนงาน/คณะ
(User 2)

กองบริหารงานบุคคล
(User 3)

กองกฏหมาย
(User 4)

กองคลัง
(User 5)

อนุกรรมการ/กรรมการ
(User 6)
User = อนุกรรมการ

ข้อมูล/เอกสารผู้รับทุน

รายงานความก้าว
ประจำเทอม

ข้อมูล/เอกสารผู้รับทุน

ข้อมูล/เอกสารผู้รับทุน

พิจารณากรั่นกรอง
ความก้าวหน้า

กรอกข้อมูลความ
ก้าวหน้าประจำเทอม

ข้อคิดเห็น/
ข้อสั่งการ

ตรวจสอบเอกสาร
อัพโหลดเอกสารความเห็น
ของอาจารย์ที่ปรึกษา/
มหาวิทยาลัย

ตรวจสอบเอกสาร
ผ่าน
no
ยืนยัน/แจ้งเตือน
รายงานความก้าวหน้า

yes
User = ผู้บริหาร

ข้อมูล/เอกสารผู้รับทุน

เข้าสู่กระบวนการ
1. เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
(วาระแจ้งเพื่อทราบ)

no
แก้ไขข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม

ครบ

yes

ลงนาม/รับทราบ

no

yes

ผ่าน

yes

แจ้งเตือน
แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

Pop up รับทราบรอบการ
รายงานผลรอบถัดไป

เก็บข้อมูล/
เอกสารใน
ระบบ

หมายเหตุ: 1. ทุกกระบวนการจะมีการแจ้ง Notice แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวในกระบวนการนั้นผ่าน E mail
2. ทุกกระบวนการมี Progress bar ให้เห็นว่าอยู่กระบวนการอยู่ที่ลำดับใด
3. เอกสาร/ข้อมูลที่อัพโหลด จะมี Digital Signature อ้างอิงเสมอ
* กรอกใบสมัคร
- ดึงข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนจาก MIS เชื่อมเพื่อลดการกรอกข้อมูล
** รายงานความก้าวหน้าประจำเทอม
- แสดงข้อมูลรอบระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้า บนหน้า Dashboard ของอาจารย์ และการแจ้งเตือนรอบถัดไป
Pop up แจ้งเตือน หากไม่รายงานผลความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้รอบครั้งถัดไปได้ (อาจารย์กดรับทราบเงื่อนไข)

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ และทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้ลาศึกษาต่อ
กระบวนการที่ 5 : การเบิกจ่ายทุน
อาจารย์/ผู้รับทุน
(User 1)

ส่วนงาน/คณะ
(User 2)

Start

กองบริหารงานบุคคล
(User 3)

กองกฏหมาย
(User 4)

กองคลัง
(User 5)

อนุกรรมการ/กรรมการ
(User 6)

ข้อมูลการเบิกจ่าย/
เอกสารเบิกจ่าย

ส่วนงาน/คณะเก็บ
เอกสารตัวจริง

กรอกข้อมูลค่าใช้จ่าย
(ตามหมวดที่กำหนด)*

ตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้อง/หมวดเบิกจ่าย

อัพโหลดใบเสร็จ
ค่าใช้จ่าย

ข้อมูลการเบิกจ่าย/
เอกสารเบิกจ่าย
no

ยืนยันเอกสาร

อนุมัติการเบิก

yes

ตั้งหนี้สั่งจ่าย ***
ตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้อง/หมวดเบิกจ่าย**
เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ

แก้ไขความถูกต้อง

แจ้งเตือน

no

ถูกต้อง

แจ้งเตือน

yes

กระทบยอดค่าใช้จ่ายผ่านระบบ

แจ้งเตือน

ดึงข้อมูลในระบบเพื่อ
เสนอพิจารณา

เสร็จสิ้นกระบวนการ

เก็บข้อมูล/
เอกสารใน
ระบบ

ตรวจสอบข้อมูลราย
บุคคล

ข้อมูลงบประมาณรวม
และการเบิกจ่ายประจำปี

สรุปข้อมูล

เข้าสู่กระบวนการ
1. เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

พิจารณากลุั่นกรอง
(ตามกระบวนการ 1.)

หมายเหตุ: 1. ทุกกระบวนการจะมีการแจ้ง Notice แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวในกระบวนการนั้นผ่าน E mail
2. ทุกกระบวนการมี Progress bar ให้เห็นว่าอยู่กระบวนการอยู่ที่ลำดับใด
3. เอกสาร/ข้อมูลที่อัพโหลด จะมี Digital Signature อ้างอิงเสมอ
* กรอกข้อมูลค่าใช้จ่าย
- ระบุหมวดค่าใช้จ่าย และเลือกค่าใช้จ่ายตามหมวดเพื่อกรอกได้ (ถ้าไม่มีให้กรอกเติมในช่องว่าง เพื่อให้ทางส่วนงาน/คณะพิจารณา)
- ยืนยันเอกสารถูกต้องและเป็ นความจริง (แจ้งเตือนเงื่อนไขหากผิดพลาดหรือไม่เป็ นความจริงมีผลลงโทษหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้)
** ตรวจสอบข้อมูล/ความถูกต้อง/หมวดค่าใช้จ่าย
- มี Checklist ให้กับส่วนงานในการตรวจทานข้อมูล
*** ตั้งหนี้สั่งจ่าย
- ตัดงบจาก งบประมาณรายจ่ายจากเงินร้อยละ 10 ที่จัดสรรจากเงินรายได้ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 กองบริหารงานบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ 8:บริหารจัดการเชิงบูรณาการ(Human Capital
(พัฒนาอาจารย์และบุคลากร,ทุนการศึกษา ป.เอก)) แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษากิจกรรมพัฒนาบุคลากร อุดหนุนทั่วไป

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ และทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้ลาศึกษาต่อ
กระบวนการที่ 6 : การรายงานตัวกลับ
อาจารย์/ผู้รับทุน
(User 1)

ส่วนงาน/คณะ
(User 2)

ข้อมูลยุติการศึกษา

กองบริหารงานบุคคล
(User 3)

กองกฏหมาย
(User 4)

ข้อมูลยุติการศึกษา

เข้าสู่กระบวนที่ 7
การยุติการรับทุน

เสนอคณะพิจารณา
กรอกข้อมูล/
อัพโหลดเอกสาร

เลือกความประสงค์

หารือ no
อีกครั้ง

เห็นชอบ

yes
เสนอพิจารณา
เก็บข้อมูล/เอกสาร

กลับไปศึกษา
ต่อ

ในระบบ
ข้อมูลผู้รับทุน

ข้อมูลผู้รับทุน

คณะอนุกรรมการ
รับทราบ

no
1. เรียนไม่จบ
(ลาออกจากการศึกษา)

อนุกรรมการ/กรรมการ
(User 6)

เข้าสู่กระบวนการที่ 1
เสนอเรื่องพิจารณา

แจ้งความประสงค์
รายงานตัวกลับ

กองคลัง
(User 5)

ยืนยัน

yes
ตรวจสอบ/เสนอคณะ
ตรวจสอบ
เก็บข้อมูล/เอกสาร

อนุมัติ
ติดตาม
ความ
ก้าวหน้า
2. เรียนจบ
ตามหลักสูตรค้าง
วิทยานิพนธ์*

ในระบบ

รายงาน
ข้อมูล

ข้อมูลผู้รับทุน
ข้อมูลผู้รับทุน
ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบ/เสนอคณะ

3. สำเร็จการศึกษา

เชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบอื่นๆ

1. การปรับวุฒิการศึกษา
2. การคำนวนระยะเวลาของสายวิชาการ
3. ระบบตกเบิกกองคลัง (Payroll)
4. ระบบงบประมาณ (กองแผนงาน)

เห็นชอบ

เก็บข้อมูล/เอกสาร
ในระบบ
ข้อมูลผู้รับทุน
4. รายงานตัวกลับ
ประเทศชั่วคราว

ตรวจสอบ/เสนอคณะ

ข้อมูลผู้รับทุน

ตรวจสอบข้อมูล

เห็นชอบ
5. รายงานตัวกลับ
ประเทศที่ศึกษา
เก็บข้อมูล/เอกสาร
ในระบบ

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

หมายเหตุ: 1. ทุกกระบวนการจะมีการแจ้ง Notice แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวในกระบวนการนั้นผ่าน E mail
2. ทุกกระบวนการมี Progress bar ให้เห็นว่าอยู่กระบวนการอยู่ที่ลำดับใด
3. เอกสาร/ข้อมูลที่อัพโหลด จะมี Digital Signature อ้างอิงเสมอ
** เรียบจบหลักสูตรค้างวิทยานิพนธ์
- แสดงข้อมูลรอบระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้า บนหน้า Dashboard ของอาจารย์ และการแจ้งเตือนรอบถัดไป
Pop up แจ้งเตือน หากไม่รายงานผลความก้าวหน้าระหว่างการศึกษาจะไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้รอบครั้งถัดไปได้ (อาจารย์กดรับทราบเงื่อนไข)

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ และทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้ลาศึกษาต่อ
กระบวนการที่ 7 : การยุติการรับทุน
อาจารย์/ผู้รับทุน
(User 1)

ส่วนงาน/คณะ
(User 2)

Start

ข้อมูลและคำร้องขอ
ยุติการศึกษา

แจ้งความประสงค์
ยุติการศึกษา

กองบริหารงานบุคคล
(User 3)

กรอกข้อมูลและอัพโหลด
เอกสาร

เข้าสู่กระบวนการที่ 1
เสนอเรื่องพิจารณา

ข้อมูลผู้รับทุน

รับทราบ
ตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้อง

yes
no

อนุกรรมการ/กรรมการ
(User 6)

yes
เสนอคณะรับทราบ

กลับไป
ศึกษาต่อ

กองคลัง
(User 5)

ข้อมูลผู้รับทุน

ตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้อง

ตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้อง

กองกฏหมาย
(User 4)

ยืนยัน

no

เรียกข้อมูลอาจารย์
(จากระบบ)

yes
เห็นชอบ

ดำเนินการตาม
กระบวนการกฎหมาย

ขอข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมเพิ่มเติม

ขอข้อมูล/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมเพิ่มเติม

no
ติดต่อคณะ/อาจารย์เพื่อ
รับทราบ

yes

ชดใช้ทุนตามสัญญา

ทราบ

no

อุทธรณ์คำร้องการชดใช้ทุน
การศึกษา

พิจารณาคำร้อง

แจ้งเงื่อนไข/คำร้อง
ส่วนงานเพื่อทราบ

แจ้งเงื่อนไข/คำร้อง
กองบริหารงานบุคคล

เข้าสู่กระบวนการที่ 1
เสนอเรื่องพิจารณา

เสนอเพื่อพิจารณา

no
แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่รับทราบ

หมายเหตุ: 1. ทุกกระบวนการจะมีการแจ้ง Notice แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวในกระบวนการนั้นผ่าน E mail
2. ทุกกระบวนการมี Progress bar ให้เห็นว่าอยู่กระบวนการอยู่ที่ลำดับใด
3. เอกสาร/ข้อมูลที่อัพโหลด จะมี Digital Signature อ้างอิงเสมอ

อนุมัติ

yes

เก็บข้อมูล/
เอกสารใน
ระบบ

-2การสรรหาคณบดี

ส่วนงานกรอก
แบบสอบถาม

เสนอสภาฯ

พิจารณาประมวลความคิดเห็นจากส่วนงาน และให้คาแนะนา

เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เป็นกรรมการสรรหาฯ

Feed back ขอรายชื่อใหม่
อธิการบดี
กาหนดประธาน
กรรมการ

ตอบรับ

ปฏิเสธ

ดำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรสรรหำจำกผู้แทนผู้ปฏิบัติงำนในคณะ

ประชาสัมพันธ์
การรับสมัคร

e-Voting
นัดประชุมคณบดี

ประชุม
คณะกรรมการฯ (R1)

อำจมีกำรพบปะระหว่ำง
กรรมกำรสรรหำและบุคลำกร

ทาบทาม
ตอบรับ/ปฏิเสธ

แต่งตั้งกรรมการสรรหา

เลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นกรรมการสรรหาฯ

เมื่อตาแหน่งคณบดีว่างลง
กองบริหารงานบุคคล

เลือกผู้แทนคณบดีเป็นกรรมการสรรหา
มีผู้สมัคร

นาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่ง
สิ้นสุดกระบวนกำรสรรหำ

ประชุมคณะ
กรรมกำรฯ (R2)
เลือก 1 ชื่อ
ระบบการลงคะแนนโดยวิธีลับ

ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ที่ตอบรับการทาบทาม
เสนอเอกสารประกอบการ
พิจารณา

ทาบทาม
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ตรวจสอบคุณสมบัติ/
ประกาศรายชื่อ

กำรเสนอชื่อ

e-Nomination

กระบวนการ 1 : การเลือกตั้งกรรมการสรรหาจากผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะที่มีการสรรหา
อธิการบดี
กองบริหารงานบุคคล
ส่วนงาน
กรรมการฯ เลือกตั้ง
สภามหาวิทยาลัย
ลงนามในคำสั่ง
แต่งตั้ง

Start

นัดประชุม
กรรมการ

รับสมัคร
ผู้สนใจเป็ นกรรมการ
สรรหาฯ

ประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร

ประกาศรายชื่อและ
หมายเลขผู้สมัคร

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์

เตรียมคูหา/หีบบัตร/
รายชื่อ

จัดเตรียม
บัตรเลือกตั้ง

ดำเนินการเลือกตั้ง

นับคะแนน/ สรุปผลการเลือกตั้ง

รายชื่อผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็ น
กรรมการสรรหา
ออกคำสั่ง
แต่งตั้งกรรมการ
สรรหาฯ

เห็นชอบ
อนุมัติแต่งตั้ง

กรรมการสรรหา

กระบวนการที่ 2 : การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
กองบริหารงานบุคคล
ส่วนงานที่มีการสรรหา
กรรมการสภาฯ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

เสนอชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่ง

Start

ประชาสัมพันธ์
การใช้สิทธิเสนอชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

เตรียมบัตรเสนอชื่อ
และบัญชีรายชื่อ

เตรียมคูหา/หีบบัตร
และสถานที่

เปิดผลการเสนอชื่อ (ไม่นับความถี่)

สรุปรายชื่อ

ประกาศผลการ
เสนอชื่อ

รายชื่อผู้ตอบรับ
การทาบทาม

สรุปรายชื่อผู้สมควร
ดำรงตำแหน่งคณบดี

ดำเนินการ
สรรหาต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการพิจารณาเป็ นผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งคณบดี

ทาบทาม

กระบวนการที่ 3 : ระบบการลงคะแนนโดยวิธีลับ
กองบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

Start

จัดประชุม
กรรมการสรรหาฯ

เตรียมกล่องใส/
แบบลงคะแนน

ดำเนินการลงคะแนน

นับคะแนน/ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการสรรหา

ผ่านประธาน
คณะกรรมการ

ผลการสรรหา
คณบดี

-3การเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

การเบิกสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุคคลของส่วนงาน
(User 2)

ผู้ขอเบิก
(User 1)

ตรวจสอบข้อมูล
ญาติสายตรง
ในระบบ CMU HR

การเงินของส่วนงาน
(User 3)

หัวหน้าส่วนงาน
(User 4)

กองบริหารงานบุคคล ประธานกองทุนฯ
(User 5)
(User 6)

กองคลัง
(User 7)

ไม่มี
ข้อมูล

เพิ่มข้อมูลในระบบ
CMU HR

มีข้อมูล

กรอกแบบฟอร์ม
ขอเบิก
ในระบบ CMU MIS

ตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารการขอเบิก
ไม่ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

จัดทำบันทึกส่งและ
ลงนามรับรองใน
แบบฟอร์มการขอเบิก

ลงนามรับร้บในแบบ
ฟอร์มการขอเบิก
และบันทึกนำส่ง

ตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารการขอเบิก

ถูกต้อง

เสนอประธานกองทุน
อนุมัติการขอเบิก

ลงนามอนุมัติ
ในแบบฟอร์ม
การขอเบิก

ตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารการขอเบิก

ถูกต้อง

อนุมัติการขอเบิกใน
ระบบ CMU MIS และ
ส่งแบบฟอร์มที่ได้รับ
การอนุมัติให้กองคลัง

จัดทำใบตั้งหนี้

ผอ.กองคลัง
ลงนามในใบตั้ง
หนี้

รับเงิน

โอนเงินให้แก่
ผู้ขอเบิก

DESIGN AND TRACK WORK SHEET (ก่อนมีระบบ)
ช่วง
ชื่อขั้นตอน
หมายเลข
0-2
- ผู้ขอเบิกตรวจสอบข้อมูลญาติสาย
ตรงในระบบ CMU HR (ในกรณีที่
ต้องการเบิกให้แก่ญาติสายตรง)
- เจ้าหน้าที่บุคคลเพิ่มข้อมูลญาติสาย
ตรง (กรณีทไี่ ม่มีข้อมูล)
- กรอกแบบฟอร์มขอเบิกในระบบ
CMU MIS และพิมพ์ส่งให้การเงิน
3-5

6-7

- การเงินตรวจสอบข้อมูลและ
เอกสารประกอบการขอเบิก
- การเงินจัดทำบันทึกนำส่งและลง
นามรับรองในแบบฟอร์มการขอเบิก
- หัวหน้าส่วนงานลงนามรับรองใน
แบบฟอร์มการขอเบิกและบันทึก
นำส่ง
ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบ
การขอเบิก
- หากไม่ถูกต้องส่งคืนให้แก่ผู้ขอเบิก
เพื่อแก้ไข
- หากถูกต้องเสนอประธานกองทุน
อนุมัติ

ชื่อชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลที่ใช้

แหล่งข้อมูล

เวลาที่ใช้

วัตถุประสงค์

ซอฟท์แวร์ที่ใช้

ฮาร์ทแวร์ที่ใช้

- ข้อมูลผู้ขอเบิก
- เอกสารของญาติสายตรง เช่น สำเนา
ข้อมูลเก็บใหม่
- ข้อมูลญาติสายตรง บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนา
ทะเบียนสมรส สำเนาใบสูติบตั ร เป็นต้น
- เอกสารประกอบการขอเบิก เช่น
ใบเสร็จรับเงิน ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียม-การศึกษา ใบรับรองแพทย์
เป็นต้น

1-2 วัน

ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย

- ระบบ CMU HR
- ระบบ CMU MIS

- คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์

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

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี้

3-4 วัน

ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย

ระบบ CMU MIS

- คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์

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

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี้

2-3 วัน

ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย

ระบบ CMU MIS

- คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์

ช่วง
ชื่อขั้นตอน
หมายเลข
8
ลงนามอนุมัติในแบบฟอร์มการ
ขอเบิก

9

10-12

13-14

ชื่อชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลที่ใช้

แหล่งข้อมูล

เวลาที่ใช้

วัตถุประสงค์

ซอฟท์แวร์ที่ใช้

ฮาร์ทแวร์ที่ใช้

- ข้อมูลผู้ขอเบิก
- แบบฟอร์มการขอเบิก
- ข้อมูลญาติสายตรง - เอกสารประกอบการขอเบิก เช่น
ใบเสร็จรับเงิน ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใบรับรองแพทย์
เป็นต้น
- ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง*
อนุมัติการขอเบิกในระบบ CMU MIS - ข้อมูลผู้ขอเบิก
- แบบฟอร์มการขอเบิก
และส่งแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมตั ิ - ข้อมูลญาติสายตรง - เอกสารประกอบการขอเบิก เช่น
ให้แก่กองคลัง
ใบเสร็จรับเงิน ประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใบรับรองแพทย์
เป็นต้น
- ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง*
- ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร
- ข้อมูลผู้ขอเบิก
- แบบฟอร์มการขอเบิก
ประกอบ
- ข้อมูลญาติสายตรง - เอกสารประกอบการขอเบิก เช่น
การขอเบิก หากไม่ถูกต้องให้ส่งคืน
ใบเสร็จรับเงิน ประกาศอัตรา
ให้แก่ผู้ขอเบิกเพื่อแก้ไขแต่หาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ใบรับรองแพทย์
ถูกต้อง ให้จัดทำใบตั้งหนี้
เป็นต้น
- ผู้อำนวยการกองคลังลงนามใน
- ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง*
ใบตั้งหนี้

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี้

2-3 วัน

ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ไม่มี

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี้

1 วัน

ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย

- ระบบ CMU MIS

คอมพิวเตอร์

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี้

10 วัน ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
(หลังจาก สวัสดิการพนักงาน
ได้รับเรื่อง มหาวิทยาลัย
จากกอง
บริหารงาน
บุคคล

- ระบบ CMU MIS

- คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์

- กองคลังโอนเงินให้แก่ผู้ขอเบิก
- ผู้ขอเบิกได้รับเงิน

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี้

ใช้เพื่อขอเบิกเงิน
สวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย

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

CMU-Payroll
หรือบัญชีอื่นๆ
ทีผ่ ู้ขอระบุ

ไม่มี

หมายเหตุ: ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง* 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 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน
และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ

-4การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของนิติกร
ที่ขอรับเงินสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก)
ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (Legal Officer Compensations)

การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของนิติกร
ที่ขอรับเงินสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
(Legal Officer Compensations)

นิติกร
(User 1)

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

ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคคล
กองกฎหมาย
(User 2)

ตั้งเรื่องขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ และ
ตรวจสอบแบบขอรับ
พ.ต.ก.

แก้ไข

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ผู้ปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล

(User 3)

(User 4)

ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล
(User 5)

คณะกรรมการประเมินฯ
(User 6)

ตรวจสอบแบบคำขอรับ
พ.ต.ก.

เห็นชอบ

เห็นชอบแบบคำขอรับ พ.ต.ก
ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ตรวจสอบ และให้การ
รับรองแบบคำขอรับ
พ.ต.ก.

แก้ไข
รับรองแบบคำขอรับพ.ต.ก.

เห็นชอบ

เสนอเรื่องขออนุมัติ แต่ง
ตั้งคณะกรรมการฯ และ
แบบคำขอรับ พ.ต.ก.

นิติกรได้รับเงิน พ.ต.ก.

นำคำสั่งทำเรื่องเบิกจ่าย
เงิน พ.ต.ก. ให้นิติกร

จัดทำและเสนอคำสั่งให้
นิติกรได้รับเงิน พ.ต.ก.

ให้การรับรองแบบ
คำขอรับพ.ต.ก.

ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อ
ประเมินนิติกร

ให้ความเห็นชอบให้นิติกร
ได้รับเงิน พ.ต.ก.

งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

DESIGN AND TRACK WORK SHEET (ก่อนมีระบบ)
ช่วง
หมายเลข

ชื่อขั้นตอน

0

การจัดทาแบบคาขอรับเงิน
พ.ต.ก.

1

ตั้งเรื่องขออนุมัติแต่งตั้ง
ข้อมูลนิติกร
และตรวจสอบแบบคาขอรับ
เงิน พ.ต.ก.
ตรวจสอบ และให้ความ
ข้อมูลนิติกร
เห็นชอบ แบบคาขอรับเงิน
พ.ต.ก. ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา

2-3

4-7

ชื่อชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลที่ใช้

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

กองบริหารงานบุคคล
ข้อมูลนิติกร
ตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบ
และเสนอเรื่อง

แหล่งข้อมูล

เวลาที่ใช้

วัตถุประสงค์

ซอร์ฟแวร์ที่ใช้

ข้อมูลเก็บใหม่

1 สัปดาห์

ใช้ในการประเมิน
เพื่อขอรับเงิน
พ.ต.ก.

ไม่มี

-คอมพิวเตอร์
-เครื่องสแกน
-เครื่องพิมพ์

ใช้ในการประเมิน
เพื่อขอรับเงิน
พ.ต.ก.
ใช้ในการประเมิน
เพื่อขอรับเงิน
พ.ต.ก.

ไม่มี

-คอมพิวเตอร์
-เครื่องสแกน
-เครื่องพิมพ์
-คอมพิวเตอร์
-เครื่องพิมพ์

ใช้ในการประเมิน
เพื่อขอรับเงิน
พ.ต.ก.

ไม่มี

-ประกาศหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง*

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี้

3-4 วัน

-ประกาศหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง*
-ประวัติส่วนบุคคล
-แบบ พ.ต.ก. 1
-แบบ พ.ต.ก. 2/1
-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง*
-ประวัติส่วนบุคคล
-แบบ พ.ต.ก. 1
-แบบ พ.ต.ก. 2/1
-เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี้

1-2 วัน

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี้

1 สัปดาห์

ไม่มี

ฮาร์ดแวรที่ใช้

-คอมพิวเตอร์
-เครื่องพิมพ์

งานอัตรากาลังและค่าตอบแทน
กองบริหารงานบุคคล สานักงานมหาวิทยาลัย

ช่วง
หมายเลข

ชื่อขั้นตอน

8-9

คณะกรรมการประชุม
ประเมินฯ และให้ความ
เห็นชอบผลการประเมิน

10

จัดทา และเสนอคาสัง่ ให้
นิติกรได้รับเงิน พ.ต.ก.

11-12

ชื่อชุดข้อมูล

ชื่อข้อมูลที่ใช้

ข้อมูลนิติกร -ประกาศหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง*
-ประวัติส่วนบุคคล
-แบบ พ.ต.ก. 1
-แบบ พ.ต.ก. 2/1
-เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนิติกร -ประกาศหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง*

ใช้คาสั่งในการเบิกจ่าย และ ข้อมูลนิติกร
ให้นิติกรได้รับเงิน พ.ต.ก.

คาสั่งให้นิติกรได้รับ
เงิน พ.ต.ก.

แหล่งข้อมูล

เวลาที่ใช้

วัตถุประสงค์

ซอร์ฟแวร์ที่ใช้

ฮาร์ดแวรที่ใช้

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี้

1 สัปดาห์

ใช้ในการประเมิน
เพื่อขอรับเงิน
พ.ต.ก.

ไม่มี

-คอมพิวเตอร์
-เครื่องสแกน
-เครื่องพิมพ์
-จอแสดงผล

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี้

1-2

ใช้ในการให้นิติกร
ได้รับเงิน พ.ต.ก.

ไม่มี

ส่งต่อจากข้อมูล
ก่อนหน้านี้

1-2 วัน

ใช้ในการให้นิติกร
ได้รับเงิน พ.ต.ก.

CMU-Payroll

-คอมพิวเตอร์
-เครื่องสแกน
-เครื่องพิมพ์
-คอมพิวเตอร์

* ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งนิติกร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งนิติกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การกาหนดตาแหน่งและเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งนิติกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

งานอัตรากาลังและค่าตอบแทน
กองบริหารงานบุคคล สานักงานมหาวิทยาลัย
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