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การด าเนินการตามนโยบาย 
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การดําเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

 

 
 

 

ภาพ : กลยุทธ�ท่ีสําคัญในการปฎิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม% 
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จากการสัมมนาผู)บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม% ประจําป* 2559 ได)สรุปกลยุทธ�ที่สําคัญในการปฎิรูป
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม% โดยกําหนดกลยุทธ� 4 ด)าน ดังน้ี 

 
1) การวางกลยุทธ$ด%านการบริหารอัตรากําลัง (Human Resource strategy)  

  1. บูรณาการ การบริหารงานระหว%างหน%วยงาน โดยดําเนินการจัดทํา Manpower  
ที่สามารถเป=นกลไกในการดําเนินการด)านอัตรากําลังที่คล%องตัว สามารถทดแทนอัตราระหว%างหน%วยงาน  
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ได)อย%างรวดเร็วและมีการจัดทําฐานข)อมูล ที่เป=นลักษณะ ฐานข)อมูล BI เพื่อเป=น
ข)อมูลสารสนเทศในการบูรณาการ การบริหารงานระหว%างหน%วยงาน 
  2. มีหน%วยงานที่รองรับยุทธศาสตร�เชิงรุกของมหาวิทยาลัย (Transformation Team)  
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการคิดภาระงานและค%าตอบแทนแบบ Multiple Appointment และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานแบบ 

 
1.1) แนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ$ด%านบริหารอัตรากําลัง พ.ศ. 2560 – 2562 (Manpower)  
แนวทางการจัดสรรอัตรากํา ลัง ประจําป*งบประมาณ 2561-2564 ตามแนวทางที่ประชุม

คณะอนุกรรมการวางแผนอัตรากําลังคน ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เห็นชอบดังน้ี 
1.1.1) การดําเนินงานในป*งบประมาณ 2560 

  สายวิชาการ (อาจารย�) มหาวิทยาลัยจะนํากรอบอัตราสายวิชาการ (อาจารย�) ป* 2556-2558 
ที่อยู%ระหว%างดําเนินการและกรอบที่ยังคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มาไว)ที่ส%วนกลางของ
มหาวิทยาลัยเพื่อนําไปจัดสรรอัตรากําลังในป* 2560 เพื่อรองรับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร�เชิงรุกของ
มหาวิทยาลัย และจัดสรรให)ส%วนงานที่แสดงความจํานงมายังมหาวิทยาลัยตามความจําเป=น 

1.1.2) แนวทางการดําเนินการ ป*งบประมาณ 2561-2564  
จัดสรรอัตรากําลัง แบบ Rolling Plan โดยให)มีการทบทวนแผนอัตรากําลังเป=นรายป* และ

กําหนดสัดส%วนของแผนอัตรากําลังรองรับยุทธศาสตร�ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และรองรับ
ยุทธศาสตร�เชิงรุกของมหาวิทยาลัย เป=น 70 : 30 สรุปดังน้ี 

         1.1.2.1) กรอบอัตรากําลังเพื่อรองรับยุทธศาสตร�ตามพันธกิจ (ร)อยละ 70) 
ก. สายวิชาการ (อาจารย$) 
วิเคราะห�จากภาระงานสอนตามจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) บวกเพิ่ม

ผลงานวิจัย  ผลงานบริการวิชาการ / ผลงานบริการรักษาพยาบาล (Plus) 
� ผลงานวิจัย (Research Performance : RP) บวกเพิ่มร)อยละ 20 ของ FTES  
� ผลงานบริการวิชาการ (Service Performance : SP) บวกเพิ่มร)อยละ 5 ของ FTES 
ยกเว)น คณะทันตแพทยศาสตร� คณะสัตวแพทยศาสตร� และคณะแพทยศาสตร�  
� ผลงานบริการรักษาพยาบาลบวกเพิ่มร)อยละ10 ของFTES สําหรับคณะทันตแพทยศาสตร�         
คณะสัตวแพทยศาสตร� และคณะแพทยศาสตร� 

ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยได)คิดภาระงานสอนที่หลากหลายเพื่อให)เกิดความยืดหยุ%นกับคณะ
ตามมติของที่ประชุมอนุกรรมการวางแผนอัตรากําลังคน (Manpower Planning) โดยใน
กรณีของคณะพยาบาลศาสตร� มหาวิทยาลัยได)คิดภาระงานสอนแบบ FTES Plus และแบบ
ชั่วโมงการทํางาน 
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ข. สายสนับสนุน  
� ทดแทนอัตราเกษียณที่มีความจําเป=น / เตรียมคนเพื่อทดแทนอัตราเกษียณในตําแหน%ง 
ที่จําเป=นเพื่อเรียนรู)งาน หรือเพื่อให)มีความต%อเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
� กรณีอัตราว%างจากการเกษียณที่เป=นตําแหน%งหัวหน)างาน หัวหน)าฝfาย ผู)อํานวยการกอง 
เลขานุการส%วนงาน จะจัดสรรคืนอัตราให)  
         ค. อัตรากําลังของโรงพยาบาล 

ใช)นโยบายการตรึงกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณแผ%นดิน
กลุ%มวิชาชีพเฉพาะ โดยจะพิจารณาจัดสรรทดแทนอัตราว%างจากการเกษียณอายุที่ มี 
ความจําเป=น 

1.1.2.2) กรอบอัตรากําลังเพื่อรองรับยุทธศาสตร�เชิงรุก (ร)อยละ 30) 
� วิเคราะห�จากการเสนอขอรับการจัดสรร กรอบอัตรากําลังเพื่อรองรับยุทธศาสตร�เชิงรุก 3 
ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย ได)แก% 1) ยุทธศาสตร�ด)านนวัตกรรมด)านส่ิงแวดล)อมและ
พลังงาน 2) ยุทธศาสตร�ด)านนวัตกรรมด)านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู)สูงอายุ  
และ3) ยุทธศาสตร�ด)านล)านนาสร)างสรรค�  ทั้ งสายวิชาการ(อาจารย�และนักวิจัย )  
สายสนับสนุน และอัตรากําลังของโรงพยาบาล โดยส%วนงานจะต)องแสดงถึงเหตุผล  
ความจําเป=น ในการขอรับจัดสรรอัตรากําลังดังกล%าว เช%น ภารกิจที่จะมอบหมายผลงาน 
(Performance) ที่จะได)จากอัตรากําลังดังกล%าว เป=นต)น 

 
1.2) ข%อสังเกตและข%อเสนอแนะในการบริหารอัตรากําลัง 

1.2.1 แนวโน)มของงบประมาณเงินแผ%นดินที่ใช)สําหรับงบบุคลากรเพิ่มข้ึน ในขณะที่จํานวน
อัตราบุคลากรไม%ได)เพิ่มข้ึน 

1.2.2 แนวโน)มจํานวนคนเกษียณอายุลดลง ส%งผลให)ได)รับงบบุคลากรที่ทดแทนอัตราเกษียณ
จากรัฐลดลง ทําให)จัดสรรกรอบอัตราใหม%ได)น)อยลง 

1.2.3 มหาวิทยาลัยวางแผนการบริหารอัตรามุ%งสู%สัดส%วน 1 ต%อ 1 (สายวิชาการต%อสาย
สนับสนุน) โดยเน)นที่ประสิทธิภาพและศักยภาพ อาทิ ส%งเสริมสมรรถนะของบุคลากร การบูรณาการ
การทํางาน ปรับกระบวนการทํางาน ใช)เทคโนโลยีสารสนเทศทดแทน ฯลฯ 

1.2.4 ให)มีการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยประจําในบางภารกิจ แบบมีสัญญา
จ)างตามระยะเวลา 3-5 ป* เม่ือครบสัญญาก็พิจารณาการจ)างในรอบต%อๆไป โดยเริ่มในบางตําแหน%ง 

1.2.5 ให)มีการจ)างพนักงานมหาวิทยาลัยประจําในบางภารกิจ โดยมีค%าจ)างและการจ%าย
ผลตอบแทนตามผลงาน (Performance Based) 
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2) การวางกลยุทธ$ด%านการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) 
  1. ปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากร ให)มีความคล%องตัว สามารถสรรหาบุคลากรได)อย%าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม% 
  2. การสร)างสภาพแวดล)อมด)านทรัพยากรบุคคลที่เอ้ือต%อการทํางาน เช%น การสร)างระบบ
สวัสดิการที่ตรงกับความต)องการของบุคลากร สร)างระบบ Career path ทีชัดเจนและสนับสนุนให)บุคลากร 
มี เข)าสู% Career path ที่สูงข้ึนของสายงานตนเอง มีอัตราค%าจ)างที่เป=นธรรมและเป=นแรงจูงใจในการทํางาน 
สร)างรางวัลที่เป=นแรงจูงใจให)บุคลากรสร)างสรรค�ผลงานที่เป=นเลิศ 
  3. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารบุคลากรทํางานข)ามหน%วยงาน โดยสร)างระบบการคิด
ภาระงานแบบใหม% สร)างระบบการจ%ายค%าตอบแทนที่สอดคล)องกับการคิดภาระงานแบบ Multiple 
Appointment และมีสัญญาจ)างตามภารกิจ 
 

 

ภาพ : การวางกลยุทธ�ด)านการบริหารงานบุคคล 
 

2.1) แนวทางการปฏิบัติงานตามกลยุทธ$ด%านการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2560-2562 (Human 
Resource Management)  

การปรับปรุงระบบการสรรหาบุคลากร 
 2.1.1) เพื่อให)มหาวิทยาลัยเชียงใหม% มีบุคลากรที่มีความรู)ความสามารถ ทัศนคติ และ
สมรรถนะที่สอดคล)องกับการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม% จึงให)มีการกําหนดคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ� ที่สามารถคัดเลือกบุคลากรที่ มีสมรรถนะตามที่ต)องการ เช%น คุณวุฒิปริญญาเอก 
ในสายวิชาการ การย่ืนคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษประกอบในการสมัคร เป=นต)น 
 2.1.2) เพื่อให)เกิดการบูรณาการร%วมกันในส%วนงานและเกิดการสร)างองค�ความรู)ใหม% จึงให)มี
การกําหนดวิธีการ หลักเกณฑ�ในการทํางานข)ามส%วนงาน และการประเมินผลงาน 
 



6 
 

 
 

 

ภาพ : แนวทางการปฏิบัติงานตามกลยุทธ�ด)านการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2560-2562 
 
 

3) การวางกลยุทธ$ด%านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)  
  1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป=นรายบุคคล (Individual Development plan) เพื่อให)
มหาวิทยาลัยได)รับทราบถึงสมรรถนะของบุคลากรเป=นรายบุคคล เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรให)มี
สมรรถนะ ทักษะ ตามที่คาดหวัง เพื่อให)ทันต%อการเปล่ียนแปลง 
  2. การวางแผนหาผู)สืบทอดตําแหน%ง (Succession plan) เพื่อให)การบริหารงานองค�กร
เป=นไปอย%างต%อเน่ือง และเพื่อให)บุคลากรที่มีความรู)ความสามารถได)รับการพัฒนาทักษะทางด)านการบริหาร 
เพื่อให)มีบุคลากรที่สามารถทดแทนอัตรากําลังทางด)านการบริหาร 
  3. สร)างกระบวนการพัฒนาบุคลากรให)เกิดความผูกพันต%อองค�กร เพื่อให)บุคลากรมีทัศนคติที่
ดีต%อการทํางาน มีความรักความผูกพันต%อมหาวิทยาลัยเชียงใหม% และสร)างสรรค�ผลงาน นวัตกรรม ให)องค�กร
อย%างต%อเน่ือง 

 
 
 



7 
 

3.1) แนวทางการวางกลยุทธ$ด%านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560-2562  
 

 
 

ภาพ : ภาพรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 

ภาพ : ประโยชน�ของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
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ภาพ : เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
 
 

 
 

ภาพ : ข้ันตอนการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
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ภาพ : กรอบระยะเวลาการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 

 
4) การวางกลยุทธ$ด%านการสร%างวัฒนธรรมองค$กร (Culture management)  

  1. การสร)างวัฒนธรรมองค�กรแบบ E-CMU เพื่อให)บุคลากรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค�  
มีความรู) ทักษะ สมรรถนะที่สนับสนุนให)มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน� พันธกิจ ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม% ระยะที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 โดยมีค%านิยมดังน้ี 
  E = Excellence มุ%งม่ันสู%ความเป=นเลิศ 
  C = Community engagement เชิดชูรับใช)สังคม 
  M = Morality นิยมในหลักธรรม 
  U = Unity รวมพลังเป=นหน่ึงเดียว 
  2. สนับสนุนให)บุคลากร เข)าใจและปฏิบัติงานโดยใช)กระบวนการปรับปรุงหรือการพัฒนางาน
ประจําโดยใช)กระบวนการวิจัยและสนับสนุน ต%อยอดให) เกิดนวัตกรรม (Routine to Research to 
Innovation) 
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ภาพ : ระบบงานท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร� 
  

จากการกําหนดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การกําหนดยุทธศาสตร�ด)านการปฏิรูประบบ
บริหารงานบุคคล และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค�กร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม%  
จึงได)กําหนดตัวชี้วัด ให)สอดคล)องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม% ระยะที่ 12 และสอดคล)อง
กับกลยุทธ�อ่ืนที่เกี่ยวข)อง โดยการออกแบบตัวชี้วัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ตัวชี้วัดหลัก MI2 สัมฤทธิผลของ 
การปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวัดจากจํานวนบุคลากรเพียงพอต%อยุทธศาสตร� ดังน้ี 

   



11 
 

4.1) ตัวช้ีวัดกิจกรรมระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
� ตัวช้ีวัด: MI2.1 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRS, HRM, HRD)  

พิจารณาจากจํานวนบุคลากรมีความสามารถเพียงพอที่รองรับยุทธศาสตร� ในสัดส%วน จํานวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในยุทธศาสตร�เชิงรุก ต%อจํานวนบุคลากรที่ปฎิบัติงานในยุทธศาสตร�ตามพันธกิจ
ในอัตราร)อยละ 20 ต%อ 80  

 
ภาพ : ตัวช้ีวัด MI2.1 สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRS, HRM, HRD) 

 
� ตัวช้ีวัด: MI2.2 ความผูกพันในการทํางาน (Workforce Engagement) 

พิจารณาจาก คะแนนการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต%องานและต%อองค�กรอยู%ใน
ระดับสูง  

 
ภาพ : ตัวช้ีวัด MI2.2 ความผูกพันในการทํางาน (Workforce Engagement) 
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4.2) กลยุทธ$ย�อยท่ีสนับสนุนภารกิจ 

 
 

ภาพ : กลยุทธ�ย%อยท่ีสนับสนุนภารกิจ 
 

ดําเนินการจัดทํากลยุทธ$ย�อย ดังน้ี 
กลยุทธ$หลัก กลยุทธ$ย�อย ตัวช้ีวัดกลยุทธ$ 

MI2.1สัมฤทธิผลของ
การปฏิรูประบบ
บริหารทรพัยากร
บุคคล 
(HRS,HRM,HRD) 

HRS1 : บูรณาการการบริหารงาน
ระหว%างหน%วยงาน 

ระดับความสําเร็จในการสร)าง ระบบ
บริหารอัตรากาํลังระหว%างหน%วยงาน 

HRS2 : มีหน%วยงานรองรับยุทธศาสตร�
เชิงรุก(Transformation Team) 

ระดับความสําเร็จในการจัดตั้ง
หน%วยงานรองรับยุทธศาสตร�เชิงรุก 

HRM1: ปรับปรุงระบบการสรรหา
บุคลากร (Recruitment) 

ระดับความสําเร็จของการสรรหา
บุคลากรเพื่อรองรับยุทธศาสตร�เชิงรุก
และยุทธศาสตร�ตามพันธกิจ 

HRM2 : สร)างสภาพแวดล)อมของการ
บริหารงานบุคคลที่ส%งเสริมการ
สร)างสรรค�ผลงาน 

ระดับความสําเร็จของแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRM Action plan) 

HRM3 : ตั้งคณะกรรมการบริหาร
บุคลากรทํางานข)ามหน%วยงาน 

ระดับความสําเร็จในการแต%งตั้ง
คณะกรรมการบริหารบุคลากรทาํงาน
ข)ามหน%วยงาน 

MI2.2 ความผูกพันใน
การทาํงาน 
(Workforce 
Engagement) 
 

HRD1: การจัดทําแผนพฒันาบุคลากร
เป=นรายบุคคล (IDP) 

ระดับความสําเร็จในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรเป=นรายบุคคล 
(IDP) 

HRD2 : การวางแผนหาผู)สืบทอด
ตําแหน%ง (Succession plan) 

ระดับความสําเร็จในการวางแผนหาผู)
สืบทอดตําแหน%ง (Succession plan) 
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กลยุทธ$หลัก กลยุทธ$ย�อย ตัวช้ีวัดกลยุทธ$ 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRD3 : สร)างความผูกพนัต%อองค�กร 
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม% 

ระดับความสําเร็จในการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(HRD Action plan) 

HRCM1: เสริมสร)างวัฒนธรรม E-CMU 
 

ระดับความสําเร็จในการสร)างความ
เข)าใจของบุคลากรเกี่ยวกับค%านิยมของ
มหาวิทยาลัย (E-CMU) 

HRCM2: ส%งเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู)และสร)างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวนนวัตกรรมที่เกิดจากการวจิัยใน
งานของผู)ปฏิบัติงาน 

ความสอดคล)องต%อ
ยุทธศาสตร�ด)านอ่ืน
ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม% 

HRIS1: การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด)าน
บริหารงานบุคคล 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด)านบริหารงานบุคคล 

HRB1: การบริหารจัดการงบประมาณ
ด)านการบริหารงานบุคคลให)เป=นไปตาม
วัตถุประสงค� ตรวจสอบได)และ
ดําเนินการได)ตามระยะเวลาที่กาํหนด 

ร)อยละของการรับจ%ายเงินที่เป=นไปตาม
วัตถุประสงค� ถูกต)องตามระเบียบ 
ตรวจสอบได)และดําเนินการได)ตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด 

 
 
 

 
ภาพ : สรุป การดําเนินการเพื่อสนับสนุนตัวช้ีวัดกลยุทธ�หลักปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลตามยุทธศาสตร� ท่ี 8 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี (Action Plan)



15 
 

 



16 
 

 



17 
 

 



18 
 

 



19 
 

 



20 
 

 



21 
 

 



22 
 

 



23 
 



24 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

bowling
Rectangle




