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1. HR Administration  

2. HR Practices 

3. HR Strategy 

4. HR Outside in 

Time 

Waves of Evolution of HR 
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Evolution of HR Competency Model 
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HR Technology Technology proponent 

 HR Delivery   HR Delivery  HR Delivery  HR Delivery Talent management / 
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Change Change Change 
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Culture & Change 

Steward 
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Business Knowledge Business Knowledge Business Knowledge Business Knowledge Business Ally Strategic Positioner 

Strategic Contribution Strategic  Architect 
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2012 HR Competencies : Six primary domains 

1. Strategic positioner :                     การพิจารณาความต้องการภายนอก/ความคาดหวงัการปฏิบติัของ HR ต่อ 
                                                                                ความสามารถในการขบัเคล่ือนการพฒันาองคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. Credible Activist:                               สร้างความเช่ือถือกบันักศึกษา/ผูใ้ช้นักศึกษาต่อผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลยั  

                                                                                 และมีปฏิสมัพนัธร่์วมสนับสนุนอย่างเตม็ความสามารถ 

3. Capability Builder :                           จาํแนก ตรวจสอบประสิทธิภาพ และรงัสรรค ์ความสามารถขององคก์รท่ีมีเป้าหมาย                
                                                                                 ต่อความสาํเรจ็ขององคก์รอย่างยัง่ยืน 

4. Change Champion :                          คิดริเร่ิมและรกัษาไว้ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทัง้ระดบับคุคลและองคก์ร 

5. HR innovators and Integrator: มองเหน็แนวทางใหม่ในการปฏิบติัของ HR และบรูณาการการปฏิบติัต่างๆเพ่ือ    
                                                                                  สนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่างๆขององคก์รอย่างต่อเน่ือง 

6. Technology Proponent:                  สนับสนุนหรือใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงบคุคลากร และ 
                                                                                  ช่องทางการส่ือสารใหม่ เช่น social media เป็นต้น 
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Outside in  

 บทบาท HR ท่ีผูบ้ริหารต้องการเป็นอย่างไร? 

 ผูบ้ริหารฟัง HR อย่างไร? 

 จะหลอมรวมองคก์รมี Culture เดียวกนัได้อย่างไร? 

ดึงกลบัมาสร้างกลยทุธ ์

ทาํแล้วได้อะไร? ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อองคก์ร 

(เลือกพื้นท่ีท่ีเป็นเลิศ) 

+ 

Change Management 

ผูบ้ริหาร 

ฟังผูบ้ริหารก่อน 

Activity  (ทาํจนเป็น DNA) 

 

สร้างความเช่ือมัน่ให้ Boss เช่ือถือ  

(Creditable/ Creditability) 

   

พดูกนัให้รู้เร่ือง (อยากทาํ) 

 

ไว้วางใจ (Share ความอยากทาํ) 

 

ความเช่ือถือ (Trust) 

 + ทกัษะ จะเป็น Innovation 

 

ทาํด้วยใจ (Engagement)   

คณุสมบติั HR  

1. ความรู้ความเข้าใจในองคก์ร  มีความสามารถ

(ทกัษะ/เทคนิค)  (Knowledge experience , 

talent) 

2. ส่ือความหมายได้ถกูต้อง  (Communication) 

3. มุ่งมัน่กบัการลงมือทาํจริงๆ มีความรบัผิดชอบ 

(Performance management) 

4. สร้างความเข้มแขง็ทางด้านวฒันธรรมองคก์ร

(Competitiveness of culture)  

5. ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร (Attitude)  

6. สภาวะความเป็นผู้นํา (Leadership) 

          กล้าคิด กล้าพดู พดูตรงไปตรงมา มองขาด  

การส่ือสาร 4Cs  Courage             (ความกล้า) 

                            Confidence       (ความเช่ือมัน่) 

                            Conquest          (เอาชนะเป้าหมาย) 

                            Clemency         (ความอ่อนโยน)  

ส่ือสารการ Change 

• บคุลากรมาทาํงานใน มช. เพราะอะไร? 

• นักศึกษาสนใจมาเรียน มช. เพราะอะไร? 

• ผูส้นับสนุนมาช่วย มช. เพราะอะไร? 

• ส่งเสริมทรพัยากร/บรรยากาศอย่างไร? 

• คนเก่งมาได้อย่างไร? 

พิจารณา   1.กรอบเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของโลก/ของประเทศ 

                  2. กรอบการเมืองการปกครองท้องถ่ิน /ชมุชน 

                  3 กรอบการศึกษา แผนบคุลลากร/กฎ ระเบยีบ 

                  4.พฤติกรรมความเป็นคนไทย (เช่น ซ่ือสตัย)์ 

ตีโจทยใ์ห้แตก ก่อนการวางแผน 

+ 

University & City Engagement 
Innovation Space 
Character education 
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มหาวทิยาลยัแห่งความเป็นเลศิ 

University of Excellence 

คุณภาพระดับโลก การจัดอนัดบัมหาวทิยาลยัช้ันนําของโลก 
World Class University 

การเป็นมหาวทิยาลยัระดบันานาชาติ 
Globalization and Localization 

การเทียบเคยีงคุณภาพมหาวทิยาลยัในประเทศและต่างประเทศระดบัสูง 
Benchmarking 

รวมพลงัสร้างความเป็นเลศิ 
ยุทธศาสตร 

1.พัฒนาการการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับ

สากล 

2.พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนฯ 

3.พัฒนาการบรกิารวิชาการตาม

ความตองการของชุมชน 

4.มุงทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยฯและสิ่งแวดลอม 
5.พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 

ธงนํา บัณฑิตเปนคนด ีมีทักษะ ความรู ความสามารถ 
มุงพัฒนาการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยเชงิบูรณา

การท่ีสมบูรณแบบ 

บูรณการบรกิารวิชาการ/ความรู

ของมหาวิทยาลัย สูชุมชนอยางมี

สวนรวม 

นําศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล 
นํามหาวิทยาลัยสูความเปนประชาคม

อาเซยีนและสากล 

ลําดับความสําคัญ 

1.พัฒนาคุณภาพบัณฑติโดยจัดการเรียนการสอนแบบ 

(Problem Based Learning, Self Directed Learning, Life Long 

Learning, ICT Integrated Learning) 

2.พัฒนาระบบสหกจิศกึษาในการเพิ่มทักษะนักศกึษา 

3.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จติสํานกึความรับผิดชอบตอ 

สาธารณะแกนักศกึษา 

4.เสริมความเปนนานาชาตแิกนักศกึษา  

(English & ICT Literacy) 

5.พัฒนาการเปน e-University 

1.วจิัยเชงิบูรณาการรวม ภาคการผลติ/
อุตสาหกรรม 
2.วจิัยเชงินโยบายสาธารณะ 
3.วจิัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสาธารณะ 
4.พัฒนานักวจิัยทุกมติิ 
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนวจิัย 

1.ศูนยบริการสุขภาพ ในภูมภิาค
อาเซยีน เอเชยี (Health Hub) 
2.ศูนยความเปนเลศิดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 
3.แหลงเรียนรูและบริการวชิาการ
ดานการเกษตร 
4.ศูนยใหคําปรึกษา / ใหความรูดาน
กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย 

1.ศูนยลานนาคดศีกึษา 
2.สงเสริมวัฒนธรรมพื้นบาน 
3.ทํานุบํารุงศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณี
ลานนา 
4.สงเสริมมรดกลานนาสูมรดกโลก 
5.Green and Clean Campus 

1.เปนผูนําดานวชิาการ ดานวทิยาศาสตร
สุขภาพ สูอาเซยีน 
2.สรางความรู ความเขาใจในการเปนประชาคม
อาเซยีน 
3.นํานักศกึษา บุคลากร เขาสูอาเซยีน 

ยุทธศาสตร 6.พัฒนาระบบการบรหิารจัดการท่ีมีประสทิธภิาพ 

ธงนํา พัฒนาเสรมิสรางความเขมแข็งในการบรหิารเพื่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลดวยธรรมาภบิาล 

ลําดับความสําคัญ 

1.ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปีระสทิธภิาพ (Recruit – 
Retain - Reinforcement) 
2.พัฒนาระบบ HRD ทุกระดับ 
3.แสวงหาทุนการศกึษาปริญญาเอกสําหรับอาจารย 

1.มอบอํานาจ / กระจายอํานาจ 
2.พัฒนาระบบบริหารงานยุคใหมระบบ ICT และ
พัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

1.แสวงหารายไดเพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืน 
2.พัฒนาเสริมสรางระบบตรวจสอบที่
ด ี
3.สรางระบบการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม 

1.พัฒนาเครือขายนักศกึษาเกาและประชาชนรวมพัฒนามหาวทิยาลัย 
2.สรางคานยิมและขวัญกําลังใจใหบุคลากรรักองคกร / และทํางานอยางมคีวามสุข 
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7 

เป็นเลิศด้านวิชาการ รับใช้สังคม 

50 ของเอเชีย เป้าหมาย ร่วมพฒันาพืน้ที่และประเทศอย่างยั่งยืน 

จัดการศึกษา 

มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 

พฒันางานวิจัย 

และนวัตกรรม 

จัดบริการวิชาการ 

ความต้องการ 

ชุมชน 

ทาํนุบาํรุงศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยฯ  

และส่ิงแวดล้อม 

พฒันาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์อาเซียน 

พฒันาศูนย์หริภุญไชย / ศูนย์สมุทรสาคร 

Green & Clean Campus – Car free campus 

พฒันาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

เพิ่มรายได้ (เพ่ือการพัฒนา) 

พัฒนาบุคลากร 
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มหาวิทยาลัยแหงความเปนเลศิ 
University of Excellence 

คุณภาพระดับโลก 
การจัดอันดับมหาวทิยาลัยชั้นนําของโลก 

World Class University การเปนมหาวทิยาลัยระดับนานาชาต ิ
Globalization and Localization 

การเทยีบเคยีงคุณภาพมหาวทิยาลยัในประเทศและตางประเทศระดับสูง 
Benchmarking 

รวมพลังสรางความเปนเลศิ 

ยุทธศาสตร 
1.พัฒนาการการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับ

สากล 

2.พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนฯ 

3.พัฒนาการบรกิารวิชาการตาม

ความตองการของชุมชน 

4.มุงทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยฯและสิ่งแวดลอม 
5.พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 

ธงนํา บัณฑิตเปนคนด ีมีทักษะ ความรู ความสามารถ 
มุงพัฒนาการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยเชงิบูรณา

การท่ีสมบูรณแบบ 

บูรณการบรกิารวิชาการ/ความรู

ของมหาวิทยาลัย สูชุมชนอยางมี

สวนรวม 

นําศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล 
นํามหาวิทยาลัยสูความเปนประชาคม

อาเซยีนและสากล 

ลําดับความสําคัญ 

1.พัฒนาคุณภาพบัณฑติโดยจัดการเรียนการสอนแบบ 

(Problem Based Learning, Self Directed Learning, Life Long 

Learning, ICT Integrated Learning) 

2.พัฒนาระบบสหกจิศกึษาในการเพิ่มทักษะนักศกึษา 

3.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จติสํานกึความรับผิดชอบตอ 

สาธารณะแกนักศกึษา 

4.เสริมความเปนนานาชาตแิกนักศกึษา  

(English & ICT Literacy) 

5.พัฒนาการเปน e-University 

1.วจิัยเชงิบูรณาการรวม ภาคการผลติ/
อุตสาหกรรม 
2.วจิัยเชงินโยบายสาธารณะ 
3.วจิัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสาธารณะ 
4.พัฒนานักวจิัยทุกมติิ 
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนวจิัย 

1.ศูนยบริการสุขภาพ ในภูมภิาค
อาเซยีน เอเชยี (Health Hub) 
2.ศูนยความเปนเลศิดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 
3.แหลงเรียนรูและบริการวชิาการ
ดานการเกษตร 
4.ศูนยใหคําปรึกษา / ใหความรูดาน
กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย 

1.ศูนยลานนาคดศีกึษา 
2.สงเสริมวัฒนธรรมพื้นบาน 
3.ทํานุบํารุงศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณี
ลานนา 
4.สงเสริมมรดกลานนาสูมรดกโลก 
5.Green and Clean Campus 

1.เปนผูนําดานวชิาการ ดานวทิยาศาสตร
สุขภาพ สูอาเซยีน 
2.สรางความรู ความเขาใจในการเปน
ประชาคมอาเซยีน 
3.นํานักศกึษา บุคลากร เขาสูอาเซยีน 

ยุทธศาสตร 6.พัฒนาระบบการบรหิารจัดการท่ีมีประสทิธภิาพ 

ธงนํา พัฒนาเสรมิสรางความเขมแข็งในการบรหิารเพื่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลดวยธรรมาภบิาล 

ลําดับความสําคัญ 

1.ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปีระสทิธภิาพ (Recruit – 
Retain - Reinforcement) 
2.พัฒนาระบบ HRD ทุกระดับ 
3.แสวงหาทุนการศกึษาปริญญาเอกสําหรับอาจารย 

1.มอบอํานาจ / กระจายอํานาจ 
2.พัฒนาระบบบริหารงานยุคใหมระบบ ICT และ
พัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

1.แสวงหารายไดเพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืน 
2.พัฒนาเสริมสรางระบบตรวจสอบ
ที่ด ี
3.สรางระบบการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม 

1.พัฒนาเครือขายนักศกึษาเกาและประชาชนรวมพัฒนามหาวทิยาลัย 
2.สรางคานยิมและขวัญกําลังใจใหบุคลากรรักองคกร / และทํางานอยางมคีวามสุข 
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ผลสาํเรจ็ของงานตามยทุธศาสตรหลกั 

คาของคนอยูทีผ่ลของงาน 

ดานบรหิารงานบคุคล 

• พรหมวหิาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 
• อคติ 4 (ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ) 

ดานการบรหิารงาน 

• อิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) 
• อริยสจั 4 (ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค) 

ดานการบรหิารเงิน 

• โลกบาลธรรม 2 (หิร ิโอตตัปปะ) 
 

บรรลผุลงาน 

ตาม 

ยทุธศาสตร ์

แนวทางการ 

พฒันางาน 

หลกัคิดการ 

บริหารงาน  

ตาม HR from 

 the outside in 

/ หลกัธรรม 

HRD HRM 

การพัฒนางานบคุคล 
• สรางทีมงาน ใหมุงมั่น เสียสละ ทํางานดวยใจ 

(คิดดี/พูดดี/ปฏิบัติดี/ส่ิงแวดลอมดี/ทีมงานดี) 
• บูรณาการทํางานรวมกัน/ทดแทนงานกันได 
• สงเสริมการแลกเปลี่ยน/การพัฒนาองคความรู

อยางตอเนื่องโดยวิเคราะหสังเคราะหขอมูล
รวมกัน 

• สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต/
เรียนรูใหกวาง 

• สงเสริมการรักองคกร/ทํางานอยางมีความสุข 

การพัฒนาการปฏบิตังิาน 
• จัดทําแผนปฏิบัติงาน/มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
• นําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
• ใชขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (CMU – HR และ 

CMU- MIS) ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 
• สรางความสัมพันธที่ดี และรวมมือกับสวนงานตางๆ 
• ทํางานลักษณะเชิงรุกมากขึ้น 
• สรางความพึงพอใจ ดวยผลของงาน/จิตบริการ 

พฒันาระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พฒันาองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ 

การมอบ
อาํนาจ 

การบรหิารจดัการเงนิ 
• เนนการใชงบประมาณอยางคุมทุน

คุมคา/ประโยชนสูงสุด 
• บริหารเงินดวยความโปรงใส/ตรวจสอบได 

สรางคุณคาทรัพยากรบุคคล 

ทาํงานเป็นทีม/รกัองคก์ร/จิตบริการ/มีความสขุ คณุภาพของงาน/รวดเรว็ทนัเวลา/ความพึงพอใจ ความคุ้มทุน/คุ้มค่า/โปร่งใส/ตรวจสอบได้  

 โอวาทของพระพทุธเจ้า 3 อย่าง  
• สัพพปาปสสะ อกรณงั  เวนจากทจุรติ คือ การประพฤติชัว่ทางกาย วาจา ใจ (ละเวนความชัว่) 

• กุสลสัสปูสมัปทา  ประกอบสจุรติ คือ การประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ (ทําความด)ี  
• สจิตตปรโิยทปนงั  การทาํจติใจใหหมดจดจากเครือ่งเศราหมองมโีลภ โกรธ หลง เปนตน (ทําจติใจใหผองใส/มคีวามสขุ)  

ละเว้นความช่ัว  ทาํความดี  ทาํจิตใจให้ผ่องใส / มีความสุข 

  พรหมวิหาร 4  
• เมตตา  ความรักใคร ปรารถนาจะใหเปนสุข 
• กรุณา   ความสงสาร คิดจะชวยใหพนทุกข/ปญหา 
• มุทิตา   ความพลอยยินดี เม่ือเห็นผูอ่ืนไดดี 
• อุเบกขา  ความวางเฉย ไมดีใจ ไมเสียใจ เม่ือผูอ่ืนถึงความ

วิบัติ 
  อคติ 4  
• ฉันทาคติ  ลําเอียงเพราะรักใครกัน  
• โทสาคติ   ลําเอียงเพราะไมชอบกัน  
• โมหาคติ   ลําเอียงเพราะความหลง/โงเขลา  
• ภยาคติ     ลําเอียงเพราะกลัว 

  อิทธิบาท 4  
• ฉันทะ  พอใจรักใครในสิ่งนั้น (รักในงานท่ีทํา) 
• วิริยะ    เพียรหม่ันประกอบสิ่งนั้น (ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน) 
• จิตตะ   เอาใจฝกใฝในสิ่งนั้น (ต้ังใจ/เอาใจใสในงานท่ีทํา) 
• วิมังสา  หม่ันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น (ทบทวน/ตรวจสอบ

ในงานท่ีทําอยางสมํ่าเสมอ) 
  อริยสัจ 4  
• ทุกข     ความไมสบายกาย ไมสบายใจ (มีปญหาเกิดข้ึน) 
• สมุทัย   เหตุใหทุกขเกิด (หาสาเหตุของปญหา) 
• นิโรธ    ความดับทุกข (การแกไขปญหาได/การหมดไปของปญหา)   
• มรรค    ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข (วิธีการแกไขปญหา) 

 โลกบาลธรรม 2  
• หิริ  ความละอายแกใจ (ทําชั่ว/

ทุจริตคอรัปชั่นก็ละอายใจตนเอง) 
• โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวตอบาป 

(กลัวผลที่จะไดรับจากการทําชั่ว/
ทุจริตคอรัปชั่นทั้งในชาตินี้และชาติ
หนา) 

HR from the Outside In: Six Competencies for the Future of Human Resources 
Strategic positioner, Credible Activist, Capability Builder, Change Champion, HR innovators and Integrator, Technology Proponent 
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ดานบรหิารงานบคุคล 

• พรหมวหิาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 
• อคติ 4 (ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ) 

ดานการบรหิารเงนิ 

หลกัคิดการ 

บริหารงาน  

ตาม HR from 

 the outside in 

/ หลกัธรรม 

 โอวาทของพระพุทธเจา้ 3 อย่าง  

• สัพพปาปสสะ อกรณัง  เวนจากทุจริต คือ การประพฤติช่ัวทางกาย วาจา ใจ (ละเวนความช่ัว) 
• กุสลัสสูปสัมปทา  ประกอบสุจริต คือ การประพฤติชอบดวยกาย วาจา ใจ (ทําความดี)  

• สจิตตปริโยทปนัง  การทําจิตใจใหหมดจดจากเคร่ืองเศราหมองมีโลภ โกรธ หลง เปนตน (ทําจิตใจใหผองใส/มีความสุข)  

  พรหมวิหาร 4  
• เมตตา  ความรักใคร 

ปรารถนาจะใหเปนสุข 
• กรุณา   ความสงสาร คิดจะ

ชวยใหพนทุกข/ปญหา 
• มุทิตา   ความพลอยยินดี 

เมื่อเห็นผูอ่ืนไดดี 
• อุเบกขา  ความวางเฉย ไม

ดีใจ ไมเสียใจ เมื่อผูอ่ืนถึง
ความวิบัติ 

  อคติ 4  
• ฉันทาคติ  ลําเอียงเพราะรัก

ใครกัน  
• โทสาคติ   ลําเอียงเพราะ

ไมชอบกัน  
• โมหาคติ   ลําเอียงเพราะ

ความหลง/โงเขลา  
• ภยาคติ     ลําเอียงเพราะ

กลัว 

  อิทธิบาท 4  
• ฉันทะ  พอใจรักใครในส่ิงน้ัน (รัก

ในงานที่ทํา) 
• วิริยะ    เพียรหม่ันประกอบส่ิงน้ัน 

(ขยันหม่ันเพียรในการทํางาน) 
• จิตตะ   เอาใจฝกใฝในส่ิงน้ัน 

(ต้ังใจ/เอาใจใสในงานที่ทํา) 
• วิมังสา  หม่ันตริตรองพิจารณา

เหตุผลในส่ิงน้ัน (ทบทวน/
ตรวจสอบในงานที่ทําอยาง
สมํ่าเสมอ) 

  อริยสัจ 4  
• ทุกข     ความไมสบายกาย ไม

สบายใจ (มีปญหาเกิดขึ้น) 
• สมุทัย   เหตุใหทุกขเกิด (หา

สาเหตุของปญหา) 
• นิโรธ    ความดับทุกข (การแกไข

ปญหาได/การหมดไปของปญหา)   
• มรรค    ขอปฏิบัติใหถึงความดับ

ทุกข (วิธีการแกไขปญหา) 

 โลกบาลธรรม 2  
• หิริ  ความละอายแกใจ (ทํา

ช่ัว/ทุจริตคอรัปช่ันก็ละอาย
ใจตนเอง) 

• โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวตอ
บาป (กลัวผลที่จะไดรับจาก
การทําช่ัว/ทุจริตคอรัปช่ันทั้ง
ในชาติน้ีและชาติหนา) 

ละเว้นความช่ัว  ทาํความดี  ทาํจติใจให้ผ่องใส / มีความสุข 
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ความหมายของหลกัธรรม/หลกัคดิทางพทุธศาสนาทีใ่ชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารงาน 

 โอวาทของพระพทุธเจา้ 3 อยา่ง  
• สพัพปาปสัสะ อกรณงั  เวน้จากทจุรติ คอื การประพฤตชิ ัว่ทางกาย วาจา ใจ (ละเวน้ความช ัว่) 

• กสุลสัสปูสมัปทา  ประกอบสจุรติ คอื การประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา ใจ (ทาํความด)ี  
• สจติตปรโิยทปนงั  การทาํจติใจใหห้มดจดจากเครือ่งเศรา้หมองมโีลภ โกรธ หลง เป็นตน้ (ทาํจติใจใหผ้อ่งใส/มคีวามสขุ)            

  พรหมวหิาร 4  
• เมตตา  ความรกัใคร ่ปรารถนาจะใหเ้ป็นสขุ 
• กรณุา  ความสงสาร คดิจะชว่ยใหพ้น้ทกุข/์

ปญัหา 
• มทุติา   ความพลอยยนิด ีเมือ่เห็นผูอ้ ืน่ไดด้ ี
• อเุบกขา  ความวางเฉย ไมด่ใีจ ไมเ่สยีใจ เมือ่

ผูอ้ ืน่ถงึความวบิตั ิ

  อคต ิ4  
• ฉนัทาคต ิ ลําเอยีงเพราะรกัใครก่นั  
• โทสาคต ิ  ลําเอยีงเพราะไมช่อบกนั  
• โมหาคต ิ  ลําเอยีงเพราะความหลง/โงเ่ขลา  
• ภยาคต ิ    ลําเอยีงเพราะกลวั 

  อทิธบิาท 4  
• ฉนัทะ  พอใจรกัใครใ่นสิง่น ัน้ (รกัในงานทีท่ํา) 
• วริยิะ    เพยีรหม ัน่ประกอบสิง่น ัน้ (ขยนัหม ัน่เพยีรใน

การทํางาน) 
• จติตะ   เอาใจฝกัใฝ่ในสิง่น ัน้ (ต ัง้ใจ/เอาใจใสใ่นงานที่

ทํา) 
• วมิงัสา  หม ัน่ตรติรองพจิารณาเหตผุลในสิง่น ัน้ 

(ทบทวน/ตรวจสอบในงานทีท่ําอยา่งสมํา่เสมอ) 

  อรยิสจั 4  
• ทกุข ์    ความไมส่บายกาย ไมส่บายใจ (มปีญัหา

เกดิข ึน้) 
• สมทุยั   เหตใุหท้กุขเ์กดิ (หาสาเหตขุองปญัหา) 
• นโิรธ    ความดบัทกุข ์(การแกไ้ขปญัหาได/้การหมด

ไปของปญัหา)   
• มรรค    ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทกุข ์(วธิกีารแกไ้ข

ปญัหา) 

โลกบาลธรรม 2  
• หริ ิ ความละอายแกใ่จ (ทาํช ัว่/ทจุรติ

คอรปัช ัน่ก็ละอายใจตนเอง) 
• โอตตปัปะ  ความเกรงกลวัตอ่บาป (กลวั

ผลทีจ่ะไดร้บัจากการทาํช ัว่/ทจุรติ
คอรปัช ัน่ท ัง้ในชาตนิีแ้ละชาตหินา้) 

 

ดานบรหิารงานบคุคล ดานการบรหิารงาน ดานการบรหิารเงนิ 
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ผลสาํเรจ็ของงานตามยทุธศาสตรหลกั 

คาของคนอยูทีผ่ลของงาน 
บรรลผุลงาน 

ตาม 

ยทุธศาสตร ์

แนวทางการ 

พฒันางาน 

HRD HRM 

การพัฒนางานบคุคล 

• สรางทีมงาน ใหมุงม่ัน เสียสละ 
ทํางานดวยใจ (คิดด/ีพูดด/ีปฏิบัติ
ดี/ส่ิงแวดลอมดี/ทีมงานด)ี 

• บูรณาการทํางานรวมกัน/ทดแทน
งานกันได 

• สงเสริมการแลกเปลี่ยน/การ
พัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง
โดยวิเคราะหสังเคราะหขอมูล
รวมกัน 

• สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
ตลอดชีวิต/เรียนรูใหกวาง 

• สงเสริมการรักองคกร/ทํางาน
อยางมีความสุข 

การพัฒนาการปฏบิตังิาน 

• จัดทําแผนปฏิบัติงาน/มุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

• นําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

• ใชขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(CMU – HR และ CMU- MIS) 
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 

• สรางความสัมพันธที่ดี และรวมมือกับ
สวนงานตางๆ 

• ทํางานลักษณะเชิงรุกมากขึ้น 
• สรางความพึงพอใจ ดวยผลของงาน/

จิตบริการ 

พฒันาระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พฒันาองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ 

การมอบ
อาํนาจ 

การบรหิารจดัการเงนิ 

• เนนการใชงบประมาณอยาง
คุมทุนคุมคา/ประโยชนสูงสุด 

•    บริหารเงินดวยความโปรงใส/  
       ตรวจสอบได 

สรางคุณคาทรัพยากรบุคคล 

ทาํงานเป็นทีม/รกัองคก์ร/ 

จิตบริการ/มีความสขุ 

คณุภาพของงาน/ 

รวดเรว็ทนัเวลา/ความพึงพอใจ 
ความคุ้มทุน/คุ้มค่า/ 

โปร่งใส/ตรวจสอบได้  

B
SC

/SIP
O

C
/TQ

A
 

EdP
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Recruitment 

Retention 

Reinforcement 

การพฒันา  
ทรพัยากรบคุคล 

HRD 

HRM 

  

e – Excellence  
      “ม ุง่มัน่ส ูค่วามเป็นเลิศ” 

C - Community engagement 

      “เชิดช ูรบัใชส้งัคม” 

M -  Morality 

      “นิยมในหลกัธรรม” 

U  - Unity 

      “รวมพลงัเป็นหน่ึงเดียว” 

สร้างทรัพยากรบุคคลให้เป็นพลังขับเคล่ือนองค์กร 
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การสรรหา
บคุลากรใหม ่

การสรรหา
ผูบ้ริหาร 

Recruitment 

Supporter 

Chief Officer 
Eg. President, CEO, CFO, CHRO 
Chief human resources officer  

Partner 
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กระบวนการสรรหา (Recruitment) •การสรรหาบคุลากรใหม่ 

     

ฐานความรูก้ารสรรหา

บคุลากรใหม่ 
การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ 

การสรรหา 
พฒันารปูแบบการสรรหา 

ถอดบทเรียนเพ่ือการสรรหา

รปูแบบใหม ่

องคก์รมีความเข้มแขง็ 
ความสามารถในการ

แข่งขนั 

ได้บคุลากรท่ีมีคณุสมบติัและคณุภาพตามท่ีต้องการ 

Previous Step 2555-2557  Next Step 2558-2559 
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กระบวนการสรรหา (Recruitment) •การสรรหาบคุลากรใหม่ 

     

ฐานความรูก้ารสรรหา

บคุลากรใหม่ 
การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ 

การสรรหา 
พฒันารปูแบบการสรรหา 

ถอดบทเรียนเพ่ือการสรรหา

รปูแบบใหม ่

องคก์รมีความเข้มแขง็ 
ความสามารถในการ

แข่งขนั 

ได้บคุลากรท่ีมีคณุสมบติัและคณุภาพตามท่ีต้องการ 

Next Step 2558-2559 

การพฒันาองคก์ร 
 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการสรรหา

บคุลากรใหม่ 

 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัทาํแผนกรอบ

อตัรากาํลงัสายวิชาการ 
 

การปรบัปรงุกระบวนการภายใน 
 การบริหารอตัรากาํลงัล่วงหน้า 

 แก้ไขกฎ ระเบียบ การสรรหาบคุลากร 

 โครงการช้างเผอืก 

 พฒันาระบบการสรรหา อาจารยผ์ูช่้วย นักวิจยั

ผูช่้วย 

 การสรรหาบคุลากรท่ีมีตาํแหน่งทางวิชาการ 

(การเทียบตาํแหน่งทางวิชาการ) 

 การสรรหาบคุลากรจากนักเรียนทนุภายนอก 
 

 Previous Step 2555-2557  
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กระบวนการสรรหา (Recruitment) •การสรรหาบคุลากรใหม่ 

     

ฐานความรูก้ารสรรหา

บคุลากรใหม่ 
การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ 

การสรรหา 
พฒันารปูแบบการสรรหา 

ถอดบทเรียนเพ่ือการสรรหา

รปูแบบใหม ่

องคก์รมีความเข้มแขง็ 
ความสามารถในการ

แข่งขนั 

ได้บคุลากรท่ีมีคณุสมบติัและคณุภาพตามท่ีต้องการ 

Next Step 2558-2559 

การพฒันาองคก์ร 
โครงการเรียนรู้การ Recruitment ในภาคเอกชน เพ่ือประยกุตใ์ช้ในองคก์ร 

การปรบัปรงุกระบวนการภายใน 
 การให้ทนุปริญญาเอกกบับคุคลทัง้ภายในและภายนอกตามความต้องการของส่วน

งาน 

 การพฒันาฐานข้อมลูนักเรียนทนุ หรือ นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเย่ียม (โครงการ

ช้างเผอืก) ให้เช่ือมโยงกบั CMU-HR 

 แสวงหาบคุลากรโดยตรงจากต่างประเทศ/องคก์รชัน้นํา 

 จดัสรรอตัรากาํลงัเพ่ือรองรบักลุ่มท่ีเป็น Talent 

 พฒันากลไกให้เกิดความยืดหยุ่น ในการสรรหาบคุลากรสาขาพิเศษ เช่น 

Animation / ศิลปะ 

 จดัสรรอตัรากาํลงัให้รองรบั TA/RA  

 ออกคาํสัง่บรรจจุากระบบ CMU-HR 

 

 

 

K
 P

 I
 

Previous Step 2555-2557  
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กระบวนการสรรหา (Recruitment) •การสรรหาบคุลากรใหม่ 

     

ฐานความรูก้ารสรรหา

บคุลากรใหม่ 
การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ 

การสรรหา 
พฒันารปูแบบการสรรหา 

ถอดบทเรียนเพ่ือการสรรหา

รปูแบบใหม ่

องคก์รมีความเข้มแขง็ 
ความสามารถในการ

แข่งขนั 

ได้บคุลากรท่ีมีคณุสมบติัและคณุภาพตามท่ีต้องการ 

Next Step 2558-2559 

ตวัช้ีวดั 
 ร้อยละของบคุลากรคณุวฒิุปริญญาเอก ในการสรรหา

แต่ละปีงบประมาณ (70%) 

 ความสาํเรจ็ในการพฒันาระบบการสรรหาบคุลากร 

เช่น  การปรบัปรงุ  กฎ ระเบียบ ท่ีสนับสนุนในการ 

สรรหาบคุลากร ให้ได้ผลตามท่ีกาํหนดเป้าหมายไว้ 

(ระดบัสงูสดุ) 

 ความสาํเรจ็ในการสรรหาบคุลากรท่ีมีตาํแหน่งทาง

วิชาการติดตวัมา (อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คนต่อปี) 

 

K
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Previous Step 2555-2557  
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กระบวนการสรรหา (Recruitment) •การสรรหาผูบ้ริหาร 

     

ฐานความรู้ในด้านการสรรหา

ผู้บริหาร การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ 

สรรหา 

พฒันาระบบการสรรหา   

แบบใหม่ 

การสรรหาผู้บริหารตามแนว

ทางการบริหารองคก์รยคุใหม ่

ได้ผูบ้ริหารท่ีมีศกัยภาพ 
ได้ผู้นําองคก์รท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์

เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง 

ได้ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ 

Next Step2558-2559 

K
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Previous Step 2555-2557  
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กระบวนการสรรหา (Recruitment) •การสรรหาผูบ้ริหาร 

     

ฐานความรู้ในด้านการสรรหา

ผู้บริหาร การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ 

สรรหา 

พฒันาระบบการสรรหา   

แบบใหม่ 

การสรรหาผู้บริหารตามแนว

ทางการบริหารองคก์รยคุใหม ่

ได้ผูบ้ริหารท่ีมีศกัยภาพ 
ได้ผู้นําองคก์รท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์

เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง 

ได้ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
 

การพฒันาองคก์ร 
 จดัทาํโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้

การสรรหาผูบ้ริหาร ทัง้ส่วนกลาง

และส่วนงาน 

 โครงการเตรียมความพร้อม

ผูบ้ริหารส่วนงาน 

กระบวนการภายใน 
 จดัทาํฐานข้อมลูผูบ้ริหาร 

 ปรบัปรงุข้อบงัคบัเพ่ือแก้ไข

กระบวนการสรรหาให้เกิด

ประสิทธิภาพ 

Previous Step 2555-2557  
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กระบวนการสรรหา (Recruitment) •การสรรหาผูบ้ริหาร 

     

ฐานความรู้ในด้านการสรรหา

ผู้บริหาร การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ 

สรรหา 

พฒันาระบบการสรรหา   

แบบใหม่ 

การสรรหาผู้บริหารตามแนว

ทางการบริหารองคก์รยคุใหม ่

ได้ผูบ้ริหารท่ีมีศกัยภาพ 
ได้ผู้นําองคก์รท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์

เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง 

ได้ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
 

การพฒันาองคก์ร 
จดัทาํหลกัสตูรในการพฒันาผูบ้ริหารทุก

ระดบัให้สอดคล้องกบับริบทของส่วนงาน 

 

กระบวนการภายใน 
การเช่ือมโยงฐานข้อมลูเข้าสู่ CMU-HR 

เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการสรรหาผูบ้ริหาร 

Previous Step 2555-2557  
Copyright@2014 Prof.Dr.Pairote Wiriyacharee, Chiang Mai University, THAILAND 



กระบวนการสรรหา (Recruitment) •การสรรหาผูบ้ริหาร 

     

ฐานความรู้ในด้านการสรรหา

ผู้บริหาร การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ 

สรรหา 

พฒันาระบบการสรรหา   

แบบใหม่ 

การสรรหาผู้บริหารตามแนว

ทางการบริหารองคก์รยคุใหม ่

ได้ผูบ้ริหารท่ีมีศกัยภาพ 
ได้ผู้นําองคก์รท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์

เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง 

ได้ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถ 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
 

 

ตวัช้ีวดั :  

 ความสาํเรจ็ในการ

บริหารส่วนงานของ

ผูบ้ริหาร (ระดบัสงูสดุ) 

 ความสาํเรจ็ในการ

พฒันากระบวนการการ

สรรหาผูบ้ริหาร (ระดบั

สงูสดุ) 

 

 

Previous Step 2555-2557  
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ความก้าวหน้าในอาชีพ 

สวัสดกิาร 

โครงสร้างเงนิเดือน 
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กระบวนการรกัษาบุคลากร(Retention) •ความก้าวหน้าในอาชีพ 

     

ให้ความรู้เก่ียวกบัความก้าวหน้าใน

อาชีพ ทัง้สายปฏิบติัการ สายวิชาการ การพฒันาองคก์ร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ ขัน้ตอนการขอ

ตาํแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ 

พฒันาหลกัเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทาง

วิชาการ นักวิจยั , สายปฏิบติัการให้มีความ

รวดเรว็ขึน้ 

โครงการจดัทาํคลินิกวิชาการ  

(ให้ความรู ้เทคนิค การขอตาํแหน่งท่ีสงูขึ้น)  

พฒันาระบบพ่ีเล้ียง  

บุคลากรมีความเช่ียวชาญใน

วิชาชีพ 
ต้นแบบบุคลากรเพ่ือการพฒันา

มหาวิทยาลยั 

บคุลากรมีตาํแหน่งทางวิชาการ ตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
ผลงานท่ีเสนอขอมีคณุภาพ ในระดบัสากล  

Next Step2558-2559 

+ 
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กระบวนการรกัษาบุคลากร(Retention) •ความก้าวหน้าในอาชีพ 

     

ให้ความรู้เก่ียวกบัความก้าวหน้าใน

อาชีพ ทัง้สายปฏิบติัการ สายวิชาการ การพฒันาองคก์ร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ ขัน้ตอนการขอ

ตาํแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ 

พฒันาหลกัเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทาง

วิชาการ นักวิจยั , สายปฏิบติัการให้มีความ

รวดเรว็ขึน้ 

โครงการจดัทาํคลินิกวิชาการ  

(ให้ความรู ้เทคนิค การขอตาํแหน่งท่ีสงูขึ้น)  

พฒันาระบบพ่ีเล้ียง  

บุคลากรมีความเช่ียวชาญใน

วิชาชีพ 
ต้นแบบบุคลากรเพ่ือการพฒันา

มหาวิทยาลยั 

บคุลากรมีตาํแหน่งทางวิชาการ ตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
ผลงานท่ีเสนอขอมีคณุภาพ ในระดบัสากล  

Next Step2558-2559 

+ 

K
 P
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การพฒันาองคก์ร 
 โครงการให้ความรู้ในด้านการขอ

ตาํแหน่งทางวิชาการ  ชาํนาญการ

เช่ียวชาญแก่บคุลากรส่วนงาน 

 

กระบวนการภายใน 
 ร่างหลกัเกณฑก์ารเข้าสู่ตาํแหน่งของ

สายวิชาการ 

 ข้อบงัคบัการกาํหนดตาํแหน่งให้

สงูขึน้ ของสายปฏิบติัการ 
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กระบวนการรกัษาบุคลากร(Retention) •ความก้าวหน้าในอาชีพ 

     

ให้ความรู้เก่ียวกบัความก้าวหน้าใน

อาชีพ ทัง้สายปฏิบติัการ สายวิชาการ การพฒันาองคก์ร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ ขัน้ตอนการขอ

ตาํแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ 

พฒันาหลกัเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทาง

วิชาการ นักวิจยั , สายปฏิบติัการให้มีความ

รวดเรว็ขึน้ 

โครงการจดัทาํคลินิกวิชาการ  

(ให้ความรู ้เทคนิค การขอตาํแหน่งท่ีสงูขึ้น)  

พฒันาระบบพ่ีเล้ียง  

บุคลากรมีความเช่ียวชาญใน

วิชาชีพ 
ต้นแบบบุคลากรเพ่ือการพฒันา

มหาวิทยาลยั 

บคุลากรมีตาํแหน่งทางวิชาการ ตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
ผลงานท่ีเสนอขอมีคณุภาพ ในระดบัสากล  

Next Step 2558-2559 

+ 
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การพฒันาองคก์ร 
 โครงการคลินิกวิชาการ เพ่ือให้คาํปรึกษา

บคุลากรในการขอตาํแหน่งท่ีสงูขึน้ 

 โครงการพฒันาระบบพ่ีเลี้ยง 

 

กระบวนการภายใน 
 ร่างหลกัเกณฑก์ารเข้าสู่ตาํแหน่งของนักวิจยั 

 พฒันาหลกัเกณฑ ์ความก้าวหน้าในอาชีพ

ของ TA/RA 

 พฒันาความก้าวหน้าของสายปฏิบติัการ 
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กระบวนการรกัษาบุคลากร(Retention) •ความก้าวหน้าในอาชีพ 

     

ให้ความรู้เก่ียวกบัความก้าวหน้าใน

อาชีพ ทัง้สายปฏิบติัการ สายวิชาการ การพฒันาองคก์ร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ ขัน้ตอนการขอ

ตาํแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ 

พฒันาหลกัเกณฑก์ารขอตาํแหน่งทาง

วิชาการ นักวิจยั , สายปฏิบติัการให้มีความ

รวดเรว็ขึน้ 

โครงการจดัทาํคลินิกวิชาการ  

(ให้ความรู ้เทคนิค การขอตาํแหน่งท่ีสงูขึ้น)  

พฒันาระบบพ่ีเล้ียง  

บุคลากรมีความเช่ียวชาญใน

วิชาชีพ 
ต้นแบบบุคลากรเพ่ือการพฒันา

มหาวิทยาลยั 

บคุลากรมีตาํแหน่งทางวิชาการ ตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด  
ผลงานท่ีเสนอขอมีคณุภาพ ในระดบัสากล  

Next Step 2558-2559 

+ 
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ตวัช้ีวดั 
 ร้อยละของบคุลากรท่ีเข้าสู่ตาํแหน่งท่ี

สงูขึน้ในแต่ละปี (10%) 

 ความสาํเรจ็ในการจดัทาํกระบวนการ

เข้าสู่ตาํแหน่งทางวิชาการของสาย

วิชาการและปฏิบติัการ (ระดบัสงูสดุ) 
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กระบวนการรกัษาบุคลากร(Retention) •สวสัดิการสาํหรบับคุลากร 

     

ฐานข้อมลูสวสัดิการของบคุลากร การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

จดัทาํ ข้อบงัคบั ประกาศ หลกัเกณฑ ์

เก่ียวกบัการจดัทาํสวสัดิการบคุลากร 

ปรบัปรงุ แก่ไข เคร่ืองมือในการจดัทาํ

สวสัดิการ ให้ครอบคลมุบคุลากรทกุ

ประเภท 

พฒันาระบบสวสัดิการของมหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นสากล 

บคุลากรส่วนใหญ่ได้รบัสวสัดิการท่ี

เหมาะสม บคุลากรมีความเช่ือมัน่ ศรทัธาในองคก์ร 

การจดัการสวสัดิการต่าง ๆ เป็นไป

อย่างมีระบบ  

บคุลากรทกุประเภทได้รบัสวสัดิการท่ี

เหมาะสม  

มีระบบสารสนเทศด้านสวสัดิการ  

Next Step2558-2559 
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กระบวนการรกัษาบุคลากร(Retention) •สวสัดิการสาํหรบับคุลากร 

     

ฐานข้อมลูสวสัดิการของบคุลากร การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

จดัทาํ ข้อบงัคบั ประกาศ หลกัเกณฑ ์

เก่ียวกบัการจดัทาํสวสัดิการบคุลากร 

ปรบัปรงุ แก่ไข เคร่ืองมือในการจดัทาํ

สวสัดิการ ให้ครอบคลมุบคุลากรทกุ

ประเภท 

พฒันาระบบสวสัดิการของมหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นสากล 

บคุลากรส่วนใหญ่ได้รบัสวสัดิการท่ี

เหมาะสม บคุลากรมีความเช่ือมัน่ ศรทัธาในองคก์ร 

การจดัการสวสัดิการต่าง ๆ เป็นไป

อย่างมีระบบ  

บคุลากรทกุประเภทได้รบัสวสัดิการท่ี

เหมาะสม  

มีระบบสารสนเทศด้านสวสัดิการ  

Next Step2558-2559 
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การพฒันาองคก์ร 
 จัดระบบสวัสดกิารให้บุคลากรอย่างทั่วถงึและ

เหมาะสม โดยสอบถามความต้องการของบุคลากร

และเทยีบเคียงระบบสวัสดกิารกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

กระบวนการภายใน 
 ประเมนิความพงึพอใจ/ความต้องการ 
 เทยีบเคียงระบบสวัสดกิารของมหาวิทยาลัยอ่ืน 
 จัดให้มีระบบสวัสดกิารให้บุคลากรอย่างทั่วถงึ 
    (1) กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 
    (2) เงนิช่วยเหลือกรณีออกจากงาน 
   (3) ค่ารักษาพยาบาล 
    (4) ค่าเล่าเรียนบุตร 
    (5) ค่าสงเคราะห์ศพ 
    (6) สวัสดกิารที่พกัอาศัย 
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กระบวนการรกัษาบุคลากร(Retention) •สวสัดิการสาํหรบับคุลากร 

     

ฐานข้อมลูสวสัดิการของบคุลากร การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

จดัทาํ ข้อบงัคบั ประกาศ หลกัเกณฑ ์

เก่ียวกบัการจดัทาํสวสัดิการบคุลากร 

ปรบัปรงุ แก่ไข เคร่ืองมือในการจดัทาํ

สวสัดิการ ให้ครอบคลมุบคุลากรทกุ

ประเภท 

พฒันาระบบสวสัดิการของมหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นสากล 

บคุลากรส่วนใหญ่ได้รบัสวสัดิการท่ี

เหมาะสม บคุลากรมีความเช่ือมัน่ ศรทัธาในองคก์ร 

การจดัการสวสัดิการต่าง ๆ เป็นไป

อย่างมีระบบ  

บคุลากรทกุประเภทได้รบัสวสัดิการท่ี

เหมาะสม  

มีระบบสารสนเทศด้านสวสัดิการ  

Next Step2558-2559 
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การพฒันาองคก์ร 
พฒันาระบบการให้บริการสวัสดกิาร และปรับปรุงสวัสดกิารที่

พกัอาศัยแนวทางใหม่รองรับนโยบายด้านกายภาพและ

สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการภายใน 
• รือ้ถอนที่พกัอาศัยที่ตัง้บนพืน้ที่กาํหนดนโยบาย  

• จัดสวัสดกิารที่พกัรองรับแนวนโยบายการก่อสร้างอาคาร

ที่พกัแนวใหม่ของมหาวิทยาลัย  

• สร้างระบบการขอรับสวัสดกิารให้รวดเร็ว/ลดขัน้ตอน 
• จัดระบบประชาสัมพนัธ์ด้านสวัสดกิารให้ทั่วถงึ 

• กองทุนสาํรองเลีย้งชีพสาํหรับพนักงานช่ัวคราว  
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กระบวนการรกัษาบุคลากร(Retention) •สวสัดิการสาํหรบับคุลากร 

     

ฐานข้อมลูสวสัดิการของบคุลากร การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

จดัทาํ ข้อบงัคบั ประกาศ หลกัเกณฑ ์

เก่ียวกบัการจดัทาํสวสัดิการบคุลากร 

ปรบัปรงุ แก่ไข เคร่ืองมือในการจดัทาํ

สวสัดิการ ให้ครอบคลมุบคุลากรทกุ

ประเภท 

พฒันาระบบสวสัดิการของมหาวิทยาลยัสู่

ความเป็นสากล 

บคุลากรส่วนใหญ่ได้รบัสวสัดิการท่ี

เหมาะสม บคุลากรมีความเช่ือมัน่ ศรทัธาในองคก์ร 

การจดัการสวสัดิการต่าง ๆ เป็นไป

อย่างมีระบบ  

บคุลากรทกุประเภทได้รบัสวสัดิการท่ี

เหมาะสม  

มีระบบสารสนเทศด้านสวสัดิการ  

Next Step2558-2559 
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ตวัช้ีวดั 
• ความสาํเรจ็ในการจดัทาํสวสัดิการ

สาํหรบัพนักงานมหาวิทยาลยั

ประจาํ(ระดบัสงูสดุ) 

• ความสาํเรจ็ในการจดัทาํสวสัดิการ

สาํหรบัพนักงานมหาวิทยาลยั

ชัว่คราว(ระดบัสงูสดุ) 

Previous Step 2555-2557  

Copyright@2014 Prof.Dr.Pairote Wiriyacharee, Chiang Mai University, THAILAND 



กระบวนการรกัษาบุคลากร(Retention) • โครงสร้างเงินเดือน 

     

ปรบัโครงสร้างเงินเดือน และการพิจารณาค่าตอบแทน 

ให้กบับคุลากรทุกส่วนงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์

ปัจจบุนั 

การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการขัน้ตอน การจดัทาํโครงสร้าง

เงินเดือน , การพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

ปรบัปรงุ แก่ไข เคร่ืองมือในการทาํโครงสร้าง

เงินเดือน พิจารณเล่ือนเงินเดือน บน CMU-HR  

วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหโ์ครงสร้างเงินเดือนใน

รปูแบบใหม่ 

เกิดพลงัการขบัเคล่ือนองคก์ร บุคลากรมีความเช่ือมัน่ ศรทัธาในองคก์ร 

มีโครงสร้างเงินเดือนท่ีสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง  

 การ พิจารณาเล่ือนเงินเดือนทนัตามระยะเวลา และมี

ความเหมาะสม ถกูต้อง  

บุคลากรได้ค่าตอบแทนตาม

ความสามารถและผลการปฏิบติังาน 

Next Step2558-2559 
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ปรบัโครงสร้างเงินเดือน และการพิจารณาค่าตอบแทน 

ให้กบับคุลากรทุกส่วนงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์

ปัจจบุนั 

การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการขัน้ตอน การจดัทาํโครงสร้าง

เงินเดือน , การพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

ปรบัปรงุ แก่ไข เคร่ืองมือในการทาํโครงสร้าง

เงินเดือน พิจารณเล่ือนเงินเดือน บน CMU-HR  

วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหโ์ครงสร้างเงินเดือนใน

รปูแบบใหม่ 

เกิดพลงัการขบัเคล่ือนองคก์ร บุคลากรมีความเช่ือมัน่ ศรทัธาในองคก์ร 

มีโครงสร้างเงินเดือนท่ีสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง  

 การ พิจารณาเล่ือนเงินเดือนทนัตามระยะเวลา และมี

ความเหมาะสม ถกูต้อง  

บุคลากรได้ค่าตอบแทนตาม

ความสามารถและผลการปฏิบติังาน 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
 

การพฒันาองคก์ร 
พฒันาระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

 

กระบวนการภายใน 
 มีฐานข้อมลูโครงสร้างเงินเดือน 

 การปรบัเงินเดือน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยัประจาํ 

ลกูจ้างประจาํ สามารถทาํได้โดยผา่นระบบเล่ือนเงินเดือนใน 

CMU-HRการกรอก TOR/JA สามารถทาํได้แบบ Online 

 การประเมินผลการปฏิบติังาน แบบ Online  

 สร้างหน่วยงานต้นแบบ (สาํนักงานมหาวิทยาลยั)ในการรบั

รางวลัการปฏิบติัดีเด่นและตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลยั 

Previous Step 2555-2557  
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กระบวนการรกัษาบุคลากร(Retention) • โครงสร้างเงินเดือน 

     

ปรบัโครงสร้างเงินเดือน และการพิจารณาค่าตอบแทน 

ให้กบับคุลากรทุกส่วนงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์

ปัจจบุนั 

การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการขัน้ตอน การจดัทาํโครงสร้าง

เงินเดือน , การพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

ปรบัปรงุ แก่ไข เคร่ืองมือในการทาํโครงสร้าง

เงินเดือน พิจารณเล่ือนเงินเดือน บน CMU-HR  

วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหโ์ครงสร้างเงินเดือนใน

รปูแบบใหม่ 

เกิดพลงัการขบัเคล่ือนองคก์ร บุคลากรมีความเช่ือมัน่ ศรทัธาในองคก์ร 

มีโครงสร้างเงินเดือนท่ีสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง  

 การ พิจารณาเล่ือนเงินเดือนทนัตามระยะเวลา และมี

ความเหมาะสม ถกูต้อง  

บุคลากรได้ค่าตอบแทนตาม

ความสามารถและผลการปฏิบติังาน 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
 

การพฒันาองคก์ร 

• ให้ความรู้ด้านการปรบัโครงสร้างเงินเดือน การเล่ือนเงินเดือน แก่

ผูป้ฏิบติังานด้านบคุคล 

• พฒันาระบบเล่ือนเงินเดือนให้ครอบคลมุบคุลากรทกุประเภท 

• การจ่ายตรงเงินเดือน 

กระบวนการภายใน 

• ประเมินความสามารถตามสายวิชาชีพส่วนบคุคลและองคก์ร (Job 

analysis) 

• พฒันาระบบบริหารค่าจ้างสาํหรบั High performance / 

Performance pay management 

• รกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางมาช่วยพฒันา

มหาวิทยาลยั 

• พฒันาระบบการจ่ายค่าตอบแทนของหวัหน้างาน 

• สร้างกลไกในการพิจารณาค่าตอบแทนแก่บคุลากร/ทีมงานต่อสร้าง

ผลงานให้เป็นท่ีประจกัษ์ให้กบัส่วนงาน 

 

 

 

 

 

 

Previous Step 2555-2557  
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กระบวนการรกัษาบุคลากร(Retention) • โครงสร้างเงินเดือน 

     

ปรบัโครงสร้างเงินเดือน และการพิจารณาค่าตอบแทน 

ให้กบับคุลากรทุกส่วนงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์

ปัจจบุนั 

การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการขัน้ตอน การจดัทาํโครงสร้าง

เงินเดือน , การพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

ปรบัปรงุ แก่ไข เคร่ืองมือในการทาํโครงสร้าง

เงินเดือน พิจารณเล่ือนเงินเดือน บน CMU-HR  

วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหโ์ครงสร้างเงินเดือนใน

รปูแบบใหม่ 

เกิดพลงัการขบัเคล่ือนองคก์ร บุคลากรมีความเช่ือมัน่ ศรทัธาในองคก์ร 

มีโครงสร้างเงินเดือนท่ีสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง  

 การ พิจารณาเล่ือนเงินเดือนทนัตามระยะเวลา และมี

ความเหมาะสม ถกูต้อง  

บุคลากรได้ค่าตอบแทนตาม

ความสามารถและผลการปฏิบติังาน 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
 

ตวัช้ีวดั 

• ความสาํเรจ็ในการพฒันาระบบเล่ือน

เงินเดือนใน CMU-HR (ระดบัสงูสดุ) 

• ความสาํเรจ็ในการกาํหนด

ค่าตอบแทน โดยใช้ความรู้

ความสามารถ (Competency)/ 

ผลงาน (Performance) / และ

ศกัยภาพ (Potential) (ระดบัสงูสดุ) 

 

 

Previous Step 2555-2557  
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รางวลั ดีเด่น 
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Reinforcement 
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การเสริมแรง (Reinforcement) •รางวลัดีเด่น 

     

กาํหนดหลกัเกณฑ ์การได้รบัรางวลั   การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ การจดัสรร

รางวลั พฒันาระบบการเผยแพร่

ประกาศเกียรติคณุ 

พฒันาสารสนเทศผู้ได้รบัรางวลั และ จดัทาํ 

Hall of frame 

เผยแพร่หลกัเกณฑก์ารได้รบัรางวลั กระตุ้น

ให้บุคลากรขอรางวลั 

บุคลากรมีแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 
องคก์รมีบุคลากรท่ีมีความสขุ ในการ

ปฏิบติังาน 

การพิจารณารางวลัเป็นไปอย่างเป็น

ธรรม 
พฒันารางวลัให้อยู่ในระดบัประเทศ 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
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การเสริมแรง (Reinforcement) •รางวลัดีเด่น 

     

กาํหนดหลกัเกณฑ ์การได้รบัรางวลั   การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ การจดัสรร

รางวลั พฒันาระบบการเผยแพร่

ประกาศเกียรติคณุ 

พฒันาสารสนเทศผู้ได้รบัรางวลั และ จดัทาํ 

Hall of frame 

เผยแพร่หลกัเกณฑก์ารได้รบัรางวลั กระตุ้น

ให้บุคลากรขอรางวลั 

บุคลากรมีแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 
องคก์รมีบุคลากรท่ีมีความสขุ ในการ

ปฏิบติังาน 

การพิจารณารางวลัเป็นไปอย่างเป็น

ธรรม 
พฒันารางวลัให้อยู่ในระดบัประเทศ 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
 

การพฒันาองคก์ร 
ศึกษาแนวทางการจดัทาํรางวลัดีเด่นในองคก์รของ

รฐัและรางวลัท่ีอยู่ในระดบัชาติ 

 

กระบวนการภายใน 
• จดัทาํรางวลัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ “ช้าง

ทองคาํ” (รางวลัอาจารย ์นักวิจยัยอดเย่ียม / 

รางวลัอาจารยผ์ูมี้ผลงานดีเด่นในการพฒันา

คณุธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา 

       /อาจารยดี์เด่น /นักวิจยัดีเด่น /นักวิจยัรุ่นใหม่          

        ดีเด่น ผูป้ฏิบติังานดีเด่น) 

•  จดัทาํประกาศเกียรติคณุ “ศาสตราจารย”์ 

Previous Step 2555-2557  
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การเสริมแรง (Reinforcement) •รางวลัดีเด่น 

     

กาํหนดหลกัเกณฑ ์การได้รบัรางวลั   การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ การจดัสรร

รางวลั พฒันาระบบการเผยแพร่

ประกาศเกียรติคณุ 

พฒันาสารสนเทศผู้ได้รบัรางวลั และ จดัทาํ 

Hall of frame 

เผยแพร่หลกัเกณฑก์ารได้รบัรางวลั กระตุ้น

ให้บุคลากรขอรางวลั 

บุคลากรมีแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 
องคก์รมีบุคลากรท่ีมีความสขุ ในการ

ปฏิบติังาน 

การพิจารณารางวลัเป็นไปอย่างเป็น

ธรรม 
พฒันารางวลัให้อยู่ในระดบัประเทศ 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
 

 

การพัฒนาองค์กร 
• พฒันาหลักเกณฑ์ การขอรางวัลให้อยู่ในระดับชาต ิ/

นานาชาต ิ
• กระตุ้นให้บุคลากรเสนอผลงานเพื่อขอรางวัลดีเด่น 

 

กระบวนการภายใน 
• จดัทาํรางวลัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ “ช้างทองคาํ” 

(รางวลัอาจารย ์นักวิจยัดีเด่นทางด้านการบริการชมุชน) 

• จดัทาํรางวลัสาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีปฏิบติังานดีเด่น 

• ประชาสัมพนัธ์ผ่านวารสาร HR-Letter 
• เพิ่มรางวัลจูงใจให้บุคลากรเสนอผลงานเพื่อขอรางวัล

ดีเด่น 
 

Previous Step 2555-2557  
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การเสริมแรง (Reinforcement) •รางวลัดีเด่น 

     

กาํหนดหลกัเกณฑ ์การได้รบัรางวลั   การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ การจดัสรร

รางวลั พฒันาระบบการเผยแพร่

ประกาศเกียรติคณุ 

พฒันาสารสนเทศผู้ได้รบัรางวลั และ จดัทาํ 

Hall of frame 

เผยแพร่หลกัเกณฑก์ารได้รบัรางวลั กระตุ้น

ให้บุคลากรขอรางวลั 

บุคลากรมีแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 
องคก์รมีบุคลากรท่ีมีความสขุ ในการ

ปฏิบติังาน 

การพิจารณารางวลัเป็นไปอย่างเป็น

ธรรม 
พฒันารางวลัให้อยู่ในระดบัประเทศ 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
 

ตวัช้ีวดั  

• ความสาํเรจ็ของการบริหารจดัการ

รางวลัดีเด่นของมหาวิทยาลยั
(Milestone ระดบัสงูสดุ )  

 

Previous Step 2555-2557  
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การเสริมแรง (Reinforcement) • เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

     

จดัทาํองคค์วามรู้ คณุสมบติัผู้สมควร

ได้รบัการขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการขัน้ตอนการเสนอ

ขอพระราชทานฯ และพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลเครื่องราชฯ 

พฒันาสารสนเทศด้านการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ครบทุกประเภท 

เผยแพร่ความรู้ในด้านการขอพระราชทาน

เครื่องราชฯ , จดัทาํคลินิค

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

กระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจงูใจในการ

ปฏิบติังาน 

องคก์รมีบุคลากรมีความภาคภมิูใจ ในการ

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 

 การขอพระราชทานเครื่องราชฯ มี

ความถกูต้อง และตรวจสอบได้ 

สามารถพยากรณ์ผู้ขอพระราชทานเครื่อง

ราชฯล่วงหน้าได้ 

Next Step2558-2559 
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การเสริมแรง (Reinforcement) • เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

     

จดัทาํองคค์วามรู้ คณุสมบติัผู้สมควร

ได้รบัการขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการขัน้ตอนการเสนอ

ขอพระราชทานฯ และพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลเครื่องราชฯ 

พฒันาสารสนเทศด้านการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ครบทุกประเภท 

เผยแพร่ความรู้ในด้านการขอพระราชทาน

เครื่องราชฯ , จดัทาํคลินิก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

กระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจงูใจในการ

ปฏิบติังาน 

องคก์รมีบุคลากรมีความภาคภมิูใจ ในการ

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 

 การขอพระราชทานเครื่องราชฯ มี

ความถกูต้อง และตรวจสอบได้ 

สามารถพยากรณ์ผู้ขอพระราชทานเครื่อง

ราชฯล่วงหน้าได้ 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
 

การพฒันาองคก์ร 
• ศึกษาระเบียบ ขัน้ตอน เงื่อนไขการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

ทกุชัน้ตรา 

• เทียบเคียง ระเบียบ ขัน้ตอน เงื่อนไขการขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทกุชัน้ตราระหว่างข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศึกษา กบัพนักงานมหาวิทยาลยัประจาํ 

 

กระบวนการภายใน 
•  พฒันาระบบสารสนเทศ การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทกุชัน้

ตรา 

•  อบรมผูใ้ช้งานระบบสารสนเทศ การขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

ทกุชัน้ตราของส่วนงาน 

•  พฒันาระบบจดัเกบ็ข้อมลูเงินบริจาคมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพ่ือเสนอขอ

พระราชทานเคร่ืองราช อิสริยาภรณ์แด่ผูมี้อปุการคณุ 

Previous Step 2555-2557  
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การเสริมแรง (Reinforcement) • เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

     

จดัทาํองคค์วามรู้ คณุสมบติัผู้สมควร

ได้รบัการขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการขัน้ตอนการเสนอ

ขอพระราชทานฯ และพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลเครื่องราชฯ 

พฒันาสารสนเทศด้านการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ครบทุกประเภท 

เผยแพร่ความรู้ในด้านการขอพระราชทาน

เครื่องราชฯ , จดัทาํคลินิก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

กระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจงูใจในการ

ปฏิบติังาน 

องคก์รมีบุคลากรมีความภาคภมิูใจ ในการ

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 

 การขอพระราชทานเครื่องราชฯ มี

ความถกูต้อง และตรวจสอบได้ 

สามารถพยากรณ์ผู้ขอพระราชทานเครื่อง

ราชฯล่วงหน้าได้ 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
 

การพฒันาองคก์ร 

• จดัทาํคลินิกเคร่ืองราชอิสรยาภรณ์ เพ่ือให้

คาํปรึกษาแก่ผูป้ฏิบติังานด้านบคุลากรในแต่

ละส่วนงาน 

 

กระบวนการภายใน  

• พฒันาสารสนเทศด้านการขอพระราชทาน

เคร่ืองราชฯ ให้ครอบคลมุบคุลากรทกุประเภท 

• จดัพิธีพระราชทานเคร่ืองราชฯ ประจาํปี 

Previous Step 2555-2557  
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การเสริมแรง (Reinforcement) • เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

     

จดัทาํองคค์วามรู้ คณุสมบติัผู้สมควร

ได้รบัการขอพระราชทานเครื่องราชฯ 
การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

ปรบัปรงุกระบวนการขัน้ตอนการเสนอ

ขอพระราชทานฯ และพฒันาระบบ

ฐานข้อมูลเครื่องราชฯ 

พฒันาสารสนเทศด้านการขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ครบทุกประเภท 

เผยแพร่ความรู้ในด้านการขอพระราชทาน

เครื่องราชฯ , จดัทาํคลินิค

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

กระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจงูใจในการ

ปฏิบติังาน 

องคก์รมีบุคลากรมีความภาคภมิูใจ ในการ

ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยั 

 การขอพระราชทานเครื่องราชฯ มี

ความถกูต้อง และตรวจสอบได้ 

สามารถพยากรณ์ผู้ขอพระราชทานเครื่อง

ราชฯล่วงหน้าได้ 

Next Step2558-2559 

K
 P

 I
 ตวัช้ีวดั 

• การขอพระราชทานเคร่ืองราชฯ มีความถกู

ต้อง และตรวจสอบได้ (Milestone ระดบัสงูสดุ )  

• สามารถพยากรณ์ผูข้อพระราชทานเคร่ือง

ราชฯล่วงหน้าได้ (Milestone ระดบัสงูสดุ )  

Previous Step 2555-2557  
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การเสริมแรง (Reinforcement) •HAPPY UNIVERSITY 
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การพฒันามหาวิทยาลยัแห่งจริยธรรม (Ethic University) 
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การพฒันาศนูยไ์กลเ่กลีย่ (Mediation Center) 
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โครงการอบรมนกัสรา้งสขุ (R2H) 
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การเสริมแรง (Reinforcement) 
•HAPPY UNIVERSITY 

     

2555 - 2557 

2558-2559 

เป้าหมาย 
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การเสริมแรง (Reinforcement) 
•HAPPY UNIVERSITY 

     

2555-2557 

2558-2559 

สิ่งท่ีกําลงัจะไป 

 

การพฒันาองคก์ร 
• ศึกษาปัจจยัในการวดัความสขุของบคุลากร 

 

กระบวนการภายใน 
•  แต่งตัง้คณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบาย “มหาวิทยาลยัแห่งความสขุ” 

•  แต่งตัง้คณะทาํงานขบัเคล่ือนนโยบาย “มหาวิทยาลยัแห่งความสขุ” 

•  ออกแบบสาํรวจวดัความสขุของบคุลากรในองคก์ร 3 ประเภท ดงัน้ี 

 1 แบบวดั Happinometer 

 2 วิเคราะหส์ขุกาย 

 3 แบบสาํรวจความรกัและความผกูพนัต่อองคก์ร 

•  นําผลสาํรวจท่ีได้ไปวิเคราะหห์าตวัแปร ท่ีส่งผลต่อบุคลากร  
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การเสริมแรง (Reinforcement) 
•HAPPY UNIVERSITY 

     

2555-2557 

2558-2559 

สิ่งท่ีกําลงัจะไป 

การพฒันาองคก์ร 

สรา้งเครอืขา่ยกบัมหาวทิยาลยัและองคก์รอื่นๆ เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งความสขุในองคก์ร 

 

กระบวนการภายใน 

• สรา้งโครงการ Happy University รบัฟงัความคดิเหน็ และใหทุ้กสว่นงานมสีว่นรว่มในการ

จดัทาํโครงการ 

• สรา้งโครงการ Ethic University ปลกูฝงัใหบุ้คลากรมคีุณธรรม จรยิธรรม 

• สรา้งศนูยไ์กลเ่กลีย่เพือ่ขบัเคลื่อนในการลดขอ้ขดัแยง้ ลดกรณีพพิาทระหวา่งหน่วยงาน 

หรอืระหวา่งบุคคล สรา้งใหม้หาวทิยาลยัมคีวามสขุทุกดา้น 
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การเสริมแรง (Reinforcement) 
•HAPPY UNIVERSITY 

     

2555-2557 

2558-2559 

เป้าหมาย 

• เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเชยีงใหมเ่ป็นตน้แบบ 

มหาวิทยาลยัแห่งความสขุ 

       มหาวิทยาลยัจริยธรรม  

       และมหาวิทยาลยัสร้างสนัติวฒันธรรม 

• เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวามสขุในการทาํงานและการ

ใชช้วีติในองคก์ร 
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แนวคิดการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 

การเรียนรู ้

ด้วยตนเอง 

 

• ทกัษะทางด้าน

วิชาการ 

• เสริมสร้าง

ทกัษะวิชาชีพ 

• ทกัษะ การ

บริหาร 
 

 

 

สมรรถนะ 

ทางวิชาชีพ 

 

 

สร้าง

จริยธรรม 

ในวิชาชีพ 
 

คา่นยิมหลกั/
วฒันธรรมของ มช.  

e-CMU 

พลังขับเคล่ือนองค์กร 

แผนการสืบทอดตาํแหน่ง  

Successor Development Plan 

แผนการพฒันารายบคุคล  

Personal Development Plan 

เก่ง  ดี   มีสุข 

คณุสมบติั HR  

1. ความรู้ความเข้าใจในองคก์ร  มีความสามารถ

(ทกัษะ/เทคนิค)  (Knowledge experience , 

talent) 

2. ส่ือความหมายได้ถกูต้อง  (Communication) 

3. มุ่งมัน่กบัการลงมือทาํจริงๆ มีความรบัผิดชอบ 

(Performance management) 

4. สร้างความเข้มแขง็ทางด้านวฒันธรรมองคก์ร

(Competitiveness of culture)  

5. ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร (Attitude)  

6. สภาวะความเป็นผู้นํา (Leadership) 

          กล้าคิด กล้าพดู พดูตรงไปตรงมา มองขาด  
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 CMU HRD  
 Road Map 

สมรรถนะทางวชิาชพี 
Functional Competency 

คา่นยิมหลกั/วฒันธรรมของ มช.  
e-CMU (Core value) / CMU Culture 

องคก์รแหลง่การเรยีนรู/้ มหาวทิยาลยัจรยิธรรม / 
มหาวทิยาลยัแหง่ความสขุ 

Learning Organization/Ethic U./Happy U. 

การพฒันาความรู ้ความสามารถในการทาํงาน 

สายวชิาการ 
การจดัการ การเรยีน การสอน/การสอนในศตวรรษที ่21  

/การวจิยั/ การแนะแนว /การทบทวนกระบวนการ/ 
Routine to Research / Real sector education 

สายปฏบิตักิาร 
การจดัทํางบประมาณ/การเงนิ /ความรูด้า้นบรหิารงานบคุคล 

นกักจิการนกัศกึษา/นกัวเิทศสมัพนัธ/์ ความรูด้า้นประชาสมัพนัธ/์สรา้งคณุคา่ 
/Routine to Research  

ความรูแ้ละทกัษะภายในงาน/เฉพาะตาํแหนง่ 

ผูบ้รหิารระดบัตน้ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 

ผูบ้รหิารระดบักลาง 

ภาวะผูนํ้า 
การบรหิารความ

ขัดแยง้ 
 การบรหิารจดัการ 

กระบวนการตดัสนิใจ  
 บรหิารความขดัแยง้ 

ภาวะผูนํ้า การแกไ้ขปัญหา 
การจัดทําแผนกลยทุธ ์

 

ทกัษะสว่นบคุคล/การพฒันาตนเอง 
ทักษะคอมพวิเตอร ์ภาษา การทํางานเป็นทมี 

ดา้นบคุลกิภาพสําหรับตําแหน่ง การตดิตอ่สือ่สาร 
เพือ่ความรว่มมอื ดา้นภาวะผูนํ้า บรหิารความขดัแยง้ 
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+ 
+ 

BSC/SIPOC/TQA 
EdPEx/Hamburger Model 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเชงิรุก 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

บุคลากรมีศักยภาพ สมรรถนะในระดับมืออาชีพ 

มีความเป็นสากล มีจติสาํนึกรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม 

บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน 

และมีความเช่ือม่ันผูกพันต่อองค์กร 
บุคลากรมีเครือข่ายการปฏบัิตงิาน  

แหล่งเรียนรู้ 

กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ  
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การพฒันาบคุลากรเชิงรกุ (Development) 

พฒันาบุคลากรตามทกัษะวิชาชีพ การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

จดัอบรมตามหลกัสตูรท่ีกาํหนด  
บูรณาการ การพฒันาบุคลากรกบัองคก์ร

ภายนอก 

ยกระดบัการพฒันาบุคลากรเพ่ือตอบสนอง 

ต่อการเปล่ียนแปลง 

บุคลากรมีความรูต้ามหลกัสตูรท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนด 

องคก์รมีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพและเป็นมอื

อาชีพ 

บรรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด  

บุคลากรมีทกัษะ สอดรบักบัการ

เปล่ียนแปลง 

Next Step 2558-2559 

K
 P

 I
 

Previous Step 2555-2557  
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โครงการพฒันาบคุลากรในรอบปีท่ีผา่นมา 

มุงเนนการพัฒนาผูบรหิาร และ

ผูปฏบัิติงานในมหาวทิยาลัย 

ทุกกลุม  

ทุกระดับ 

กลุมบรหิารวชิาการ  
มุงเนนภาวะผูนํา การบรหิารงานที่ทันสมัยและการพัฒนา

มหาวทิยาลัยสูการเปนมหาวทิยาลัยแหงคุณภาพ จํานวน 

14  โครงการ  

กลุมวชิาการ  
มุงเนนการเรยีนการสอน/ การสรางความรูความเขาใจใน

ระบบการประกันคุณภาพการศกึษา/การศกึษาในศตวรรษ

ที่ 21  

จํานวน 4 โครงการ 

กลุมสายปฏบัิติการ  
มุงเนนการจัดการทางทรัพยากรดานทักษะ/การสราง

ทมีงาน/การสรางเคร่ืองมือในการบรหิารจัดการ/การ

พัฒนาทัศนคตแิละการถายทอดนโยบายจากผูบรหิารสู

การปฏบิัต ิ 

จํานวน 28 โครงการ 

กลุมอื่นๆ  
 การจัดโดยมุงเนนการสงเสรมิดานการพัฒนาสุขภาพ 

รางกาย จติใจ สรางความรวมมือรวมใจในการอยูรวมกัน 

จํานวน 4 โครงการ 

Previous Step :2555-2557 
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การประยุกตแนวคิดเพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัย 5 ระดับ 

ระดบัสงู 

40 คน 

ระดับตน 
250 คน 

Personal Development Plan 

Successor Development Plan 

หลกัสตูรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ (พบสส.) 
เน้นการพฒันาด้าน LEADING NETWORK 
รองอธิการบดี หวัหน้าส่วน 

ระดบัสงู 

40 คน 

ระดบักลาง 1 

179 คน 

ระดบัสงู 

40 คน 

ระดบัสงู 

40 คน 

ระดบักลาง 2 

300 คน 

ระดบักลาง 3 

80 คน 

หลกัสตูรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงู (พบส.) 
เน้นการพฒันาด้าน LEADING FUNCTION 
รองคณบดี รองผู้อาํนวยการสถาบนั สาํนัก 

หลกัสตูรการพฒันาผูบ้ริหารระดบักลางสายวิชาการ (พบก-ว.) 
เน้นการพฒันาด้าน ACEDEMIC EXCELLENCE 
หวัหน้าภาค/สาํนักวิชา 

หลกัสตูรการพฒันาผูบ้ริหารระดบักลาง (พบก-บ.)  
เน้นการพฒันาแบบบรรยาย กรณีศึกษา ทศันศึกษา  
และการทาํงานกลุ่มให้เป็นผู้นําทีม LEADING TEAM  
ผู้อาํนวยการกอง เลขานุการส่วนงาน 

หลกัสตูรการพฒันาผูบ้ริหาร ระดบัปฏิบติัการ (พบป.) 
เน้นการพฒันาแบบบรรยาย  กรณีศึกษา ทศันศึกษา และ 
การทาํงานกลุ่มให้นําตนเอง LEADING SELF 
หวัหน้างาน หวัหน้าฝ่าย 
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ระดมสมองในการจัดทาํรูปแบบ

การพัฒนาบุคลากร 

ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

โครงการร่วมมือจัดทาํ
รูปแบบการพัฒนาบุคลากร

ใหม่กับองค์กรภายนอก 
โครงการนําร่อง รูปแบบการ

พัฒนาบุคลากรแบบใหม่ 

บูรณาการ การพฒันา

บุคลากรกบัองคก์ร

ภายนอก 

ยกระดบัการพฒันา

บุคลากรเพ่ือตอบสนอง 

ต่อการเปล่ียนแปลง 

Next Step:  
2558-2559 

Personal 
Development Plan 

Successor  
Development Plan 

+ 

หลกัสตูร การจดัการ การเรยีน การสอนยคุใหม ่
หลกัสตูรแนวทางการวจิยัสูค่วามเป็นอจัฉรยิะทางวชิาชพี 

หลกัสตูรแนวทางพฒันาสูค่วามสาํเร็จในสภาวะจรงิ 
Routine to Research / Real sector education 

จัดตัง้ศนูยพั์ฒนาบคุลากรเชงิรกุ 
ถา่ยทอดและแสวงหารายได ้
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การพฒันาบคุลากรเชิงรกุ (Development) 

พฒันาบุคลากรตามทกัษะวิชาชีพ การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

จดัอบรมตามหลกัสตูรท่ีกาํหนด  
บูรณาการ การพฒันาบุคลากรกบัองคก์ร

ภายนอก 

ยกระดบัการพฒันาบุคลากรเพ่ือตอบสนอง 

ต่อการเปล่ียนแปลง 

บุคลากรมีความรูต้ามหลกัสตูรท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนด 

องคก์รมีบุคลากรท่ีมีศกัยภาพและเป็นมอื

อาชีพ 

บรรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีมหาวิทยาลยั

กาํหนด  

บุคลากรมีทกัษะ สอดรบักบัการ

เปล่ียนแปลง 

Next Step 2558-2559 

K
 P

 I
 

Previous Step 2555-2557  

ความสําเร็จในการสรา้งระบบ
พฒันาบคุลากร (ระดบัสงูสดุ) 
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ห
ล

กั
ส

ตู
รก

าร
เร

ยี
น

รู/้
ท

กั
ษ

ะ 

ข ัน้ตน้ 

ข ัน้สงู 

เวลา 
อาจารย ์

บรรจใุหม ่
01/

ส.ค./2526 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
10/ก.ย./2537 

รองศาสตราจารย ์
11 /ก.ย./2539 

ศาสตราจารย ์
25/ธ.ค./2555 

ปฐมนเิทศ 
2526 

สมรรถนะทางวชิาชพี 
Functional 

Competency 

2526 2546 2536 2556 2566 

คา่นยิมหลกั/วฒันธรรม
ของ มช.  

e-CMU (Core value) / 
CMU Culture 

องคก์รแหลง่การเรยีนรู/้ 
มหาวทิยาลยัจรยิธรรม / 

มหาวทิยาลยัแหง่ความสขุ 
Learning 

Organization/Ethic 
U./Happy U. 

การจดัการ การเรยีน การสอน/ 
การสอนในศตวรรษที ่21  

/การวจิยั/ การแนะแนว /การ
ทบทวนกระบวนการ/ Routine to 

Research / Real sector 
education 

หลกัสตูรการพฒันาผูบ้รหิาร
ระดบักลางสายวชิาการ 

(พบก-ว.) 
เนน้การพฒันาดา้น  

ACEDEMIC EXCELLENCE 

หลกัสตูรการพฒันา
ผูบ้รหิารระดบัสงู (พบส.) 

เนน้การพฒันาดา้น 
LEADING FUNCTION 

หลกัสตูรการพฒันาผูบ้รหิาร
ระดบัสงูสดุ (พบสส.) 
เนน้การพฒันาดา้น 
 LEADING NETWORK 

2561 

เกษยีณ 

ฝึกทกัษะซบัซอ้น 
ดว้ยประสบการณ์ 
ถา่ยทอดใหอ้งคก์ร 
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มหาวิทยาลัยแหงความเปนเลศิ 
University of Excellence 

คุณภาพระดับโลก 
การจัดอันดับมหาวทิยาลัยชั้นนําของโลก 

World Class University 
การเปนมหาวทิยาลัยระดับนานาชาต ิ

Globalization and Localization 
การเทยีบเคยีงคุณภาพมหาวทิยาลยัในประเทศและตางประเทศระดับสูง 

Benchmarking 

รวมพลังสรางความเปนเลศิ 

ยุทธศาสตร 
1.พัฒนาการการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพในระดับ

สากล 

2.พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนฯ 

3.พัฒนาการบรกิารวิชาการตาม

ความตองการของชุมชน 

4.มุงทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีไทยฯและสิ่งแวดลอม 
5.พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 

ธงนํา บัณฑิตเปนคนด ีมีทักษะ ความรู ความสามารถ 
มุงพัฒนาการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยเชงิบูรณา

การท่ีสมบูรณแบบ 

บูรณการบรกิารวิชาการ/ความรู

ของมหาวิทยาลัย สูชุมชนอยางมี

สวนรวม 

นําศิลปวัฒนธรรมไทยสูสากล 
นํามหาวิทยาลัยสูความเปนประชาคม

อาเซยีนและสากล 

ลําดับความสําคัญ 

1.พัฒนาคุณภาพบัณฑติโดยจัดการเรียนการสอนแบบ 

(Problem Based Learning, Self Directed Learning, Life Long 

Learning, ICT Integrated Learning) 

2.พัฒนาระบบสหกจิศกึษาในการเพิ่มทักษะนักศกึษา 

3.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จติสํานกึความรับผิดชอบตอ 

สาธารณะแกนักศกึษา 

4.เสริมความเปนนานาชาตแิกนักศกึษา  

(English & ICT Literacy) 

5.พัฒนาการเปน e-University 

1.วจิัยเชงิบูรณาการรวม ภาคการผลติ/
อุตสาหกรรม 
2.วจิัยเชงินโยบายสาธารณะ 
3.วจิัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสาธารณะ 
4.พัฒนานักวจิัยทุกมติิ 
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนวจิัย 

1.ศูนยบริการสุขภาพ ในภูมภิาค
อาเซยีน เอเชยี (Health Hub) 
2.ศูนยความเปนเลศิดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 
3.แหลงเรียนรูและบริการวชิาการ
ดานการเกษตร 
4.ศูนยใหคําปรึกษา / ใหความรูดาน
กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย 

1.ศูนยลานนาคดศีกึษา 
2.สงเสริมวัฒนธรรมพื้นบาน 
3.ทํานุบํารุงศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณี
ลานนา 
4.สงเสริมมรดกลานนาสูมรดกโลก 
5.Green and Clean Campus 

1.เปนผูนําดานวชิาการ ดานวทิยาศาสตร
สุขภาพ สูอาเซยีน 
2.สรางความรู ความเขาใจในการเปน
ประชาคมอาเซยีน 
3.นํานักศกึษา บุคลากร เขาสูอาเซยีน 

ยุทธศาสตร 6.พัฒนาระบบการบรหิารจัดการท่ีมีประสทิธภิาพ 

ธงนํา พัฒนาเสรมิสรางความเขมแข็งในการบรหิารเพื่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลดวยธรรมาภบิาล 

ลําดับความสําคัญ 

1.ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปีระสทิธภิาพ (Recruit – 
Retain - Reinforcement) 
2.พัฒนาระบบ HRD ทุกระดับ 
3.แสวงหาทุนการศกึษาปริญญาเอกสําหรับอาจารย 

1.มอบอํานาจ / กระจายอํานาจ 
2.พัฒนาระบบบริหารงานยุคใหมระบบ ICT และ
พัฒนาเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO) 

1.แสวงหารายไดเพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืน 
2.พัฒนาเสริมสรางระบบตรวจสอบ
ที่ด ี
3.สรางระบบการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม 

1.พัฒนาเครือขายนักศกึษาเกาและประชาชนรวมพัฒนามหาวทิยาลัย 
2.สรางคานยิมและขวัญกําลังใจใหบุคลากรรักองคกร / และทํางานอยางมคีวามสุข 
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พฒันาระบบ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

พฒันาองคก์ร
แห่งการ
เรียนรู้ 

การมอบ
อาํนาจ 

สร้างกลไกการปกครองบังคับบัญชา 
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การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบคุลากร 
• การพฒันา ระบบ CMU-HR เพ่ือเป็นศนูยก์ลางในการบริหารงานบคุคล 

CMU-HR 

ระบบแผนงาน 

(CMU-PA) 

ระบบบญัชีสาม

มิติ 
ส่วนงาน 
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การพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบคุคล 

ฐานข้อมูลความเช่ือมโยงกระบวนการ

บริหารงานบุคคล ให้เป็น One Database 
การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

จดัทาํโครงการ CMU-HR 
จดัทาํแผนสารสนเทศเชิงยทุธศาสตร ์และ

พฒันาระบบท่ีเก่ียวข้อง 

ศึกษาความเช่ือมโยงกบั ระบบการเงิน         ( 

บญัชี3 มิติ ) ระบบ CMU-PA  และศึกษาความ

ต้องการสารสนเทศของส่วนงาน 

การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ลดขัน้ตอน 

ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศเพ่ือการ

ตดัสินใจในการบริหารงานองคก์ร 

มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลตรงความ

ต้องการของผู้บริหาร 

มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้บริหารงาน

บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Next Step 2558-2559 

K
 P

 I
 

Previous Step 2555-2557  
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การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบคุลากร 
• Previous Step  การพฒันา ระบบ CMU-HR 

โครงการ CMU-HR ท่ีพฒันาแล้ว 

• ระบบทะเบียนประวติับคุคล 

• ระบบการเล่ือนเงินเดือน 

• ระบบการลาออนไลน์ 

• ระบบกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 

• ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบคุลากร 
• Next Stepการพฒันา ระบบ CMU-HR 

เป้าหมายอนาคต 
• พฒันาระบบการขอตาํแหน่งทางวิชาการ 

• พฒันาระบบการออกคาํสัง่บรรจ ุจากระบบ 

CMU-HR 

• เน้นความเช่ือมโยงกบัฐานข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

เช่น การเงิน แผนอตัรากาํลงั 

• พฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจ โดยใช้

เคร่ืองมือ BUSINESS INTELLIGENCE

สาํหรบับริหารงานบคุคล 

• ระบบจดัการข้อมลูผูบ้ริหาร 

• ระบบจดัการข้อมลูการพฒันาบคุลากร KPI การพฒันาระบบครบทกุมติ ิ
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การมอบอาํนาจและกระจายอาํนาจ 

สาํรวจขัน้ตอนการบริหารจดัการเพ่ือ

มอบอาํนาจและกระจายอาํนาจ 
การพฒันาองค์กร 

กระบวนการภายใน 

คุณภาพงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

จดัทาํ ข้อตกลง ในการมอบอาํนาจ 

กระจายอาํนาจให้กบัส่วนงาน 
ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการลดและยกเลิก

ขัน้ตอนท่ีไม่จาํเป็นในการบริหารจดัการ 

การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างคล่องตวั 

ลดกระบวนการ ขัน้ตอนในการ

บริหารงาน 
กระบวนการ ขัน้ตอน มีความรวดเรว็ 

Next Step 2558-2559 

K
 P

 I
 

Previous Step 2555-2557  
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เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ 

การมอบ
อาํนาจ 

การมอบอาํนาจในการบริหารงานบคุคล 

• การขอหนังสือลงนามถึงปลดักระทรวงการ

ต่างประเทศเพ่ือขอหนังสือเดินทาง 

(PASSPORT)และการขอหนังสืออาํนวยความ

สะดวกในการตรวจลงตรา (VISA)  มีความ

คล่องตวัมากย่ิงขึน้ โดยหวัหน้าส่วนงาน

สามารถปฏิบติัการแทนอธิการบดีได้  

• การสรรหา บริหารอตัรากาํลงั พนักงาน

มหาวิทยาลยั (เงินรายได้ส่วนงาน) 

ระหว่างดาํเนินการ 
 การเดินทางไปปฏิบติังาน ทัง้ภายในและต่างประเทศ ท่ี

มีระยะเวลาไม่เกิน 60 วนั 

 การลาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ทางวิชาการ 

 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดงูาน และปฏิบติังานวิจยัทัง้

ภายในและต่างประเทศ 

 การไปต่างประเทศในระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดู

งาน และปฏิบติังานวิจยัทัง้ภายในและต่างประเทศ 
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เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ 

การมอบ
อาํนาจ 

เป้าหมายอนาคต 
กระจายอาํนาจการบริหารงาน 

ท่ีเป็นลกัษณะงานประจาํจาก 

กองบริหารงานบคุคล สู่ เจ้าหน้าท่ี

บคุคลส่วนงาน ผา่นระบบ CMU-HR 

KPI ความสําเร็จในการมอบอาํนาจสูส่ว่นงาน 
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Learning Organization 

HRM HRD 

  Individual KM 

  Organization KM 

การพฒันาการจดัการองคค์วามรู ้

• แต่งตัง้คณะกรรมการและคณะทาํงาน

ขบัเคล่ือนนโยบาย “การจดัการความรู้

ส่วนบคุคลและองคก์ร” 

• สร้างพืน้ท่ี KM-LO Home เพ่ือสร้าง

บรรยากาศในการแลกเปล่ียนองคค์วามรู ้

• สกดัองคค์วามรู้ให้อยู่ในรปูแบบส่ือท่ี

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
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แบบอยา่งทีด่ทีางจติใจ  
(Mental models) 

Learning  

Organization 

ความรอบรูส้ว่นบคุคล 
 (Personal mastery) 

สรา้งท
มีการเรยีนรู ้ 

(Team
 learning) 

สารสนเทศ 
(Information) 

การคดิเชงิระบบ  
(Systematic thinking) 

องคค์วามรูใ้น มช. 
(Knowledge in Organization) 

ปฏบิตั ิ
Practice/Action 

ความรอบรู/้
ความฉลาด 

(Wisdom) 

2 .การจดัการ 
ระบบขององคค์วามรู ้

(Knowledge system  
management) 

ขอ้มลู 
(Data) 

การสงัเคราะห ์

การวเิคราะห ์

3. การประกนัคณุภาพ 
ภายนอกองคก์ร 

TQA/ISO 

 4. BSC/SIPOC/EdPEx/Hamburger Model 

Quantity Quality 

ความสาํเร็จของ มช. 

1 

จตินาการรว่ม  
(Shared vision) 
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กําหนด 
ยทุธศาสตร ์

 

 
ตัง้เป้าหมาย 

การดําเนนิการ 
ระยะสัน้/ยาว 

 

มุง่สูว่สิยัทศัน ์

สรา้งกลยทุธโ์ดยใช ้
BSC/SIPOC/Hamburger Model 

สรา้งองคก์ารเรยีนรู ้
(Learning organization) 

สรา้งระบบการจดัการภมูริู ้
(Knowledge System  Management) 

บรหิารการเปลีย่นแปลง 
มหาวทิยาลยัทัง้ระบบ 

วฒันธรรม 
แหง่การเรยีนรู ้

 
ใชภ้มูปัิญญา 

วเิคราะห ์
สถานการณ ์
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มหาวทิยาลยัแหง่ความสขุ 
มหาวทิยาลยัจรยิธรรม  
มหาวทิยาลยัสรา้งสนัตวิฒันธรรม 



ขอบคณุครบั 
 

รศ.ดร.ไพโรจน ์วริยิจาร ี
กองบรหิารงานบคุคล   

สาํนกังานมหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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“ A person who never made a mistake   
  never tried anything new”  
  Albert Einstein 

“ A pessimist sees the difficulty in every     
  opportunity ;  
  A optimist sees the opportunity in every    
  difficulty ”  
  Winston Churchill 
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