
  

 

 
 

รายงานผลการบริหารและพฒันา 

ทรัพยากรบุคคล ปงบประมาณ 2564  
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 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ 2564 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากรท้ังในระดับรายบุคคลและระดับคณะ ตั้งแตการสรรหาและ

การคัดเลือก การพัฒนาศักยภาพ การจัดสวัสดิการและผลตอบแทน การจูงใจและการธํารงรักษาใหบุคลากรในองคกรไดรับ

การพัฒนาอยางเหมาะสมกับสมรรถนะของตําแหนง สงเสริมใหบุคลากรไดเพ่ิมพูนทักษะ ความรู ความสามารถและ

ประสบการณ และสามารถนําความรูท่ีไดจากการพัฒนามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวและรูปแบบ วิธีการ

ทํางานใหสอดคลองและเหมาะสมกับยุคสมัย  ตามสถานการณในปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 

วิสัยทัศนคณะศึกษาศาสตร 

 “สถาบันชั้นนําในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางดานศาสตรการสอนแนวใหม” 

 

พันธกิจ 

 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาศึกษาศาสตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 

 2. ผลิตและถายทอดงานวิจัยดานนวัตกรรมการสอนและองคความรูในศาสตรทางการศึกษา  เพ่ือชวยแกปญหา

การศึกษาของทองถ่ินและประเทศ 

 3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและเสริมสรางความเขมแข็งให กับ

สถาบันการศึกษาระดับทองถ่ินและประเทศ 

 4. ทํานุบํารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของทองถ่ินลานนาและปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม อุดมการณและจิตวิญญาณความเปนครู 

 5. บริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลท่ีเนนความโปรงใสและใชแนวทางตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 6. ดําเนินงานโรงเรียนสาธิตฯ ใหมีความเปนเลิศเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ไปพรอมกับการสงเสริมนักเรียนให

มีคุณภาพและเปนพลเมืองโลกท่ีดีบนพ้ืนฐานความเปนไทยและเปนผูมีความรูคูคุณธรรม 
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คานิยม : ED-CMU คณะศึกษาศาสตร 

 คณะศึกษาศาสตรรวมขับเคลื่อนการบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยนําคานิยมและวัฒนธรรมองคกร E-CMU 

มาเปนคานิยมขององคกร เปน ED-CMU โดยมีจุดเนนท่ีการมุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา และรวมพัฒนาดวยพลังท่ี

สรางสรรค มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. มุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา (Educational Excellence : E) หมายถึง การพัฒนาการจัดการศึกษาทุกระดับ

ใหมีความเปนเลิศ ผานการผลิตและพัฒนาครูโดยใชศาสตรการสอนแนวใหม 

 2. รวมพัฒนาดวยพลังสรางสรรค (Dynamic Development : D) หมายถึง บุคลากรสายวิชชาการ สายสนับสนุน 

นักศึกษา นักเรียน ศิษยเกา และผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในพัฒนาการ    จัดการศึกษาดวยพลังท่ีสรางสรรค 

 3. ผูกพัน รับใชสังคม (Community Engagement : C) หมายถึง การท่ีบุคลากรทุคนมีความผูกพันตองการใหคณะ

เปนสถาบันชั้นนํา มีการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงการทํางานรวมกับสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน สถาบันการศึกษาอ่ืนและ

หนวยงานทางการศึกษาดวยจิตสํานึกท่ีรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 

 4. สรางคานิยมดวยหลักธรรม (Morality : M) หมายถึง การทํางานท่ียึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมมีจิตสํานึกเพ่ือ

สวนกลาง รวมถึงผลิตและพัฒนาครูใหมีจิตวิญญาณ อุดมการณและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 5. รวมเปนหนึ่ง (Unity : U) หมายถึง การทํางานท่ีรวมแรง รวมใจ ทํางานเปนทีม เพ่ือความสําเร็จของงานและความม่ังคง

ของคณะ 

 

สมรรถนะหลักของคณะศึกษาศาสตร 

 CC1 : บุคลากรสายวิชาการมีความรูความสามารถในดานศาสตรการสอน 

 CC2 : บุคลากรสายวิชาการมีทักษะและเทคนิคในการใหบริการวิชาการครอบคลุมทุกระดับการศึกษา 

 CC3 : บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะในการทําวิจัยทางดานการศึกษาในหลากหลายบริบท 

 CC4 : บุคลากรสายสนับสนุนมีความมุงม่ันตั้งใจในการอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรองคกร 

 

วัฒนธรรมองคกรคณะศึกษาศาสตร 

 “เต็มใจ ใหบริการ สูการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน” 
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โครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะศึกษาศาสตร 

คณะกรรมการบริหารประจําคณะศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร 
(คณบดี) 

ท่ีปรึกษาคณบดี 

ภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษา 
(หัวหนาภาควิชา) 

(รองหัวหนาภาควิชา) 

ภาควิชาอาชีวศึกษาและการสงเสริมสุขภาวะ 
(หัวหนาภาควิชา) 

ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู 
(หัวหนาภาควิชา) 

สาขาวิชา (ประธานสาขา) 

รองคณบดี 

ผูชวยคณบดี (รองหัวหนาภาควิชา) (รองหัวหนาภาควิชา) 

สาขาวิชา (ประธานสาขา) สาขาวิชา (ประธานสาขา) 

สํานักงานคณะ 
(เลขานุการคณะ) 

งาน (หัวหนางาน) 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(ผูอํานวนการ) 

รองผูอํานวยการ 
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บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีจํานวนบุคลากร      

สายวิชาการและสายสนับสนุน รวมจํานวน 262 คน โดยจําแนกเปนประเภทของบุคลากร ดังนี้ 

 

 

ลําดับ 

 

หนวยงาน 

ประเภทบุคลากร 

ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลยั

ประจํา 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั

ช่ัวคราว 

ลูกจาง 

ประจํา 

รวม

จํานวน 

(คน) 

1 ภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษา 

สายวิชาการ 

  

25 

 

5 

  

30 

2 ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู 

สายวิชาการ 

 

5 

 

26 

   

31 

3 ภาควิชาอาชีวศึกษาและการสงเสริมสุขภาวะ 

สายวิชาการ 

 

2 

 

7 

 

4 

  

13 

4 สํานักงานคณะ สายสนับสนุน 4 32 18 6 60 

5 โรงเรียนสาธิตฯ ระดับมัธยม   สายวิชาการ 12 28 20  60 

สายสนับสนุน  14 16  30 

6 โรงเรียนสาธิตฯ ระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษา สายวิชาการ 

  

14 

 

11 

  

25 

สายสนับสนุน  5 8  13 

 รวม 23 151 82 6 262 

 

หมายเหตุ : ขอมูลเดือน 30 กันยายน 2564 
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ภาควิชาพืน้ฐานฯ จาํนวน 30

คน

ภาควิชาหลกัสตูรฯ จาํนวน 31

คน

ภาควิชาอาชีวศกึษาฯ จาํนวน

13 คน

สาํนกังานคณะ จาํนวน 60 คน โรงเรียนสาธิตฯ (มธัยม) จาํนวน 

90 คน 

โรงเรียนสาธิตฯ (อนบุาลและ

ประถม) จาํนวน 38 คน

จาํนวนบุคลากรสังกดัคณะศึกษาศาต ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยัประจาํ พนกังานมหาวิทยาลยัชั่วคราว ลกูจา้งประจาํ
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เพ่ือใหคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม บรรลุวิสัยทัศน “สถาบันชั้นนําในการผลิต   
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางศาสตรการสอนแนวใหม” จึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยใหมไว 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร
ตามพันธกิจ และ 1 ยุทธศาสตรสนับสนุน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ตามพันธกิจ : ผลิตบัณฑิตครูท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเปนพลเมือง 

     โลก 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ตามพันธกิจ : ผลิตและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมศาสตรการสอนแนวใหม 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 ตามพันธกิจ : รับใชสังคมดวยการบริการวิชาการเชิงรุกโดยใชศาสตรการสอน 

      แนวใหมในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ตามพันะกิจ : ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม นวัตกรรม 

      ลานนา และรักษาสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ตามพันธกิจ : พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปนเลิศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 สนับสนุน    : บริหารจัดการองคกรเชิงบูรณาการแนวใหมท่ีมีธรรมาภิบาล 
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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให
สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) โดยใชหลักการบริหารจัดการองคกรเชิงบูรณาการแนวใหม ท่ี มีธรรมาภิบาล คุณธรรม            
และความโปรงใสไดดําเนินการผลักดันใหมีการพัฒนาบุคลากรผานยุทธศาสตร กลยุทธและตัวชี้วัดตางๆ 
ในแผนพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะใหมมาใช         
ในการปฏิบัติงาน การดําเนินงานในยุทธศาสตรตามพันธกิจและยุทธศาสตรสนับสนุน เพ่ือการขับเคลื่อน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไปสูเปาหมาย เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร      
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับใหมีทักษะ 
ความรูตามสายวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน โดยมีความสอดคลองกับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร EDU-CMU 
และมีจุดเนนท่ีการมุงสูความเปนเลิศทางดานการศึกษา  และรวมพัฒนาพลังท่ีสรางสรรค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 E Educational Excellence มุงสูความเปนเลิศทางการศึกษา 
 D Dynamic Development รวมพัฒนาดวยพลังสรางสรรค 
 C Community Engagement ผูกพัน รับใชสังคม 
 M Morality   สรางคานิยมดวยหลักธรรม 
 U Unity    รวมกันเปนหนึ่งเดียว 
 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของความกาวหนา       
ในสายงานของบุคลากรคณะศึกษาศาสตรทุกคน ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจและผลักดันใหบุคลากรมีพลัง         
ในการทํางาน สรางสรรคพัฒนาบุคลากร พัฒนางานและพัฒนาคณะศึกษาศาสตร คณะฯ จึงสงเสริม   
และสนับสนุนใหบุคลากรมีความเจริญกาวหนาตามสมรรถนะการปฏิบัติงานของแตละตําแหนง ดังนี้ 
 

 1. การบริหารจัดการกรอบอัตรากําลัง 

2. กระบวนการสรรหาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 6. เงินทุนอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 7. สนับสนุนวิจัยและทุนเพ่ือการเผยแพรผลงานทางวิชาการแกบุคลากร 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 8. กระบวนการสงเสริมและสนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการระดับคณะ  

(ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ ศาสตราจารย) 
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1. ผลการดําเนินโครงการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทําให

การจัดโครงการตาง ๆ ของคณะฯ ไมเปนไปตามกําหนดการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกาจัด

โครงการฝกอบรมตาง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงมีการจัดในรูปแบบ            

on site และรูปแบบ Online ผานโปรแกรม Zoom 

 

1.1 โครงการกิจกรรม : EDU KM DAY : การจัดการความรู 1 หนวย 1 องคความรู  

สูนวัตกรรมการเรียนรู 

 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หนวยบริหารทรัพยากรบุคคล 

จัดกิจกรรมโครงการ "EDU KM DAY : การจัดการความรู 1 หนวย 1 องคความรู สูนวัตกรรมการเรียนรู" 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมจากกระบวนการเรียนรู และใหบุคลากรมีโอกาสถายทอด

องคความรูของหนวยงานตนสูหนวยงานอ่ืน ๆ ภายในคณะ โดยมีบุคลากรของแตละหนวยงานเขารวม

นําเสนอนวัตกรรม จํานวน 18 เรื่อง 

 โดยมี รองศาสตราจารย ดร . เ กียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร พรอมดวย  

คณะผูบริหาร และ คณาจารยผูทรงคุณวุฒิ รวมฟงการบรรยายและใหขอเสนอแนะ ผานโปรแกรม 

ZOOM Cloud Meetings 

ภาพกิจกรรม 
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 1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ  

 เม่ือวันท่ี 6 - 8 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับอนุบาลและ

ประถมศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูความเปนเลิศ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร Smart Unit 

และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563               

โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยรัตน นพฤทธิ์ รองคณบดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.น้ําผึ้ง 

อินทะเนตร  รองคณบดี  และอาจารย  ดร . ศักดา  สวาทะนันทน  ผู อํานวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร ณ Belle Villa Resort จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีผลการจัดกิจกรรมดังนี้ 

ทางโรงเรียนรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ระดับอนุบาลและประถมศึกษาไดแผนการจัดการเรียนรู 

แบบ SMART Unit ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 โดยอาจารยในแตละระดับชั้นไดออกแบบ               

แผนการเรียนรูดังกลาว แลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงผูเชี่ยวชาญไดทําการวิพากษและอาจารยไดปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู เพ่ือนําไปใชจริงในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

 

ภาพกิจกรรม 
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 1.3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสรางสมรรถนะคณาจารย      

ภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษา 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนาการศึกษา ไดดําเนินการจัดโครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสรางสมรรถนะคณาจารย ภาควิชาพ้ืนฐานและการพัฒนา

การศึกษา โดยจัดกิจกรรมจํานวน 4 ครั้ง เพ่ือใหคณาจารยและบุคลากรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู 

รวมกันกําหนดเปาหมาย การวางแผนการบริหารงานของภาควิชาฯ ใหมีความคลองตัวและชัดเจน โปรงใส 

และมีสวนรวมในการสนับสนุนใหคณาจารยในภาควิชาฯ ขอผลงานทางวิชาการเพ่ือรองรับการเปน

สถาบันชั้นนํ า ในการผลิตครูและให มี คุณภาพสามารถตอบสนองวิสัย ทัศนและพันธกิจของ                      

คณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ภาพกิจกรรม 
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 1.4 โครงการสัมมนาคณาจารยและบุคลากรภาควิชาอาชีวศึกษาและการสงเสริมสุขภาวะ 

ประจําป 2564 

 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 ภาควิชาอาชีวศึกษาและการสงเสริมสุขภาวะ ไดจัดโครงการสัมมนา

คณาจารยและบุคลากรภาควิชาอาชีวศึกษาและการสงเสริมสุขภาวะ ประจําป 2564 เพ่ือใหคณาจารย

และเจาหนาท่ีภาควิชาฯไดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย ทบทวนวิธีการทํางาน

และผลการดําเนินการในปการศึกษาท่ีผานมา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการจัดการเรียน             

การสอน การวัดผลและประเมินผลในทุกวิชาท่ีภาควิชารับผิดชอบเพ่ือปรับปรุงแกไขและวางแผนการ

ปฏิบัติงานในรอบปการศึกษาตอ ๆ ไป 

ภาพกิจกรรม 
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 1.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพรอมในการทํางาน 

 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพรอมในการทํางาน ใหบุคลากรไดทราบแนวทางการ

บริหารและการดําเนินงานของโรงเรียนในปการศึกษา มีสวนรวมในการคิดและทบทวนแผนพัฒนา

การศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม และเตรียมความพรอมบุคลากรและพัฒนาความกาวหนา

ทางการทํางาน 

ภาพกิจกรรม 
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1.6 โครงการโยคะเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรคณะศึกษาศาสตร 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะศึกษาศาสตร จึงจัดโครงการสงเสริมสุขภาพบุคลากรของ               

คณะศึกษาศาสตร เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอเพ่ือสุขภาพรางกาย             

ท่ีแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวยสนับสนุนใหบุคลากรตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือคนหาความเสี่ยง

ของโรคและภาวะตางๆ ท่ีอาจทําใหเกิดโรค ชวยเพ่ิมโอกาสในการรักษา ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซอน

และลดคาใชจายดานสุขภาพในระยะยาว รวมท้ังสนับสนุนใหบุคลากรฉีดวัดซีนปองกันโรค เชน                 

วัดซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ซ่ึงการสงเสริมและสนับสนุนดังกลาวสงผลใหบุคลากร                     

คณะศึกษาศาสตร มีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตท่ีดี สามารถใชชีวิตประจําวันและปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ภาพกิจกรรม 
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2. ผลการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

ดานการสรรหาบุคลากร ดานการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

บุคลากร 

ดานการดําเนินการและธํารงรักษา

บุคลากร 

งานอัตรากําลังและคาตอบแทน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะฯ ไดบริหารอัตรากําลังประจาํป  

โดยการสรรหาบุคลากรใหมเขาประจําการ

ท่ีมีความรูความเช่ียวชาญตรงตามความ

ตองการของสาขาวิชาสําหรับสายวิชาการ 

และตรงตามความของสายสนับสนุน ดังน้ี 

1. การบรรจุและแตงตั้ง 

1.1 สายวิชาการ รวมจํานวน 27 คน 

- พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 

จํานวน 13 คน 

- พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

จํานวน 8 คน 

- อาจารยผูมคีวามรูความสามารถพิเศษ 

จํานวน 6 คน 

1.2 สายวิชาสนับสนุน รวมจํานวน 9 คน 

- พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 

จํานวน 2 คน 

- พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 

จํานวน 7 คน 

1.3 บุคลากรชาวตางประเทศ 

 3 คน 

1.4 บุคลากรโครงการ ว.ม.ว. 

 - ไมม ี

2. การตออายุราชการ 5 ป (รายใหม)  

- ไมม ี

3. การโอนยาย - ไมม ี

งานอัตรากําลังและคาตอบแทน - 

 

งานอัตรากําลังและคาตอบแทน 

 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการ

ดานสิทธิประโยชนและการธํารงรกัษา

บุคลากรเพ่ือใหเกิดความรักความผูกพันและ

ความเช่ือมั่นตอองคกร ดังน้ี 

1. การจัดทําขอตกลงรวมกอนการ

ปฏิบัติงาน (TOR) และผลการปฏบัิติงาน 

(JA)  

เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมนิผล

ปฏิบัติงาน 

 2. ดําเนินการประเมินผลการปฏบัิติงาน 

ตามแนวทางการประเมิน โดยระบบ 

สมรรถนะ (ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย) 

3. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 

เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจาํ และข้ึนคาจาง

พนักงานมหาวิทยาลัย  

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานผูตออายุ 

ราชการ/อายุงาน จํานวน 1 คน 

5. การมอบรางวัลบุคลากรดีเดนประจําป

งบประมาณ เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับ

บุคลากร 

6. สงเสรมิใหบุคลากรมีการตรวจสุขภาพ

ประจําป 

7. การเกษียณอายุงาน/การลาออก และการ

ดําเนินขอรับบําเหน็จ บํานาญ และเงิน

ชวยเหลือกรณีออกจากงาน มีดังน้ี 

เกษียณ จํานวน 4 คน 

ลาออก จํานวน 11 คน 
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ดานการสรรหาบุคลากร ดานการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

บุคลากร 

ดานการดําเนินการและธํารงรักษา

บุคลากร 

งานกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหดํารง 

ตําแหนง 

1. งานการเสนอขอแตงตั้งและสรรหา 

ไดแก 

 - การเลือกตั้งสภาพนักงาน 

 - การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 - กรรมการสมาชิกสหกรณออมทรัพย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 

งานกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนง 

 คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการ

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน            

(ผศ. รศ. และ ศ.) สงเสริมใหบุคลากร            

สายวิชาการโรงเรยีนสาธิตฯ ใหดํารงตําแหนง

ท่ีสูงข้ึน (ชํานาญ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ

และเช่ียวชาญพิเศษ) และสนับสนุนให

บุคลากรสายสนับสนุนไดจดัทําผลงานทาง

วิชาการเพ่ือกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน ดังน้ี 

1.สายวิชาการ 

1.1 งานเสนอขอกําหนดตําแหนงของพนักงาน

มหาวิทยาลยัใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

   1) ขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 2 คน 

   2) ขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย 

จํานวน 4 คน 

   3) ขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย 

 - ไมม ี

1.2 ความกาวหนาของอาจารยในการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ (ไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนง) 

   1)ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 3 คน 

   1) ตําแหนงรองศาสตราจารย 

จํานวน 2 คน 

   3) ตําแหนงศาสตราจารย 

 -ไมม ี

 

งานกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนง - 
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ดานการสรรหาบุคลากร ดานการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

บุคลากร 

ดานการดําเนินการและธํารงรักษา

บุคลากร 

งานกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหดํารง 

ตําแหนง (ตอ) 

 

งานกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหดํารง 

ตําแหนง (ตอ) 

2. สายสนับสนุน 

   1) ขาราชการ 

 ตําแหนงชํานาญการพิเศษ - ไมม ี

   2) พนักงานมหาวิทยาลัยประจาํ 

ตําแหนงชํานาญการ - ไมม ี

   3) ลูกจางประจํา  

 การปรับระดับช้ัน/การเปลี่ยน

ตําแหนง - ไมม ี

3. การจัดทําขอมูลคณาจารย ลาศกึษา 

ฝกอบรม และดํารงตําแหนงผูบริหาร        

เพ่ือประกอบการจดัทําขอมูลของคณาจารยท่ี

จะครบการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการของคณาจารย ในระบบ EDU-MIS 

งานกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหดํารง 

ตําแหนง (ตอ) 
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ดานการสรรหาบุคลากร ดานการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

บุคลากร 

ดานการดําเนินการและธํารงรักษา

บุคลากร 

งานพัฒนาและฝกอบรม 

1. โครงการปฐมนิเทศพนักงาน

มหาวิทยาลยัใหม ประจําป 2564 

มีจํานวนท้ังสิ้น 15 คน 

งานพัฒนาและฝกอบรม 

 คณะศึกษาศาสตรไดสงเสรมิให

บุคลากรเพ่ิมพูนความรูทางการศึกษา โดย

สนับสนุนใหบุคลากรมีคณุวุฒิการศึกษา 

ท่ีสูงข้ึน และสงเสรมิใหบุคลากรไดเพ่ิมพูน

ความรูทางวิชาการเพ่ิมข้ึน ดังน้ี 

1. ทุนการศึกษา 

  1) ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม -ไมม ี

  2) ทุนโครงการอาจารยชางเผือก -ไมม ี

  3) ทุนสนับสนุนอุดหนุนพัฒนบุคลากร 

คณะฯ จํานวน 3 คน 

2. การอนุมัติใหลาไปศึกษา  

จํานวน 2 คน 

3. การขยายเวลาลาศึกษา จาํนวน - คน 

4. รายงานตัวกลับจากลาศึกษา จาํนวน 1 คน 

5. เรงติดตามการลาศึกษาตามเง่ือนไขการ

บรรจ ุจํานวน 4 คน 

6. การอนุมัติใหลาไปฝกอบรม  

- ไมม ี

7. รายงานตัวกลับจากลาฝกอบรม 

- ไมม ี

8. การอนุมัติใหลาไปเพ่ิมพูนความรูทาง

วิชาการ - ไมม ี

9. การอนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงาน

ภายในประเทศ เพ่ือเขารวมประชุม อบรม 

สัมมนา เปนวิทยากร และการดําเนินการ

เก่ียวกับคาใชจาย และการลงขอมูลใน EDU-

MIS 

 

งานพัฒนาและฝกอบรม - 
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ดานการสรรหาบุคลากร ดานการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

บุคลากร 

ดานการดําเนินการและธํารงรักษา

บุคลากร 

งานพัฒนาและฝกอบรม (ตอ) 

 

งานพัฒนาและฝกอบรม (ตอ) 

10. การอนุมัติเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงาน 

ณ ตางประเทศ เพ่ือเขารวมประชุม อบรม 

สัมมนา เปนวิทยากร และการดําเนินการ

เก่ียวกับคาใชจาย  

11. การประชาสัมพันธแจงเวียนโครงการ

อบรม/สัมมนาตาง ๆ 

12. การสนับสนุนการบริการวิชาการของ

บุคลากรคณะ การเชิญเปนวิทยากร อาจารย

พิเศษ กรรมการและผูทรงคณุวุฒิ 

งานพัฒนาและฝกอบรม (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

ดานการสรรหาบุคลากร ดานการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

บุคลากร 

ดานการดําเนินการและธํารงรักษา

บุคลากร 

งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ

บุคลากร 

– การจัดทําขอมูลสารสนเทศบุคลากร

คณะฯ ท่ีไดรบัการบรรจุใหมท้ังในระบบ  

CMU-MIS และ EDU-MIS 

งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศบุคลากร 

 

- การเสนอรายชื่อบุคลากรของคณะฯ 

เพ่ือขอพิจารณาคัดเลือกเขารับรางวัล

ตาง ๆ โดยในป 2564 มีคณาจารยและบุ

คลกรไดรับรางวัล จํานวน 3 คน 

งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ

บุคลากร 

1. ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลคณาจารย 

และบุคลากรท้ังในระบบ EDU-MIS และ 

CMU-MIS ใหมีความถูกตองและเปน

ปจจุบัน 

2. ตรวจสอบและบันทึกขอมูลขอมูล 

การข้ึนคาจางพนักงานมหาวิทยาลยัช่ัวคราว 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม ในระบบ  

CMU-MIS  

3. ตรวจสอบขอมลูการไดรับการแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ การเลือ่น

เงินเดือน เลื่อนข้ันคาจาง ของขาราชการ 

ลูกจางประจํา และข้ึนคาจางพนักงาน

มหาวิทยาลยั  

 ในระบบ CMU-MIS 

4. ตรวจสอบขอมลูและจัดทํารายงาน 

ระบบงานสารสนเทศบุคลากร สําหรับ 

การรายงานผลการปฏิบัติงานตาม 

ตัวช้ีวัด ตามแผนปฏิบัติการประจาํป 

และตามท่ีไดรับการขอจากหนวยงาน 

ตาง ๆ 

5. การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 

ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน 

มหาวิทยาลยัประจํา และผูกระทําความ 

ดีความชอบ 

6. การจัดทําหนังสือรับรอง 

7. ตรวจสอบและบันทึกขอมูลการลา

ประเภทตาง ๆ 

8. การขอยกเวนครูตามพระราชบัญญัติ

ขาราชการทหาร พ.ศ. 2497 
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ดานการสรรหาบุคลากร ดานการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

บุคลากร 

ดานการดําเนินการและธํารงรักษา

บุคลากร 

งานกองทุนและสวัสดิการ 

 

งานกองทุนและสวัสดิการ 

 

งานกองทุนและสวัสดิการ 

1. งานประกันสังคม 

2. งานกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

3. การรายงานขาราชการ ลูกจางประจํา 

พนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิตและขอรับ

สวัสดิการตาง ๆ 

4. การแจงประชาสมัพันธสวัสดิการตางๆ 

เชน  สวัสดิการเงินกูเพ่ือท่ีอยูอาศยั 
  งานวินัยและนิติการ 

1. การดําเนินการทางวินัยและสอบสวน 

 


