
รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ของหน่วยบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

1. ช่ือโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

    1.1 ส่วนงานที่รับผิดชอบหรือคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ด้านบริหารงานบุคคล 

         ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นางสาวอมรรัตน์ ปัญจขันธ์ 

     ต าแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารงานบุคคล) 

         โทรศัพท์ 053-942604 โทรสาร 053-943719 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-1764257  

  E-mail:  amornrut.cmuic@hotmail.com 

2. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

 2.1 ยุทธศาสตร์ :  

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 เชิงรุก :      นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก :      นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ  

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก :      ล้านนาสร้างสรรค์  

     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามพันธกิจ :    ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็น 

       พลเมืองโลก 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตามพันธกิจ :   วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามพันธกิจ :  บริการวิชาการท่ีเกิดประโยชน์แก่สังคม 

    ยุทธศาสตร์ที่ 7  :      แสวงหารายได้เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 8  :     บริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

 2.2 ตัวชี้วัดหลักของยุทธศาสตร์ :   

3. สถานภาพโครงการ :  งานยุทธศาสตร์  งานพ้ืนฐาน/งานประจ า/งานตาม

ภารกิจ  
4. ระยะเวลาด าเนินโครงการ/ กิจกรรม   

          1 ปีงบประมาณ           

           ผูกพัน เริ่มต้นปี 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดปี 30 กันยายน 2563                                  

 

 

 

mailto:amornrut.cmuic@hotmail.com


 

หน่วยบริหารงานบุคคลได้ด าเนินการจัดท าโครงการและสนับสนุนการเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ตามค าสั่งวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรรมดิจิทัล ที่ 

29/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติ

นวัตกรรมดิจิทัล ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาความรู้

ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆที่สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้รับ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการเรียนการ

สอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (642238104D001A0) จ านวนเงินทั้งหมด 

149,740 บาท 

 

ทั้งนี้ หน่วยบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆภายใต้งบประมาณดังกล่าว โดยสรุปได้

ดังนี้ 

1. โครงการการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้  

1.1 KM ของหน่วยนโยบายและแผน/ประกันคุณภาพการศึกษา (การอบรม SDG, OKR) 

KM OKR:SDG เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความส าเร็จ หรือ OKR 

(Objective Key Result) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG  ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน  โดย

มีวิทยากรรับเชิญจากกองแผนงาน มช. วันที่ 14 พ.ค. 2564 ผ่านระบบ zoom 

1.2 กิจกรรม KM หัวข้อ "เคล็ด (ไม่)ลับ การเคลียร์งาน เคลียร์เงิน  

ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการ และการเบิกจ่าย ตามระเบียบฯ" โดย หน่วยนโยบาย

และแผน การเงิน บัญชี พัสดุ และประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล วันที่ 

14 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง ICB1102 ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  

  

 

 

 

 

                                                                 

 

 



1.3 KM ของหน่วยบริหารงานบุคคล CMU HR Portal "มช. เปลี่ยนระบบ HR จาก MIS เป็น HR Portal 

แล้วนะ รู้ยัง?" วันที่ 30 ก.ค. 25564 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และผ่านทาง zoom  

1.4 กิจกรรม KM: Easy Design by CANVA โดย หน่วยประชาสัมพันธ์เเละสื่อสารองค์กร วิทยาลัย

นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง ICB 1102 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัย

นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  

1.5 กิจกรรม CMU e-Document "ลด ละ เลิก การใช้กระดาษ ส่งต่อเอกสารด้วยระบบ CMU e-

Document กัน" โดย หน่วยธุรการเเละสารบรรณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล วันที่ 9 

มิถุนายน 2564 ณ ห้อง ICB 1102 ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  

1.6 โครงการการจัดการความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรมในองค์กร KM หัวข้อ "ICDI Office Digitalization 

Ep.1" โดย หน่วยเทคโนโลยสีารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง ICB 1102 วิทยาลัย

นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. และ ZOOM 

1.7 โครงการจัดการความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM: Biweekly Review) หัวข้อ การทบทวนโครงร่าง

องค์กร วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ICB1313 และผ่านระบบ 

Zoom Meeting 

2. โครงการพัฒนากระบวนการท างาน หัวข้อ “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to 

Research: R2R for Quality Development and Work Process Improvement)” ในวันที่ 

อังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยเบิกจ่ายจาก

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการเรียนการ



สอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุน

ทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จ านวน 7,840 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน  

3.1 นางสาวยุพาพักตร อินทุโสภณ ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรม

หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ณ ส านัก

บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุน

พัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัย

นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จ านวน 4,000 บาท 

 

 

 

 

 

 



3.2 นางสาวริซซ่า อิตางาคิ ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย สังกัดศูนย์อาเซียนศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร

เทคนิคการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ณ ส านักบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนา

บุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ

นวัตกรรมดิจิทัล จ านวน 4,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 นางสาวปิยาภรณ์ ไชยยศ ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร) สังกัด

ส านักงานวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมคอร์สเรียนครบถ้วนทุกพ้ืนฐาน UX/UI : Complete 

UX/UI Design และ UX/UI with Adobe XD เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ด้านงานออกแบบ และประยุกต์ความรู้กับสายงานการออกแบบแอปพลิเคชั่นเว็บไซท์ในปัจจุบัน โดย

เป็นการอบรมผ่านระบบ Online จ านวน 14.30 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 172 ตอน ระหว่างวันที่ 24 

มิถุนายน – 10 กันยายน 2564 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนา

บุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ

นวัตกรรมดิจิทัล จ านวน 3,990 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. โครงการพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

หัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)” หัวข้อ “เส้นทางความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ (Career Path)” ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom 

Meeting โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร กิจกรรม

พัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

จ านวน 4,980 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในการท าวิจัยสถาบันที่ถูกต้อง หัวข้อ “หลักการวิจัยสถาบัน

เพ่ือการพัฒนาองค์กร (Institutional Research for Organizational Development)” ในวันจันทร์

ที่  27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยเบิกจ่ายจาก

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการเรียนการ

สอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุน

ทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จ านวน 5,600 บาท  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.  โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
6.1 โครงการ ICDI ร่วมใจป้องกันตนเองห่างไกลจาก “โควิด-19” ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ณ คณะ

แพทยศาสตร์ มช. โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรม

ดิจิทัล จ านวน 9,975 บาท 

  

  



  
 

6.2 กิจกรรม Happy Family & Heart & Socity & Relax  "โครงการกินข้าวด้วยกัน" ในวันที่ 19 

สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนา

บุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จ านวน 3,000 บาท 

 



6.3 กิจกรรม Happy Relax & Brain & Family & Money "ปลูกผักเพราะเรารักกัน" วันที่ 3 กันยายน 

2564 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัด

การศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนา

บุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จ านวน 4,985 บาท 

 

   

   



     

 

6.4 กิจกรรม Happy Society & Heart "Big Cleaning Day" วันที่  8 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัย

นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการเรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนา

บุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ

นวัตกรรมดิจิทัล จ านวน 2,000 บาท  

  



  

 

สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการ

เรียนการสอน งานสนับสนุนการจัดการศึกษา กองทุนพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร งบ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 

(642238104D001A0) จ านวนเงินทั้งหมด 149,740 บาท ดังนี้ 

 

ล าดับ

ที ่

โครงการ แผนการใช้เงิน 

(บาท) 

ผลการใช้เงิน 

(บาท) 

จ านวนเงิน

คงเหลือ (บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการการจัดการ

ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(KM) จ านวน 9 กิจกรรม 

ดังนี้  

7,000 

 

3,000 4,000  

 1.1 กิจกรรม KM ของ

หน่วยนโยบายและแผน 

- - -  

 1.2 กิจกรรม KM ของ

หน่วยประกันคุณภาพ

การศึกษา *อยู่ในหมวด 

EdPEx, ความเสี่ยง 

- - -  



 1.3 กิจกรรม KM หัวข้อ 

อบรม “SDG, OKR”  ของ

หน่วยนโยบายและแผน/

ประกันคุณภาพการศึกษา  

1,200 1,200 0  

 1.4 กิจกรรม KM หัวข้อ 

"เคล็ด (ไม่) ลับ การเคลียร์

งาน เคลียร์เงิน (หน่วย

การเงิน บัญชีและพัสดุ) 

- - -  

 1.5 KM หัวข้อ CMU HR 

Portal "มช. เปลี่ยนระบบ 

HR จาก MIS เป็น HR 

Portal แล้วนะ รู้ยัง?" ของ

หน่วยบริหารงานบุคคล 

- - -  

 1.6 กิจกรรม KM: Easy 

Design by CANVA ของ

หน่วยประชาสัมพันธ์และ

สื่อสารองค์กร 

- - -  

 1.7 กิจกรรม CMU e-

Document "ลด ละ เลิก 

การใช้กระดาษ ส่งต่อ

เอกสารด้วยระบบ CMU 

e-Document กัน" ของ

หน่วยธุรการและสาร

บรรณ 

1,800 1,200 600  

 1.8 โครงการการจัดการ

ความรู้สู่การพัฒนา

นวัตกรรมในองค์กร KM 

หัวข้อ "ICDI Office 

Digitalization Ep.1" ของ

หน่วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- - -  



 1.9 กิจกรรมการพูดคุย

แลกเปลี่ยน ทุก 2 

สัปดาห์ๆ ละ 1 ชั่วโมง 

4,000 600 3,400  

2 โครงการพัฒนา

กระบวนการท างาน 

หัวข้อ “การพัฒนางาน

ประจ าสู่งานวิจัย 

(Routine to Research: 

R2R for Quality 

Development and 

Work Process 

Improvement)” 

30,500 7,840 22,660  

3 โครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมความก้าวหน้าใน

สายงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน  

75,000 11,990 63,010  

4 โครงการพัฒนา

ความก้าวหน้าในสายงาน

เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน

ของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

9,680 4,980 4,700  

5 โครงการส่งเสริมความรู้

และความเข้าใจในการท า

วิจัยสถาบันที่ถูกต้อง 

7,560 5,600 1,960  

6 โ ค ร ง ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง

อ ง ค์ ก ร แ ห่ ง ค ว า มสุ ข 

( Happy Workplace) 

จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

20,000 

 

 

 

19,960 40  

 6.1 กิจกรรม ICDI ร่วมใจ

ป้องกันตนเองห่างไกลจาก 

“โควิด-19” 

10,000 

 

9,975 5  



 6.2 กิจกรรม Happy 

Family & Heart & 

Society & Relax  

"โครงการกินข้าวด้วยกัน" 

3,000 

 

3,000 
 

0  

 6.3 กิจกรรม Happy 

Relax & Brain & Family 

& Money "ปลูกผักเพราะ

เรารักกัน" 

5,000 

 

4,985 
 

5  

 6.4 กิจกรรม Happy 

Society & Heart "Big 

Cleaning Day" 

2,000 2,000 0  

 รวม 149,740 

 

53,370 
 

96,970 

 
 

 

 

 

 

 


