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ค าน า 

 

  บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ซึ่ งคณะเกษตรศาสตร์ ได้ ให้ความส าคัญ กับการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานอย่างต่อเนื่ อง 

และครอบคลุมทุกสายงาน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ (คณาจารย์และนักวิชาการ) กลุ่มปฏิบัติการ

และกลุ่มบริการ โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ 

เงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประชุม สัมมนา 

ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในส่วนที่คณะฯ และหน่วยงานภายในคณะฯ เป็นผู้จัด รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ

ให้บุคลากรได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน (ในประเทศ/ต่างประเทศ)  

ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกคณะฯ เป็นผู้จัด 

  ในปีงบประมาณ 2560 คณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะเกษตรศาสตร์ ตามค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 054/2559 ลงวันที่ 9 

กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ วสิัยทัศน์

และวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งจะสนับสนุนเป้าประสงค์ของการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 

และพัฒนาการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจน 

มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีจิตส านึกต่อหน้าที่และมีความภักดีตอ่องค์กร 

 ผลที่ได้รับจากการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  

และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ทันต่อกระแสของความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และจะช่วย

ให้การด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤติด้านอัตราก าลังคน

ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์  

ในด้านที่มุ่งหวังให้บุคลากรของคณะฯ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและมีดุลยภาพชีวิตที่ดี  

ในการปฏิบัติงาน 

 

 

ส านักงานคณะเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หลักการและเหตุผล 

  การแข่งขันขององค์กรในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการสร้างความได้เปรียบด้านเงินลงทุน  

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจไม่ใช่แนวทางที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ตลอดไป เนื่องจาก  

การแสวงหาแหล่งเงินลงทุนสามารถหาได้ไม่ยาก รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้างเลียนแบบหรือดัดแปลง ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาเช่นกัน 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าองค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะให้ความส าคัญกับการ “สร้างคน” เพื่อสร้าง 

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์กรใดที่ สามารถสร้างและพัฒนาศักยภาพของคน รวมทั้ง  

“สร้างความภักดีต่อองค์กรให้เกิดกับคนได้” องค์กรนั้นจะประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการ 

และบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 

 การพัฒนา “ความรู้ความสามารถ” บุคลากรขององค์กรเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินไป 

อย่างมีระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง  

มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน  

และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 คณะเกษตรศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ทุกระดับ มีการพัฒนากลไกสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่จ าเป็น  

และส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการท างาน ในขณะเดียวกัน คณะฯ ยังให้ความส าคัญ 

ในเรื่องการสร้างดุลยภาพชีวิตที่ดีร่วมกับการท างานอย่างมีความสุขของบุคลากรด้วย ดังนั้น การจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากร จึงได้มีการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 

เมื่อวันที่ 10 มถิุนายน 2559 และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ประกอบกับ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจกิายน 2559 

ได้เห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 

แผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยแบ่งหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามกลยุทธ์จ านวน 4 ด้าน คือ  

1. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาทักษะขีดความสามารถ 

2. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

3. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต/ บรรยากาศในการท างานและความปลอดภัย 

4. กลยุทธ์ด้านการสรา้งความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร 
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 ในส่วนของการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร คณะฯ ใช้รูปแบบการด าเนินงานในหลาย

ลักษณะ อาทิ 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- การประชุม สัมมนา ฝกึอบรม  

- การศกึษาดูงาน  

- การสอนงาน (ระบบพี่เลี้ยง) 

- การหมุนเวียนงาน 

           ฯลฯ 

 อย่างไรก็ตาม คณะฯ ตระหนักดีว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

อย่างต่อเนื่องนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่คณะฯ จะต้องมีการปรับกระบวนการในการพัฒนาบุคลากร  

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนพัฒนา

บุคลากรจะเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญให้กับคณะฯ ว่า  การพัฒนาบุคลากรที่คณะฯ ด าเนินการอยู่ 

มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะฯ หรือไม่ประการใด  

ซึ่งประเด็นการประเมินดังกล่าวเป็นเรื่องที่คณะฯ จะพิจารณาด าเนินการพัฒนาเพื่อให้เห็นผล  

เป็นรูปธรรมมากขึ้นตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรค์ณะฯ 

2. เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จ

ขององค์กรและเพื่อให้บุคลากรมโีอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

3. เพื่อสร้างดุลยภาพชวีิตที่ดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชวีิตที่ดีทั้งร่างกายและจติใจ 

4. เพื่อให้กระบวนการตดิตามประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป 
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แผนพัฒนาการศกึษาคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์ “Go for Smart Agriculture” 

พันธกิจ  

1)  ด้านการจัดการศึกษา จัดหลักสูตรการศึกษาที่มุ่ ง เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ  

ตรงตามความต้องการต่อการพัฒนาประเทศ และผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี คนเก่ง รู้จริงปฏิบัติได้  

มีความเป็นสากลและเป็นผู้น า  

2) ด้านการวิจัย วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอน 

เผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับสากล ก่อใหเ้กิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ  

3) ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัย 

ให้กับเกษตรกร ชุมชน สังคม ทั้งในและตา่งประเทศ เพื่อน าองค์ความรูไ้ปปรับใช้ประโยชน ์ 

4) ด้านการบริหาร พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทุก ๆ ด้าน ภายใต้ระบบมหาวิทยาลัย  

ในก ากับด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล  

5) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  

และสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรช้ันน าระดับโลก และแก้ไขปัญหา 

ด้านการเกษตรตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตด้านเกษตรและยกระดับ 

ความเป็นอยู่ของประชากรทั้งในภาคเหนอืและประเทศโดยใช้องค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์เกษตร 

 

วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร “เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม” 

ค่านิยมองค์กร “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม” 

 

สมรรถนะหลักของคณะเกษตรศาสตร์ 

1) มคีวามโดดเด่นและช านาญการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 

2) การพัฒนาองค์ความรู้ดา้นการวิจัย บริการวิชาการ และส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง 
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ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการการศกึษาให้มคีุณภาพระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

ระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและรับใช้สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีศักยภาพในการท างานทั้งใน

และต่างประเทศ 

กลยุทธ์หลัก 

1.1 แสวงหาผูเ้รียนที่มคีุณภาพ  

1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เป็นสากลและมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

และผูใ้ช้บัณฑิต (Smart Agriculture, food and health)  

1.3 พัฒนาคุณภาพนักศกึษาให้มทีักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen)  

ตัวชี้วัดหลัก 

1.1.1 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ CMU - ePro 

1.1.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

1.2.1 จ านวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม/่หลักสูตรนานาชาติ 

1.2.2 จ านวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่ 

1.2.3 ความพึงพอใจตอ่หลักสูตรของผู้เรยีน 

1.2.4 ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

1.3.1 จ านวนรางวัลคุณภาพนักศกึษา 

1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่ได้งานท าในต่างประเทศ/องค์กร

นานาชาติ/ธุรกิจข้ามชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  งานวจิัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

ระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/

ธุรกิจการเกษตร 

2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล  

กลยุทธ์หลัก 

2.1 พัฒนาโครงการวจิัยร่วมขนาดใหญ่ (Mega Project) (Smart Agriculture, food and health) 

2.2 สร้าง/พัฒนาโครงการวิจัยเชงิพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

2.3 เพิ่มทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก  

2.4 พัฒนาโครงการวจิัยเพื่อพัฒนาชุมชน  

2.5 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศกึษามีสว่นร่วมในการท าวิจัย 

ตัวชี้วัดหลัก 

2.1.1 จ านวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษ์เพื่อใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

2.2.1 จ านวนโครงการวิจัยเชงิพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

2.3.1 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวิจัย 

2.3.2 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานขอ้มูล ISI หรอื Scopus (ปีปฏิทิน) ต่อจ านวนอาจารย์ 

2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน 

2.4.2 จ านวนโครงการพัฒนาชุมชน 

2.5.1 จ านวนนักศึกษามีสว่นร่วมในการท าวิจัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การบรกิารวิชาการและรับใช้สังคม 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

3.1 ถ่ายทอดองค์ความรูเ้พื่อพัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตรเ์กษตร 

กลยุทธ์หลัก 

3.1 สร้างโครงการบริการวชิาการที่ก่อใหเ้กิดรายได้ 

3.2 สร้างโครงการบริการวชิาการรับใช้สังคม 

3.3 สร้างโครงการความร่วมมอืกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนด้านการบริการวิชาการ

ทั้งในและตา่งประเทศ 
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ตัวชี้วัดหลัก 

3.1.1 อัตราการเจรญิเติบโตของรายได้สุทธิจากการบริการวิชาการของปีที่ผ่านมา  

3.2.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน  

3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน  

3.3.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชน

ด้านการบริการวชิาการทั้งในและต่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ์หลัก 

4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor)  

4.2 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

4.3 ปรับเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประสทิธิผล 

4.4 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ   

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร  

4.2 เพื่อให้บุคลากรมคีวามสุขและภักดีตอ่องค์กร 

4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน 

4.4 เพื่อใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดหลัก 

4.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมนิการปฏิบัติงานในระดับดีมาก 

4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนผู้มีสิทธิ์ขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ 

4.1.3 การเลื่อนต าแหน่งของบุคลากร สายปฏิบัติการ 

4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร) 

4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น 

4.4.1 จ านวนเงินรายได้เหลอืจา่ยสุทธิ 

 

 

 

 



7 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์หลัก 

5.1 Green & Clean Faculty  

5.2 Digital Faculty 

5.3 Happiness and Safety workplace  

5.4 Land use Development 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ใหม้ีภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรับ AEC 

5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสบืค้นขอ้มูลและการตดิต่อสื่อสาร 

5.3 เพื่อเสริมสรา้งความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร 

5.4 เพื่อใช้พื้นที่อย่างมปีระสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงื่อนไข  

ตัวชี้วัดหลัก 

5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร 

5.1.2 จ านวน Carbon Emission ลดลง (หน่วยวัด กก. เป็นค่าเทียบเท่า Carbon Equivalent) 

5.1.3 การเพิ่มขึ้นคา่ใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชือ้เพลิง 

 5.2.1 มีระบบเครือขา่ยไร้สายครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

 5.3.1 จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์ 

5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคลากร 

5.4.1 ร้อยละของความส าเร็จตามแผนแมบ่ท 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านบุคลากรของส่วนงาน
จํานวนบุคลากร และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อพฒันาบุคลากร
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านบุคลากร 

 

บุคลากรสายวิชาการ 

 

จุดแข็ง 

1. คณาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสูงกว่า

เกณฑม์าตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

2. คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

3. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูง

ในด้านการสอน  

4. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการท าวิจัย มีการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยจ านวนมาก  

มีผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใ ช้งานได้จริง 

ในหลายด้าน เช่น ล าไย กาแฟ เกษตรที่สูง 

และระบบเกษตร เป็นต้น 

5. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในการบริการวิชาการ 

สู่ชุมชนและสังคม 

จุดอ่อน 

1. จ านวนคณาจารย์มีน้อยเมื่อเทียบกับภาระงาน 

จ านวนนักศึกษาและหลักสูตรที่ เปิดสอนอยู่ ใน

ปัจจุบัน 

2. คณาจารย์เกษียณอายุจ านวนมาก (ช่วงปี 2555 –

2560)  โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  คณาจารย์อาวุ โส 

ที่ มี คุณวุฒิ แ ละต า แหน่ ง ท า ง วิ ช าก า รร ะดั บ

ศาสตราจารย์  และรองศาสตราจารย์  ซึ่ งมี

ประสบการณ์สูงทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย

และการบริการวิชาการ ท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง

คณาจารย์รุ่นอาวุโสกับคณาจารย์รุ่นใหม่ ส่งผลให้

ความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถ 

ในการขอโครงการวิจัยขนาดใหญ่ลดลง 

3. กระบวนการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรยังไม่ทั่วถึง

เท่าที่ควร 

4. การผลิตผลงานวิชาการประเภท หนังสือ ต ารา หรือ

บทความวชิาการมจี านวนน้อย 
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บุคลากรสายวิชาการ 
 

โอกาส 

1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาบุคลากรของทุกส่วนงาน  โดยมี

นโยบายให้ทุกส่วนงานได้น าเครื่องมอืการจัดการ

องค์ความรู้  (Knowledge Management)  มาใช้

เพื่ อ เสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์ที่ มีอยู่   

ให้สามารถผลักดันพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

การวิจัยและการบริการวิชาการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

2. หน่วยงานและองค์กรภายนอกระดับประเทศและ

ระดับนานาชาติ มีเครอืข่ายการท างานที่เชื่อมโยง

กับคณะฯ เป็นอย่างดี  ทั้ งในด้านการเรียน 

การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

3. มหาวิทยาลัยมีการผลักดันให้มีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการบริการจัดการอย่าง

ต่อเนื่อง 

4. มหาวิทยาลั ยมีนโยบายสนับสนุนการจ้าง

คณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพ

สูงในงานวิจัย ซึ่งเกษียณอายุไปแล้ว ให้มาช่วย

พัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาคณาจารย์       

รุ่นเยาว์ 

อุปสรรค 

1. ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ ยวข้องกับการ

บริหารงานบุคคลยังไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควร 

2. ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

มีการปรับเปลี่ยน จัดล าดับและแข่งขันตลอดเวลา 

ท าให้การขับเคลื่อนองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ตามตัวชีว้ัดที่ตัง้ไว้บางตัว 
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านบุคลากร 

 

บุคลากรสายปฏิบัติการ 

 

จุดแข็ง 

1. บุคลากรสายสนับสนุนที่ ช่ วยด้านวิชาการ 

มีคุณวุฒิ ร ะดับปริญญาเอกค่อนข้ างมาก 

สามารถสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอน 

การวิจัยและการบริการวิชาการได้เป็นอย่างด ี

2. บุคลากรสายสนับสนุนที่ช่วยงานด้านวิชาการ

และสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการ

ทั่วไป มคีวามพรอ้มที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

3. บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่มีความสมัคร

สมานสามัคคี มีการท างานเป็นทีม และให้ความ

ร่วมมือกับกิจกรรมของคณะฯ เป็นอย่างด ี 

จุดอ่อน 

1. บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นลูกจ้างประจ ามีอัตรา

การเกษียณอายุเพิ่มมากขึ้นในชว่งปี 2555 – 2560 

2. บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการ

ทั่วไปมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

ค่อนขา้งนอ้ย 

3. บุคลากรบางส่วนไม่มีความช านาญในการใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ลูกจา้งช่ัวคราวมีการลาออกค่อนขา้งสูง 

 

โอกาส 

1. มหาวิทยาลัยให้มีนโยบายและให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาบุคลากรและได้น าเครื่องมือการ

จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

มาใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสาย

สนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นทัน 

ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่สนับสนุนให้บุคลากร 

ได้พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ติดต่อสื่อสารและเพื่อรองรับการเป็นประชาคม

อาเซียน 

อุปสรรค 

1. อัตราค่าจ้างแรงงานและความมั่นคงในการ

ปฏิบัติ งานของภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น 

มีสู งกว่ า  ท า ให้ มี ก ารลาออกของพนั ก งาน

มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานส่วนงาน) ในอัตรา

ที่ค่อนข้างสูง 

2. มหาวิทยาลัยจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

( งบประมาณแผ่นดิ น )  สายปฏิบั ติ การและ 

สายบริการทดแทนผู้เกษียณอายุค่อนขา้งนอ้ย 
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*ไม่นับรวมอาจารย์ที่เป็นพนักงานสว่นงาน 2 ท่าน 

  

แบบฟอร์มที่ 1: จ านวนบุคลากรของส่วนงาน     

1.1 จ านวนบุคลากรทั้งหมดของส่วนงาน ปีงบประมาณ  2560 

 

 

สถานะ 
คุณวุฒกิารศึกษา 

รวม ร้อยละ 
ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ข้าราชการ 1 6 9 31 47 15.88 

ลูกจ้างประจ า 62 15 - - 77 26.01 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

(งบประมาณแผ่นดิน) 
16 33 35 48 132 44.60 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน ) 
12 22 4 2 40 13.51 

รวม 91 76 48 81 296 100 

ร้อยละ 30.74 25.68 16.22 27.36   

 

1.2 จ านวนอาจารย์ (กรณเีป็นคณะ/วิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2560 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒกิารศึกษา 

รวม ร้อยละ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

อาจารย์ - 2 36 38 48.10 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 1 20 21 26.58 

รองศาสตราจารย์ - - 17 17 21.52 

ศาสตราจารย์ - - 3 3 3.80 

รวม - 3 76 79 100 

ร้อยละ - 3.80 96.20   
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แบบฟอร์มที่ 2: จ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 

รายการจัดสรรงบประมาณ แหล่งงบประมาณ 
วงเงนิงบประมาณ 

(บาท) 

1. สนับสนุนการเดินทางไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม     

ดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ 

งบประมาณ 

เงินแผ่นดิน 

400,000 

 สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากร 4 ด้าน 

 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาทักษะขีดความสามารถ 

 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่ 

การงาน 

 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ บรรยากาศ

ในการท างานและความปลอดภัย 

 กลยุทธ์ด้านการสร้างความผูกพันและวัฒนธรรม

องค์กร 

งบประมาณ 

เงินรายได้ 

497,300 

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 897,300 

 

งบประมาณพัฒนาบุคลากรต่อคน = 3,031.42 บาท 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2560
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบรหิารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของบุคลากร 

 4.2 เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร 

 4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การพัฒนา 

ขีดความสามารถบุคลากร 

(อบรม/ workshop/ Mentor) 

4.1.1 ร้อยละของบุคลากร 

ที่ได้รับผลการประเมนิการ

ปฏิบัติงานในระดับดีมาก 

 

4.1.2 ร้อยละของบุคลากร 

สายวิชาการที่ยื่นขอต าแหน่ง

ทางวิชาการต่อจ านวนผู้มีสิทธิ์

ขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

4.1.3 การเลื่อนต าแหน่ง 

ของบุคลากร สายปฏิบัติการ 

 

 

 

 

ร้อยละ 10 

 

 

 

ร้อยละ 5 

 

 

 

 

จ านวน 1 คน 

1. โครงการส่งเสริมการเข้าร่วม

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

2. โครงการฝกึอบรม 

เชงิปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติ 

เพื่อการวิจัย 

3. เทคนิคการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก

แหลง่ทุนวิจัย 

4. เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่อ

การน าเสนอผลงานวิชาการ 

5. โครงการฝกึอบรม 

เชงิปฏิบัติการการใชโ้ปรแกรมการ

จัดการทางบรรณานุกรม 

หนว่ยวิเทศสัมพันธ์ 

 

งานบริหารงานวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์ 

 

งานบริหารงานวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์ 

 

งานบริหารงานวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์ 

งานบริหารงานวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

6. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

เพื่อตีพมิพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ 

7. บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทาง

งานวิจัยทางการเกษตรตามทิศทาง

แผนพัฒนาการศกึษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 

และนโยบาย Thailand 4.0” 

8. การน าเสนอวิสัยทัศนแ์ละแถลง

นโยบายการบริหารงาน พร้อมรับ

ฟังข้อคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อ

เป็นแนวทางการขับเคลื่อนคณะ

เกษตรศาสตร์ 

9. การอมรมเชิงปฏิบัติการหลักการ

เขียนหนังสอืราชการและรายงาน

การประชุม 

10. การบริหารงานที่เป็นเลิศ 

ตามแนวทาง EdPEx 

งานบริหารงานวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์ 

 

งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป 

 

 

งานบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

11. การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับ

หัวหนา้งาน และเลขานุการ

ภาควิชา/ศูนย์ 

12. กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษระดับผูป้ฏิบัติงาน 

13. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การใชง้าน Microsoft Office 365 

และแนะน าบริการต่างๆ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิค

การใชง้าน Microsoft Excel และ 

Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 

14. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

“การออกแบบ Web page Design 

และการใช้โปรแกรม Photoshop  

เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน 

15. การอบรมเทคนิคการจัดการ 

ภูมทิัศน์ 

 

งานบริหารทั่วไป 

 

 

งานบริหารทั่วไป 

 

งานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 

 

 

งานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 

งานบริหารทั่วไป 

(หนว่ยอาคารสถานที่ฯ) 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

16. โครงการฝกึอบรม 

แนวทางการจัดการงบลงทุน 

(สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) 

 

 

17. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ

การประกันคุณภาพการศกึษา

ภายใน ระดับหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2559” 

18. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

19. การขอต าแหน่งช านาญการ  

ช านาญการพิเศษและเช่ียวชาญ 

20. การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพ

การศกึษา และงาน 

การเงนิ การคลังและ

พัสดุ 

งานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพ

การศกึษา 

 

งานนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพ

การศกึษา 

งานบริหารทั่วไป 

 

งานบริหารทั่วไป 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

4.2 สร้างความผูกพันของ

บุคลากรต่อองค์กร 

4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร 

(ใช้แบบประเมินความผูกพัน

ของบุคลากรต่อองค์กร) 

 

 

 

≥ 3.51 คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 5) 

 

21. การสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงาน 

(คณาจารย์ กลุ่มปฏิบัติการ 

และกลุ่มบริการ) 

22. การสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 

(ผูบ้ริหาร) 

23. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

24. แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

 

 

งานบริหารทั่วไป 

 

 

งานบริหารทั่วไป 

 

งานบริหารทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

4.3 ปรับเกณฑ์ 

การประเมนิผลการปฏิบัติงาน

โดยมุ่งเนน้ประสิทธิผล 

4.3.1 คา่เฉลี่ยคะแนนผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- 25. การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

ระบบใหม่ของบุคลากร 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.3 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

5.3 Happiness and Safety 

workplace 

5.3.1 จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

 

5.3.2 ความพึงพอใจ/ความ

ผูกพันของบุคลากร 

 

 

 

 

0 คร้ัง 

 

≥ 3.51 คะแนน 

(จากคะแนนเต็ม 5) 

 

26. ความปลอดภัยในการใช้

หอ้งปฏิบัติการกลาง 

 

27. การอบรมความปลอดภัยในชีวติ

และสุขภาพจากการท างาน 

28. การป้องกันอุบัติภัยและการซ้อม

อพยพหนีไฟ 

 

 

ศูนย์บริการวชิาการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

การเกษตร 

งานบริหารทั่วไป 

(หนว่ยอาคารสถานที่ฯ) 

งานบริหารทั่วไป 

(หนว่ยอาคารสถานที่ฯ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีงบประมาณ 2560
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1. กลยุทธ์ด้าน การพัฒนาทักษะขดีความสามารถ 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

1. โครงการส่งเสริมการเข้าร่วม

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- เพื่อสนับสนุน

อาจารย์/บุคลากรใน

การเข้าร่วมประชุม

วิชาการในระดับ

นานาชาติ 

- เพื่อพัฒนาวิชาการ

และทักษะความเป็น

นานาชาติใหก้ับ

อาจารย์และบุคลากร 

- เพื่อสร้างเครือข่าย

ความรว่มมอืทาง

วิชาการกับนานาชาติ 

มี อ า จ า ร ย์ / บุ ค ล าก ร

ทางการศึกษาเข้าร่วม

ประชุมวิชาการในระดับ

นานาชาติ  

จ านวนไม่น้อยกว่า  

10 คน 

 

- คณาจารย์ 

- พนักงานสาย

ปฏิบัติการทาง

การศกึษา 

400,000 

งบเจรจาธุรกิจ 

(วิเทศสัมพันธ์) 

หนว่ยวิเทศสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา 

2. โครงการฝกึอบรม 

เชงิปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติ 

เพื่อการวิจัย 

เพื่อส่งเสริมให้

คณาจารย์ นักวิชาการ 

และนักศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษาของ

คณะฯ ได้มคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

จ านวนบทความวิจัย 

ที่ตพีิมพ์เผยแพร่ 

ในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

อาจารย์/นักวิชาการ/

นักศึกษาบัณฑติศกึษา 

10,000 งานบริหารงานวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์ 

ตุลาคม 2559 - 

สิงหาคม 2560 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

การใชส้ถิตสิ าหรับการ

ท างานวิจัย และ

ส่งเสริมให้มีการท างาน

วิจัยเพิ่มมากขึ้น 

3. เทคนิคการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก

แหลง่ทุนวิจัย 

เพื่อให้นักวิจัยได้รับ

ทราบเงื่อนไข เทคนิค 

และวิธีการเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย 

ที่ถูกต้องตรงตาม

หลักเกณฑ์การประเมิน

ของแหล่งทุน 

จ านวนเงินทุนสนับสนุน

การวิจัย 

อาจารย์/นักวิชาการ/

นักศึกษาบัณฑติศกึษา 

8,000 งานบริหารงานวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์ 

ตุลาคม 2559 - 

สิงหาคม 2560 

4. เทคนิคการออกแบบ

โปสเตอร์เพื่อการน าเสนอ

ผลงานวิชาการ 

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน

การออกแบบโปสเตอร์

ในการน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการของ

คณาจารย์ นักวิชาการ 

และนักศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา 

จ านวนบทความวิจัย 

ที่ตพีิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

อาจารย์/นักวิชาการ/

นักศึกษาบัณฑติศกึษา 

5,000 งานบริหารงานวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์ 

ตุลาคม 2559 - 

สิงหาคม 2560 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

5. โครงการฝกึอบรม 

เชงิปฏิบัติการการใชโ้ปรแกรม

การจัดการทางบรรณานุกรม 

เพื่อใหค้วามรู้และทักษะ

การใช้โปรแกรมบริหาร

จัดการบรรณานุกรม 

ส าหรับงานวิจัย และ

สารสนเทศ 

จ านวนเงินทุนสนับสนุน

การวิจัย 

อาจารย์/นักวิชาการ/

นักศึกษาบัณฑติศกึษา 

5,000 งานบริหารงานวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์ 

ตุลาคม 2559 - 

สิงหาคม 2560 

6. เทคนิคการเขียนบทความ

วิชาการเพื่อตพีิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ 

เพื่อพัฒนาทักษะ 

ด้านการเขียนบทความ

วิชาการเพื่อการตีพมิพ์

ในวารสารระดับ

นานาชาติ ของนักศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา  

และบุคลากร   

จ านวนบทความวิจัย 

ที่ตพีิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

อาจารย์/นักวิชาการ/

นักศึกษาบัณฑติศกึษา 

5,000 งานบริหารงานวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์ 

ตุลาคม 2559 - 

สิงหาคม 2560 

7. บรรยายพิเศษ เรื่อง 

“แนวทางงานวิจัยทาง

การเกษตรตามทิศทาง

แผนพัฒนาการศกึษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 

12 และนโยบาย Thailand 4.0” 

เพื่อสร้างความเข้าใจถึง

ทิศทางในการบริหาร

จัดการงานวิจัยให้

สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาการศกึษา

ของมหาวิทยาลัย 

เชยีงใหม่ และนโยบาย 

Thailand 4.0 

จ านวนบทความวิจัย 

ที่ตพีิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

อาจารย์/นักวิชาการ/

นักศึกษาบัณฑติศกึษา 

2,000 งานบริหารทั่วไป ตุลาคม 2559 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

8. การน าเสนอวิสัยทัศนแ์ละ

แถลงนโยบายการบริหารงาน 

พร้อมรับฟังข้อคดิเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนว

ทางการขับเคลื่อนคณะ

เกษตรศาสตร์ 

เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน ์

ค่านิยมและนโยบาย 

ที่ส าคัญขององค์กร 

รวมทั้งให้เกิดการ

พบปะพูดคุยระหว่าง

ผูบ้ริหารกับบุคลากร

ทุกสายงาน และรับฟัง

ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

เพื่อเป็นแนวทางการ

พัฒนาคณะฯ 

ร้อยละของบุคลากร 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

- ผูบ้ริหาร 

- หัวหน้างาน 

- คณาจารย์  

- กลุ่มปฏิบัติการและ

วิชาชีพ 

- กลุ่มบริการ 

จ านวน 200 คน 

6,000 งานบริหารทั่วไป ตุลาคม 2559 

9. การอมรมเชิงปฏิบัติการ

หลักการเขียนหนังสอืราชการ

และรายงานการประชุม 

บุคลากรกลุ่ม

ปฏิบัติการและวิชาชีพมี

ความรูค้วามเข้าใจใน

หลักการเขียนหนังสอื

ราชการและรายงาน

การประชุม และ

สามารถน าไปปฏิบัติใน

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม

ปฏิบัติการและวิชาชีพมี

ความเข้าใจหลักการ

เขียนหนังสอืราชการและ

รายงานการประชุม 

สามารถน าไปพัฒนางาน

ได้ 

กลุ่มปฏิบัติการและ

วิชาชีพ 

จ านวน 50 คน 

12,000 งานบริหารทั่วไป พฤศจกิายน 2559 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

10. การประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานระบบใหม่ของ

บุคลากร 

เพื่อสร้างความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (ระบบใหม่) 

 

ร้อยละของบุคลากร 

ที่เข้าร่วมโครงการ 

- คณาจารย์ 

- สายปฏิบัติการ 

จ านวน 100 คน 

 

10,900 งานบริหารทั่วไป ธันวาคม 2559 

11. การบริหารงานทีเ่ป็นเลิศ 

ตามแนวทาง EdPEx 

เพื่อสร้างความรูค้วาม

เข้าใจในการบริหาร

จัดการองค์ตามกรอบ 

EdPEx 

 

ร้อยละของผูบ้ริหารที่เข้า

ร่วมโครงการ  

 

- ผูบ้ริหารคณะฯ 

- หัวหน้างาน 

จ านวน 30 คน 

 

7,000 งานบริหารทั่วไป มีนาคม 2560 

12. การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ระดับหัวหน้างาน และ

เลขานุการภาควิชา/ศูนย์ 

เพื่อพัฒนาทักษะ 

ในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษให้กับ

ผูบ้ริหารระดับหัวหน้า

งานและเลขานุการ

ภาควิชา/ศูนย์ 

จ านวนหัวหน้างานและ

เลขานุการภาควิชา/ศูนย์ 

ที่สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ 

- เลขานุการคณะ 

- หัวหน้างาน 

-เลขานุการภาควิชา/

ศูนย์ 

- วิทยากรชาว

ต่างประเทศ 

จ านวน 15 คน 

 

 

20,000 งานบริหารทั่วไป ตุลาคม 2559 - 

สิงหาคม 2560 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

13. กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษระดับผูป้ฏิบัติงาน 

บุคลากรกลุ่ม

ปฏิบัติการและวิชาชีพ 

ได้เรยีนรู้และมีทักษะใน

การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละของบุคลากร 

กลุ่มปฏิบัติการและ

วิชาชีพ มีการพัฒนา

ทักษะการสื่อสารโดยใช้

ภาษาอังกฤษดีขึ้น 

กลุ่มปฏิบัติการและ

วิชาชีพ 

จ านวน 40 คน 

 

 

30,000 งานบริหารทั่วไป ตุลาคม 2559 - 

สิงหาคม 2560 

14. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การใช้งาน Microsoft 

Office 365 และแนะน าบริการ

ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และเทคนิคการใช้งาน Microsoft 

Excel และ Word เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพงาน 

เพื่อพัฒนาบุคลากร 

ให้มคีวามรูก้ารใช้งาน 

Microsoft Office 365 

และได้รับความรู้

เกี่ยวกับบริการตา่งๆ 

ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

จ านวนผูเ้ข้ารับ 

การอบรม 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน-

ของภาควิ ชา /ศูนย์ /

หนว่ยงาน 

จ านวน 30 คน 

2,000 งานนโยบายและ

แผน และประกัน

คุณภาพการศกึษา 

พฤษภาคม 2560 

15. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การออกแบบ Web page 

Design และการใช้โปรแกรม 

Photoshop เพื่อการออกแบบขั้น

พืน้ฐาน 

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน

การออกแบบโปสเตอร์/

สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์  

ด้านการเรียนการสอน 

และบริการวิชาการ 

 

- จ านวนผูเ้ข้ารับ 

การอบรม 

- ทุกหน่วยงานมกีาร

แก้ไขข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ใ น ภ า ค วิ ช า / ศู น ย์ /

หนว่ยงาน 

จ านวน 20 คน 

2,000 งานบริหารทั่วไป 
(หนว่ยประชาสัมพันธ์) 

พฤษภาคม 2560 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

16. การอบรมเทคนิคการจัดการ

ภูมทิัศน์ 

บุคลากรกลุ่มบริการ 

ที่รับผดิชอบงานสนาม 

มีความรูค้วามเข้าใจ

เทคนิคการจัดการ 

ภูมทิัศน์ 

 

 

 

ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม

บริการที่รับผดิชอบงาน

สนาม มีการพัฒนางาน

ด้านการจัดการ 

ภูมทิัศน์ 

กลุ่มบริการ 

ที่รับผดิชอบงานสนาม 

จ านวน 30 คน 

8,400 งานบริหารทั่วไป 

(หนว่ยอาคาร

สถานที่ฯ) 

มิถุนายน 2560 

17. การฝึกอบรม 

แนวทางการจัดการงบลงทุน 

(สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) 

- เพื่อสร้างความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การเตรียมความพร้อม

ในการขอตัง้

งบประมาณ (งบลงทุน) 

- เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวทางการจัดซื้อ 

จัดจา้ง (งบลงทุน) 

 

 

 

- บุคลากรผูเ้ข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

- บุคลากรได้รับความรู้

เกี่ยวกับการเตรียมความ

พร้อมในการขอตั้ง

งบประมาณ  

(งบลงทุน) และแนวทาง

การจัดซือ้จัดจ้าง 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน

ด้านการเงนิ การคลัง

ของภาควิชา/ศูนย์/

หนว่ยงาน 

จ านวน 30 คน 

10,000 - งานนโยบายและ

แผน และประกัน

คุณภาพการศกึษา 

- งานการเงนิ  

การคลังและพัสดุ 

มิถุนายน 2560 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

18. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“ระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ปีการศึกษา 2559” 

- เพื่อให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร และ

ผูป้ฏิบัติงานด้านการ

การศกึษามีความรู้ 

ความเข้าใจตัวบ่งชี้

คุณภาพ แนวทาง

ปฏิบัติ และการเขียน

รายงานผลการ

ด าเนนิงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) 

โดยเฉพาะในส่วน

สาระส าคัญ แนวทาง 

วิธีการด าเนินงานโดย

สรุปในตัวบ่งชี ้ให้

เชื่อมโยงกัน 

- เพื่อให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

บุคลากรที่ได้รับการ

ฝกึอบรมได้รับการ

พัฒนาใหม้ีความรู้

ความสามารถ และ

ทักษะในการท างาน  

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

- อาจารย์ประจ า

หลักสูตร  

จ านวน 82 คน 

- บุคลากร 

สายปฏิบัติการ 

ทีร่ับผิดชอบ 

ด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

จ านวน 20 คน 

10,000 งานนโยบายและ

แผน และประกัน

คุณภาพการศกึษา 

มิถุนายน 2560 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

หลักสูตร และ

ผูป้ฏิบัติงานด้านการ

การศกึษาได้ทราบถึง

การท าขอ้มูลเอกสาร 

เพื่อให้การจัดท า

รายงานผลการ

ด าเนนิงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) และ

การประเมนิผล มี

ประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 

 

 

19. การพัฒนาบุคลากร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน

การใชร้ะบบสารสนเทศ

เพื่อการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่

ได้รับการฝึกอบรมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน

ในภาควิชา/ศูนย์/

หนว่ยงาน 

จ านวน 50 คน 

 

 

10,000 งานนโยบายและ

แผน และประกัน

คุณภาพการศกึษา 

ตุลาคม 2559 - 

สิงหาคม 2560 
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2. กลยุทธ์ด้าน การส่งเสริมความก้าวหน้าในหนา้ท่ีการงาน  

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

1. การขอต าแหน่งช านาญการ 

ช านาญการพิเศษและเช่ียวชาญ 

- เพื่อให้มคีวามรูค้วาม

เข้าใจในหลักการเสนอ

ขอต าแหนง่ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ และ

เชี่ยวชาญ 

- สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับ 

หัวหนา้งานและกลุ่ม

ปฏิบัติการและวิชาชีพ 

หัวหนา้งานและกลุ่ม

ปฏิบัติการและวิชาชีพ 

ได้รับการแตง่ตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น 

- หัวหน้างาน 

- กลุ่มปฏิบัติการและ

วิชาชีพ 
จ านวน 100 คน 

7,000 งานบริหารทั่วไป มีนาคม 2560 

2. การขอต าแหน่งทางวิชาการ - คณาจารย์มคีวามรู้

ความเข้าในหลักการ

เสนอขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

- สร้างขวัญและ

ก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานให้กับ

คณาจารย์ 

ร้อยละของคณาจารย์ที่

ได้รับการแตง่ตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณาจารย์ 

จ านวน 30 คน 

5,000 งานบริหารทั่วไป กรกฎาคม 2560 
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3. กลยุทธ์ด้าน การส่งเสริมคุณภาพชวีิต/ บรรยากาศในการท างานและความปลอดภัย 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

1. ความปลอดภัยในการใช้

หอ้งปฏิบัติการกลาง 

- เพื่อให้บุคลากรและ

นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน

ในหอ้งปฏิบัติการกลาง 

ได้รับความรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการใช้

สารเคมี และการ

ป้องกันภัย 

จากการท างานใน

หอ้งปฏิบัติการกลาง 

- เพื่อให้บุคลากร 

และนักศึกษาที่

ปฏิบัติงานใน

หอ้งปฏิบัติการกลาง 

สามารถปฏิบัติงานใน

หอ้งปฏิบัติการได้

อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย 

- เจ้าหน้าที่

หอ้งปฏิบัติการของ

คณะ/นักศึกษาเข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 80% 

- จ านวนการเกิด

อุบัติเหตุลดลง 

- เจ้าหน้าที่

หอ้งปฏิบัติการ 

- นักศึกษา 

3,000 ศูนย์บริการวชิาการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลย ี

การเกษตร 

ธันวาคม 2559 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

2. การอบรมความปลอดภัยใน

ชีวติและสุขภาพจากการท างาน 

- เพื่อเสริมสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจ

ให้กับบุคลากรกลุ่ม

บริการ ในด้านความ

ปลอดภัยในการ

ท างาน 

- สร้างคุณภาพชีวติที่

ดีให้กับบุคลากรกลุ่ม

บริการ 

 

 

 

ร้อยละของบุคลากร

กลุ่มบริการที่ผ่านการ

อบรมความปลอดภัยใน

ชีวติและสุขภาพจาก

การท างาน 

กลุ่มบริการ 

จ านวน 50 คน 

5,000 งานบริหารทั่วไป 

(หนว่ยอาคาร

สถานที่ฯ) 

เมษายน 2560 

3. การป้องกันอุบัติภัย 

และการซ้อมอพยพหนไีฟ 

- เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจใน

หลักการการป้องกัน

อุบัติภัย 

- ผูบ้ริหารและ

บุคลากรทุกสายงานมี

ทักษะด้านการอพยพ

หนไีฟ 

ร้อยละของผูบ้ริหาร

และบุคลากรทุกกลุ่มที่

ผา่นการอบรมการ

ป้องกันอุบัติภัยและการ

ซ้อมอพยพหนีไฟ 

- ผูบ้ริหาร 

- หัวหน้างาน 

- คณาจารย์  

- กลุ่มปฏิบัติการและ

วิชาชีพ 

- กลุ่มบริการ 

จ านวน 150 คน 

40,000 งานบริหารทั่วไป 

(หนว่ยอาคาร

สถานที่ฯ) 

พฤษภาคม 2560 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

4. แอโรบิคเพื่อสุขภาพ - เพื่อให้บุคลากรทุก

สายงานมีสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรง 

- สร้างความสมัคร

สมานสามัคคี 

 

 

 

ร้อยละของบุคลากร 

ที่ลาป่วยลดลง 

- ผูบ้ริหาร 

– หัวหนา้งาน 

- คณาจารย์ 

- กลุ่มปฏิบัติการและ

วิชาชีพ กลุ่มบริการ 

จ านวน 40 คน 

20,000 งานบริหารทั่วไป พฤศจกิายน 

2559 – สิงหาคม 

2560 
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4. กลยุทธ์ด้าน การสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

1. การสัมมนาและทัศนศึกษา 

ดูงาน (คณาจารย์  

กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) 

- เพื่อให้คณาจารย์ 

กลุ่มปฏิบัติการและ

วิชาชีพ และกลุ่ม

บริการ ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้และร่วมกันระดม

ความคิดเพื่อทบทวน

และปรับแผนปฏิบัติ

การให้สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ 

- เสริมสรา้งความ

สามัคคีของบุคลากร 

ได้แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ที่สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ 

- คณาจารย์  

- กลุ่มปฏิบัติการและ

วิชาชีพ 

- กลุ่มบริการ 

จ านวน 80 คน 

150,000 งานบริหารทั่วไป พฤษภาคม 2560 

2. การสัมมนาและทัศนศึกษา 

ดูงาน (ผูบ้ริหาร) 

- เพื่อให้ผู้บริหาร

ระดับสูง กลางและ

ระดับต้น ได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และร่วมกัน

ระดมความคิดเพื่อ

ก าหนดนโยบาย/ทิศ

ทางการพัฒนาคณะ  

ได้ขอ้สรุปแนวทางการ

บริหารงานของคณะฯ 

- ผูบ้ริหาร 

- หัวหน้างาน 

จ านวน 20 คน 

100,000 งานบริหารทั่วไป มิถุนายน 2560 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ช่วงเวลา

ด าเนินการ 

3. โครงการปฐมนิเทศ 

บุคลากรใหม่ 

- เพื่อสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โครงสรา้งองค์กร การ

บริหารจัดการ 

กฎระเบียบ และสทิธิ

ประโยชน์ใหก้ับ

บุคลากรที่บรรจุใหม่ 

- สร้างความผูกพันต่อ

องค์กรให้กับบุคลากร

ใหม่ 

บุคลากรบรรจุใหม่ 

เข้าร่วมโครงการทุกคน 

บุคลากรบรรจุใหม่ 4,000 งานบริหารทั่วไป กรกฎาคม 2560 

 

ผู้รวบรวมแผน   

 

(นางสุดใจ  สันธทรัพย์) 

หัวหนา้งานบริหารทั่วไป 

 

ผู้ทบทวน 

 

(นางสาววิไลพร  ธรรมตา) 

เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

 
 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม) 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

ผู้อนุมัติ     

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา   โพธาภรณ์) 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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สรุปจ ำนวนโครงกำร/งบประมำณพัฒนำบุคลำกร 4 ด้ำน  

ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

ล ำดับ กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกร จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 

1 การพัฒนาทักษะขีดความสามารถ 19 563,300 

2 การส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 2 12,000 

3 การส่งเสริมคุณภาพชวีิต/ บรรยากาศ 

ในการท างานและความปลอดภัย 

4 68,000 

4 การสรา้งความผูกพันและวัฒนธรรม

องค์กร 

3 254,000 

 รวม 28 897,300 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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