แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2562
(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คานา
บุ ค ลากรเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย
ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก สายงานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และครอบคลุ ม
ทุก สายงาน ซึ่งประกอบด้ว ย กลุ่ ม วิช าการ (คณาจารย์ และนั กวิช าการ) กลุ่ มปฏิ บั ติก าร และกลุ่ มบริการ
โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุน
การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในส่วนที่คณะฯ
และหน่ ว ยงานภายในคณะฯ เป็ น ผู้ จั ด รวมทั้ ง สนั บ สนุ น งบประมาณให้ บุ ค ลากรได้ มี โ อกาสเดิ น ทางไป
เข้าร่วมประชุมสั มมนา ฝึกอบรม ดูงาน (ในประเทศ/ต่างประเทศ) ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกคณะฯ
เป็นผู้จัด
ในปีงบประมาณ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตามคาสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ที่ 384/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เพื่ อจัดท า
แผนพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ พั น ธกิ จ วิสั ย ทั ศ น์ และวัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร
ซึ่งจะสนั บสนุน เป้าประสงค์ของการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร และพัฒ นาการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสุข ในการปฏิบัติงาน มีจิตสานึกต่อหน้าที่
และมีความภักดีต่อองค์กร
ผลที่ได้รับจากการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ทันต่อกระแสของความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และจะช่วยให้การดาเนินงาน
ในพันธกิจต่าง ๆ สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤติด้านอัตรากาลังคนที่ลดลงอย่ างต่อเนื่อง
ภายใต้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริห ารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์ ในด้านที่มุ่งหวังให้ บุคลากร
ของคณะฯ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและมีดุลยภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน

สานักงานคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารบัญ
หน้า
คานา
แผนพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- แผนแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- จานวนบุคลากรของส่วนงาน
- กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ 2562
- สรุปจานวนโครงการ/งบประมาณพัฒนาบุคลากร 3 ด้าน
ปีงบประมาณ 2562
- ภาคผนวก
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หลักการเหตุผล และวัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล
การแข่ ง ขั น ขององค์ ก รในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งความได้ เ ปรี ย บด้ า นเงิ น ลงทุ น
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจไม่ใช่แนวทางที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ตลอดไป เนื่องจากการแสวงหา
แหล่งเงินลงทุน สามารถหาได้ไม่ยาก รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เป็นสิ่งที่สามารถ
สร้างเลียนแบบหรือดัดแปลง ปรับปรุงหรือ แก้ไขให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้ น จะเห็นได้ว่าองค์กร
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะให้ความสาคัญกับการ “สร้างคน” เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์กรใด
ที่สามารถสร้างและพัฒนาศักยภาพของคน รวมทั้ง “สร้างความภักดีต่อองค์กรให้เกิดกับคนได้ ” องค์กรนั้น
จะประสบผลสาเร็จในการบริหารจัดการและบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
การพัฒนา “ความรู้ความสามารถ” บุคลากรขององค์กรเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินไปอย่างมีระบบ
กลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณอย่ า งเหมาะสม รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ท รั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ศั ก ยภาพสู ง มี ค วามสามารถ
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงาน
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ได้ ให้ความสาคัญกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ
มี ก ารพั ฒ นากลไกสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ มี โ อกาสเพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถที่ จ าเป็ น และส่ ง ผลต่ อ
การเพิ่มประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิผลการทางาน ในขณะเดียวกัน คณะฯ ยังให้ ความส าคัญในเรื่องการสร้าง
ดุลยภาพชีวิตที่ดีร่วมกับการทางานอย่างมีความสุขของบุคลากรด้วย ดังนั้น การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
จึงได้มีการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และใน
คราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น ที่ 27 สิ งหาคม 2561 ประกอบกั บ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
ประจาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ได้เห็นชอบการจัดทาแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ของคณะฯ โดยแบ่งหัวข้อ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามกลยุทธ์จานวน 3 ด้าน คือ
1. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/ workshop/ Mentor)
2. กลยุทธ์ด้านการสร้างความผูกพันต่อองค์กรและความสุขของบุคลากร
3. กลยุทธ์ด้านเสริมสร้างความปลอดภัยของบุคลากร
ในส่วนของการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร คณะฯ ใช้รูปแบบการดาเนินงานในหลายลักษณะ อาทิ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
- การศึกษาดูงาน
- การสอนงาน (ระบบพี่เลี้ยง)
- การหมุนเวียนงาน
ฯลฯ
1

อย่ า งไรก็ ต าม คณะฯ ได้ ต ระหนั ก ดี ว่ า กระแสการเปลี่ ย นแปลงในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
อย่ างต่อเนื่ องนั้ น จ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่คณะฯ จะต้องมีการปรับกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ ทัน
ต่อการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผ ลของแผนพัฒนาบุคลากรจะเป็น
เครื่องบ่งชี้ที่สาคัญให้กับคณะฯ ว่า การพัฒนาบุคลากรที่คณะฯ ดาเนินการอยู่มีประสิทธิภาพและสามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะฯ หรือไม่ประการใด ซึ่งประเด็นการประเมินดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่คณะฯ จะพิจารณาดาเนินการพัฒนาเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ก ระบวนการพั ฒ นาบุค ลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มี เ ป้า หมายและทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ
2. เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสาเร็จขององค์กร
และเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
4. เพื่อให้กระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป
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แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ “Go for Smart Agriculture”
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen จัดการเรียนการสอนเกษตรทันสมัย
รู้รอบ และรู้ทันเศรษฐกิจ
2) งานวิ จั ย ที่ เ ป็ น เลิ ศ ระบบเกษตรปลอดภั ย เป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม ใช้ท รั พยากรอย่า งคุ้ม ค่ า
เพื่อความยั่งยืน
3) บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ให้บริการวิชาการรับใช้ชุมชน และบริการวิชาการสร้าง
รายได้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและการสร้างโอกาสความเท่าเทียมของสังคม
4) แสวงหารายได้ เ พื่ อ ความยั่ ง ยื น สร้ า งรายได้ จ ากองค์ ค วามรู้ แ ละสิ น ทรั พ ย์ ที่ มี อ ยู่ ข องคณะ
เกษตรศาสตร์
5) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ นาระบบสารสนเทศ แนวทาง EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น สถาบั น วิ ท ยาศาสตร์ เ กษตรชั้ น น าระดั บ โลก และแก้ ไ ขปั ญ หา
ด้านการเกษตรตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตด้านเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่
ของประชากรทั้งในภาคเหนือและประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร “เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม”
ค่านิยมองค์กร “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม”
สมรรถนะหลักของคณะเกษตรศาสตร์
1) มีความโดดเด่นและชานาญการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
2) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :

การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน
การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น คนดี มี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต มี ศั ก ยภาพในการท างานทั้ ง ใน
และต่างประเทศ
กลยุทธ์หลัก
1.1 แสวงหาผู้เรียนที่มีคุณภาพ
1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เป็นสากลและมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้
บัณฑิต (Smart Agriculture, food and health)
1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีทักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen)
ตัวชี้วัดหลัก
1.1.1 ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย คะแนนสอบภาษาอั ง กฤษ CMU - ePro ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
เกษตรศาสตร์ และของทั้งมหาวิทยาลัย
1.1.2 ค่ า เฉลี่ ย GPA ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 1 ที่ เ รี ย นตามแผนการศึ ก ษา (โดยไม่ มี
การ drop W)
1.2.1 จานวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติ
1.2.2 จานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่ (Smart Agriculture)
1.2.3 จานวนกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
1.2.4 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้เรียน
1.2.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1.3.1 จานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา
1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่ได้งานทาในต่างประเทศ/องค์กรนานาชาติ/
ธุรกิจข้ามชาติ

4

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และ
เพื่อพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจ
การเกษตร
2.2 เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล
กลยุทธ์หลัก
2.1 พัฒนาโครงการวิจัยร่วมขนาดใหญ่ (Mega Project) (Smart Agriculture, food and health)
2.2 สร้าง/พัฒนาโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2.3 เพิ่มทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
2.4 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
2.5 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการทาวิจัย
2.6 เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus
ตัวชี้วัดหลัก
2.1.1 จานวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2.2.1 จานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2.3.1 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวิจัย
2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน
2.4.2 จานวนโครงการพัฒนาชุมชน
2.5.1 จานวนนักศึกษามีชื่อร่วมในโครงการวิจัย
2.6.1 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ (ปีปฏิทิน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
กลยุทธ์หลัก
3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
3.2 สร้างโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม
3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนด้านการบริการวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ
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ตัวชี้วัดหลัก
3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายได้สุทธิจากการบริการวิชาการของปีที่ผ่านมา
3.2.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน
3.3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชนด้านการ
บริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
4.2 เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร
4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
4.4 เพื่อใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลัก
4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor)
4.2 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล
4.4 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ
4.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสานักงาน
4.6 พัฒนาระบบบริหารงานองค์กร
ตัวชี้วัดหลัก
4.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก
4.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการต่อจานวนผู้มีสิทธิ์ขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
4.1.3 การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากร สายปฏิบัติการ
4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร)
4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น
4.4.1 จานวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ
4.5.1 จานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึ้น
4.6.1 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU PEx
4.6.2 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU EdPEx
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรับ AEC
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
5.3 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร
5.4 เพื่อใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงื่อนไข
กลยุทธ์หลัก
5.1 Green & Clean Faculty
5.2 Digital Faculty
5.3 Happiness and Safety workplace
5.4 Land use Development
ตัวชี้วัดหลัก
5.1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร
5.1.2 จานวน Carbon Emission ลดลง (หน่วยวัด กก. เป็นค่าเทียบเท่า Carbon Equivalent)
5.1.3 การเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน/เชื้อเพลิง
5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพื้นที่
5.3.1 จานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์
5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคลากร
5.4.1 ร้อยละของความสาเร็จตามแผนแม่บท
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จำนวนบุคลำกรของส่วนงำน

แบบฟอร์มที่ 1: จานวนบุคลากรของส่วนงาน
1.1 จานวนบุคลากรทั้งหมดของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2562
สถานะ

คุณวุฒิการศึกษา

รวม

ร้อยละ

44
54

15.83
19.42

53

145

52.16

3

1

35

12.59

75

44

84

278

100

26.98

15.83

30.21

ต่ากว่า ป.ตรี
1
41

ป.ตรี
6
13

ป.โท
7
-

ป.เอก
30
-

17

41

34

16

15

รวม

75

ร้อยละ

26.98

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนักงานส่วนงาน )

1.2 จานวนอาจารย์ (กรณีเป็นคณะ/วิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2562

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

รวม

ร้อยละ

20

22

26.51

2

39

41

49.40

-

-

16

16

19.28

ศาสตราจารย์

-

-

4

4

4.82

รวม

-

4

79

83

100

ร้อยละ

-

4.82

95.18

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

อาจารย์

-

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-

รองศาสตราจารย์

* ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2562
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562

กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
4.2 เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร
4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์
4.1 การพัฒนา
ขีดความสามารถบุคลากร
(อบรม/ workshop/ Mentor)

ตัวชี้วัด
4.1.1 ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก

เป้าหมาย
ร้อยละ 13

4.1.2 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่ยื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการต่อจานวนผู้มีสิทธิ์
ขอตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 5

4.1.3 ร้อยละของบุคลากรสาย ร้อยละ 30
วิชาการที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ด้าน Smart Agriculture
4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา

ร้อยละ 30
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โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาทักษะทั่วไป
1. อบรมการพัฒนาพื้นฐานความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบด้านการศึกษา
3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยสถาบัน
(จานวน 3 ครั้ง)
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประเมินผลตัวชี้วัด
KPI Online และระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ
(e - Project)
5. อบรมทักษะการจัดการตนเองภายใต้สภาวะความกดดันที่เกิดขึ้น
จากการทางาน
6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาคาของบประมาณแผ่นดิน
(หมวดงบลงทุน)
7. อบรมการบริหารจัดการ Budget management
สาหรับผู้บริหาร
8. สัมมนาผู้บริหาร
9. สัมมนาบุคลากร

กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาทักษะเฉพาะ
1. อบรมการใช้ Application ที่มีความจาเป็นในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. อบรมเทคนิคการวางแผน /การประเมินโครงการ /การประเมิน
มูลค่าของโครงการ
3. อบรมหลักการจัดเก็บข้อมูลสาคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับพนักงานปฏิบัติงาน
4. อบรมกระบวนการทางานในการปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยใช้ผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม
6. อบรมการพัฒนาสื่อการสอน MOOC (Massive Open Online
Course)
7. อบรมการจัดการความรู้ด้วยเทคนิค Mind Map โดยใช้โปรแกรม
Xmind
8. อบรมด้าน Smart Agriculture หลักสูตร Greenhouse
Technology
9. อบรมเทคโนโลยี Drone กับการผลิตทางด้านการเกษตร
10. อบรมหลักการเขียน Business Model
11. อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพื่ออานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
12. อบรมเทคนิคการเขียน Content
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์
4.3 สร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
4.3.1 ความผูกพันต่อองค์กร
≥ 3.81 คะแนน
(ใช้แบบประเมินความผูกพันของ (จากคะแนนเต็ม 5)
บุคลากรต่อองค์กร)

โครงการ/กิจกรรม
1. ศึกษาดูงาน one day trip สายวิชาการ
2. ศึกษาดูงาน one day trip สายปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
5.3 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
5.3 เสริมสร้างความสุขและ
5.3.1 จานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 0 ครั้ง
ความปลอดภัยในการทางาน
ของบุคลากร (Happiness and 5.3.2 ระดับความพึงพอใจ
≥ 3.81 คะแนน
Safety workplace)
ของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม (จากคะแนนเต็ม 5)
และความปลอดภัย
ในการทางาน (happinometer)

11

โครงการ/กิจกรรม
1. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2562

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์ด้าน การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor)
พัฒนาทักษะทั่วไป
ชื่อโครงการ
1. อบรมการพัฒนาพื้นฐาน
ความเป็นผู้นาและการทางาน
เป็นทีม

วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักการ
แนวคิดของภาวะผู้นา
และการทางานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเสริมสร้างทักษะใน
การเป็นผู้นา และการ
ทางานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการบริหาร
คนและการบริหารงาน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ - เพื่อให้บุคลากรการศึกษา
ด้านการศึกษา
ได้เรียนรู้และปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระเบียบและ
ข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง
รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน

ตัวชี้วัด
- ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
- ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานคณะฯ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
ผู้บริหารของคณะ/
ภาควิชา/ ศูนย์
เลขานุการคณะ
หัวหน้างาน
และหัวหน้าหน่วย
จานวน 33 คน

งบประมาณ
5,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2561

- จานวนการจัดอบรม
(ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง)
- ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

บุคลากรภาควิชา ศูนย์
และหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
จานวน 30 คน

1,200

ธันวาคม 2561
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ชื่อโครงการ
3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การวิจัยสถาบัน (จานวน 3 ครั้ง)

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาทักษะ
การทาวิจัยสถาบันให้กับ
บุคลากรสายปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด
- มีจานวนผลงานวิจัย
สถาบันที่สอดคล้องกับ
นโยบายการทาวิจัยสถาบัน
ของผู้บริหารคณะฯ
(เป้าหมาย 9 หัวข้อ)

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
บุคลากรสายปฏิบัติการ
จานวน 20 คน

งบประมาณ
10,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
มกราคม 2562
เมษายน 2562
และกรกฎาคม 2562

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
ระบบประเมินผลตัวชี้วัด KPI Online
และระบบบันทึกโครงการ
แผนปฏิบัติการ (e - Project)

- เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน
ระบบการจัดเก็บข้อมูล
และติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดในระดับคณะฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้บุคลากรสามารถ
รายงานผลการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ได้อย่างครบถ้วน และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์

- ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
- การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (เป้าหมาย 4.00)

บุคลากรภาควิชา ศูนย์
และหน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการบันทึก
ข้อมูลในระบบประเมินผล
ตัวชี้วัด KPI Online และ
ระบบ e - Project
จานวน 30 คน

1,200

กุมภาพันธ์ 2562
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ชื่อโครงการ
5. อบรมทักษะการจัดการตนเอง
ภายใต้สภาวะความกดดันที่เกิดขึ้น
จากการทางาน

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
คาของบประมาณแผ่นดิน
(หมวดงบลงทุน)

7. อบรมการบริหารจัดการ
Budget management
สาหรับผู้บริหาร

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาทักษะวิธีการ
จัดการตนเองภายใต้
สภาวะความกดดัน
ที่เกิดขึ้นจากการทางาน
- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา
กระบวนการทางาน
อย่างมีความสุข
และนาไปสู่การทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจการใช้งาน
ระบบให้แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณ
- เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ
ได้ใช้ระบบบริหารจัดการ
Budget management
สาหรับผู้บริหาร ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัด
- ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
- การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (เป้าหมาย 4.25)

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
บุคลากรทุกสายงาน
จานวน 50 คน

งบประมาณ
10,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
มีนาคม 2562

- ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
- การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (เป้าหมาย 4.00)

บุคลากรภาควิชา ศูนย์
และหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ด้านงบประมาณ
จานวน 30 คน
ผู้บริหารของคณะ/
ภาควิชา/ ศูนย์
เลขานุการคณะ
หัวหน้างาน
และหัวหน้าหน่วย
จานวน 33 คน

1,200

เมษายน 2562

6,000

พฤษภาคม 2562

- ผู้บริหารทุกระดับสามารถ
ใช้งานระบบเพื่อประโยชน์
ในการบริหารจัดการ
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ เป้าหมาย 4.00)
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ชื่อโครงการ
8. สัมมนาผู้บริหาร

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ร่วมกันระดมความคิดเห็น
เพื่อกาหนด/ทบทวน
นโยบาย และทิศทาง
การพัฒนาคณะฯ

ตัวชี้วัด
- ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการ
บริหารงานคณะฯ
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

9. สัมมนาบุคลากร

- เพื่อให้บุคลากร
- ร้อยละความผูกพัน/
ทุกสายงาน ได้แลกเปลี่ยน ความพึงพอใจของบุคลากร
เรียนรู้ร่วมกันและระดม
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
ความคิดเพื่อทบทวน
แผนการดาเนินงาน
- เสริมสร้างความผูกพัน
และความสามัคคีของ
บุคลากร
- พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
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กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
ผู้บริหารของคณะ/
ภาควิชา/ ศูนย์
เลขานุการคณะ
หัวหน้างาน
และหัวหน้าหน่วย
จานวน 33 คน

บุคลากรทุกสายงาน
จานวน 100 คน

งบประมาณ
170,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2562

200,000

กรกฎาคม 2562

พัฒนาทักษะเฉพาะ
ชื่อโครงการ
1. อบรมการใช้ Application
ที่มีความจาเป็นในยุคเทคโนโลยี
สมัยใหม่

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากร
ทุกสายงานได้เรียนรู้
Application ที่มีความ
จาเป็นในการปฏิบัติงาน
2. อบรมเทคนิคการวางแผน /
- เพื่อเสริมสร้างความรู้
การประเมินโครงการ /การประเมิน เกี่ยวกับการวางแผนและ
มูลค่าของโครงการ
การประเมินโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. อบรมหลักการจัดเก็บข้อมูลสาคัญ - เพื่อให้พนักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล
สาหรับพนักงานปฏิบัติงาน
สาคัญในงานที่ปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. อบรมกระบวนการทางาน
- เพื่อสร้างเสริม
ในการปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา
กระบวนการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงานในด้านปฏิบัติ
สหกิจศึกษา
- เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานด้านสหกิจ
ศึกษากับองค์กรภายนอก

ตัวชี้วัด
- ผู้เข้ารับการอบรมได้
Application ไปพัฒนางาน
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
บุคลากรทุกสายงาน
จานวน 50 คน

งบประมาณ
4,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
พฤศจิกายน 2561

- จานวนโครงการที่มีการ
ปรับปรุงแผนดาเนินการ
และการประเมินโครงการ /
การประเมินมูลค่าโครงการ
- การสืบค้นข้อมูล
มีความรวดเร็ว
- มีการเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบมากขึ้น
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ด้า นสหกิ จศึ ก ษาได้ร วดเร็ ว
และมีข้อผิดพลาดน้อย

บุคลากรสายวิชาการ
สายช่วยวิชาการและ
สายปฏิบัติการ
จานวน 50 คน
บุคลากรสายปฏิบัติการ
จานวน 50 คน

4,000

มกราคม 2562

4,000

กุมภาพันธ์ 2562

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา
จานวน 30 คน

3,000

กุมภาพันธ์ 2562
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ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอตาแหน่ง - เพื่อให้คณาจารย์ได้
ทางวิชาการ โดยใช้ผลงานวิชาการ
เรียนรู้และเข้าใจหลักการ
รับใช้สังคม
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
โดยใช้ผลงานวิชาการรับใช้
สังคม
6. อบรมการพัฒนาสื่อการสอน
- เพื่อให้คณาจารย์
MOOC (Massive Open Online
ได้เรียนรู้และพัฒนาสื่อ
Course)
การเรียนการสอน
ในรูปแบบ MOOC
(Massive Open Online
Course)
7. อบรมการจัดการความรู้
- เพื่อให้หัวหน้างานและ
ด้วยเทคนิค Mind Map
สายปฏิบัติการได้เรียนรู้
โดยใช้โปรแกรม Xmind
การใช้เทคนิค Mind Map
โดยใช้โปรแกรม Xmind
ในการพัฒนางาน
8. อบรมด้าน Smart Agriculture
- เพื่อให้คณาจารย์และ
หลักสูตร Greenhouse
นักวิชาการได้เรียนรู้
Technology
การพัฒนาระบบการผลิต
โดยใช้โรงเรือน

ตัวชี้วัด
- จานวนคณาจารย์ที่ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการและใช้
ผลงานวิชาการรับใช้สังคม
ในการเสนอขอ

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
บุคลากรสายวิชาการ
จานวน 40 คน

งบประมาณ
5,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
มีนาคม 2562

- จานวนวิชาที่พัฒนาสื่อ
การสอนในรูปแบบ MOOC
(Massive Open Online
Course)
(จานวน 3 วิชา)

บุคลากรสายวิชาการ
จานวน 40 คน

4,000

เมษายน 2562

- ผู้เข้ารับการอบรมได้นา
บุคลากรสายปฏิบัติการ
เทคนิค Mind Map ไปใช้ใน จานวน 50 คน
การปฏิบัติงาน
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

4,000

พฤษภาคม 2562

- ผู้เข้ารับการอบรม
บุคลากรสายวิชาการ
มีการนาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา และสายช่วยวิชาการ
ระบบการผลิตในโรงเรือน
จานวน 50 คน
(ไม่น้อยกว่าระดับ 4.00)

4,000

มิถุนายน 2562
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ชื่อโครงการ
9. อบรมเทคโนโลยี Drone
กับการผลิตทางด้านการเกษตร

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้คณาจารย์และ
นักวิชาการได้เรียนรู้การนา
Drone มาใช้ในงาน
ด้านการเกษตร
10. อบรมหลักการเขียน Business - เพื่อให้ผู้บริหาร
Model
คณาจารย์ และบุคลากร
ที่รับผิดชอบโครงการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้ สามารถ
เขียน Business model
ได้ และนาไปพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพ
11. อบรมเชิงปฏิบัติการ
- เพื่อพัฒนาบุคลากร
ระบบสารสนเทศเพื่ออานวย
ด้านการใช้งานระบบ
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
สารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศเพื่ออานวย
ความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
12. อบรมเทคนิคการเขียน Content - เพื่อให้สามารถสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย
ให้เข้าใจง่ายขึ้น

ตัวชี้วัด
- จานวนโครงการวิจัย หรือ
บริการวิชาการ ที่มีการใช้
Drone

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
บุคลากรสายวิชาการ
และสายช่วยวิชาการ
จานวน 50 คน

งบประมาณ
4,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
มิถุนายน 2562

- จานวนโครงการที่
ก่อให้เกิดรายได้ มีการจัดทา
Business model
(ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ)

บุคลากรสายวิชาการ
สายช่วยวิชาการ
และสายปฏิบัติการ
จานวน 50 คน

5,000

กรกฎาคม 2562

- ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ในระดับดีมาก

บุคลากรภาควิชา ศูนย์
และหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
จานวน 40 คน

15,000

ตุลาคม 2561 –
สิงหาคม 2562

4,000

สิงหาคม 2562

- บุ ค ลากรมี ค วามเข้ า ใจ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
และสามารถเขียนบทความ ด้านสื่อสารองค์กร
จานวน 40 คน
ที่เผยแพร่แก่สาธารณชน
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์ด้าน สร้างความผูกพันและความสุขของบุคลากรต่อองค์กร
ชื่อโครงการ
1. ศึกษาดูงาน one day trip
สายวิชาการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์การทางาน
ให้กับบุคลากร
- เพื่อเสริมสร้างให้
บุคลากรเกิดความรักและ
ความผูกพันต่อองค์กร

ตัวชี้วัด
- ระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร
(ระดับมากที่สุด)
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
และสายช่วยวิชาการ
จานวน 50 คน

2. ศึกษาดูงาน one day trip
สายปฏิบัติการ

- เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์การทางาน
ให้กับบุคลากร
- เพื่อเสริมสร้างให้
บุคลากรเกิดความรักและ
ความผูกพันต่อองค์กร

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมาย
- ระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร
(ระดับมากที่สุด)

ผู้บริหาร
และสายปฏิบัติการ
จานวน 80 คน
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งบประมาณ
4,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
มีนาคม 2562

5,000

มีนาคม 2562

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2562
กลยุทธ์ด้าน เสริมสร้างความปลอดภัยของบุคลากร
ชื่อโครงการ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม สาหรับบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ มี
ความรู้ความเข้าใจใน
หลักการด้านอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
ในการทางาน
- เพื่อสร้างมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพ
อนามัย

ตัวชี้วัด
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
- บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
มีความเข้าใจในหลักการ
ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จานวน 40 คน
และนาไปปฏิบัติ
ในการทางาน
(เป้าหมายระดับดีมาก)

งบประมาณ
4,000

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. สายวิชาการ (ผู้บริหาร คณาจารย์และนักวิจัย)
2. สายช่วยวิชาการ (นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์เกษตร นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการสัตวบาล)
3. สายปฏิบัติการ (หัวหน้างาน พนักงานปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักการเงินและบัญชี และตาแหน่งอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานด้านสานักงาน)
4. สายบริการ
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ช่วงเวลาดาเนินการ
มิถุนายน 2562

สรุปจำนวนโครงกำร/งบประมำณพัฒนำบุคลำกร 3 ด้ำน
ประจำปีงบประมำณ 2562
ลำดับ

กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกร

จำนวนโครงกำร

งบประมำณที่ตั้งไว้

1

การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
(อบรม/ workshop/ Mentor)

21

464,600

2

การสร้างความผูกพันต่อองค์กรและความสุข
ของบุคลากร

2

9,000

3

การเสริมสร้างความปลอดภัยของบุคลากร

1

4,000

24

477,600

รวม

21

ภาคผนวก
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