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ค าน า 
 
  บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุม 
ทุกสายงาน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ (คณาจารย์และนักวิชาการ) กลุ่มปฏิบัติการ  และกลุ่มบริการ  
โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือสนับสนุน
การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในส่วนที่คณะฯ 
และหน่วยงานภายในคณะฯ เป็นผู้จัด รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากร ได้มีโอกาสเดินทางไป 
เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน (ในประเทศ/ต่างประเทศ) ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกคณะฯ  
เป็นผู้จัด 

 ในปีงบประมาณ 2564 คณะเกษตรศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตามค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 384/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์กร  
ซึ่งจะสนับสนุนเป้าประสงค์ของการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร และพัฒนาการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีจิตส านึกต่อหน้าที่
และมีความภักดีต่อองค์กร 

 ผลที่ได้รับจากการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ทันต่อกระแสของความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และจะช่วยให้การด าเนินงาน  
ในพันธกิจต่าง ๆ สามารถด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤติด้านอัตราก าลังคนที่ลดลงอย่ างต่อเนื่อง  
ภายใต้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์ ในด้านที่มุ่งหวังให้บุคลากร  
ของคณะฯ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและมีดุลยภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี   นาพรหม) 
 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
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หลักการและเหตุผล 

  การแข่งขันขององค์กรในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการสร้างความได้เปรียบด้านเงินลงทุน 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจไม่ใช่แนวทางที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ตลอดไป เนื่องจากการแสวงหา
แหล่งเงินลงทุนสามารถหาได้ไม่ยาก รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เป็นสิ่งที่สามารถ 
สร้างเลียนแบบหรือดัดแปลง ปรับปรุงหรือแก้ไขให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าองค์กร 
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะให้ความส าคัญกับการ “สร้างคน” เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์กรใด 
ที่สามารถสร้างและพัฒนาศักยภาพของคน รวมทั้ง “สร้างความภักดีต่อองค์กรให้เกิดกับคนได้” องค์กรนั้น 
จะประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการและบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 

 การพัฒนา “ความรู้ความสามารถ” บุคลากรขององค์กรเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินไปอย่างมีระบบ
กลไกที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม  รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง มีความสามารถ  
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงาน 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 คณะเกษตรศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ  
มีการพัฒนากลไกสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถที่จ าเป็นและส่งผลต่อ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลการท างาน ในขณะเดียวกัน คณะฯ ยังให้ความส าคัญในเรื่องการสร้าง 
ดุลยภาพชีวิตที่ดีร่วมกับการท างานอย่างมีความสุขของบุคลากรด้วย ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
จึงได้มีการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  
โดยได้มีมติเห็นชอบการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยแบ่งหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลออกเป็น 3 ด้าน คือ  

1. การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร (Managerial Competency) 
2. การพัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) 
3. การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision competency) 

 ในส่วนของการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร คณะฯ ใช้รูปแบบการด าเนินงานในหลายลักษณะ อาท ิ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
- การศึกษาดูงาน  
- การสอนงาน (ระบบพี่เลี้ยง) 
- การหมุนเวียนงาน 

           ฯลฯ 

 อย่างไรก็ตาม คณะฯ ได้ตระหนักดีว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
อย่างต่อเนื่องนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่คณะฯ จะต้องมีการปรับกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรจะเป็น
เครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญให้กับคณะฯ ว่า การพัฒนาบุคลากรที่คณะฯ ด าเนินการอยู่มีประสิทธิภาพและสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะฯ หรือไม่ประการใด ซึ่งประเด็นการประเมินดังกล่าวเป็นเรื่อง  
ที่คณะฯ จะพิจารณาด าเนินการพัฒนาเพ่ือให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 

2. เพ่ือให้บุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลส าเร็จขององค์กร
และเพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

3. เพ่ือสร้างดุลยภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
4. เพ่ือให้กระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

วิสัยทัศน์ “Smart Agriculture for Better Life”  
 การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 

พันธกิจ  
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen จัดการเรียนการสอนเกษตรทันสมัย  

รู้รอบ และรู้ทันเศรษฐกิจ  
2) งานวิจัยที่เป็นเลิศ ระบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

เพ่ือความยั่งยืน  
3) บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ให้บริการวิชาการรับใช้ชุมชน และบริการวิชาการสร้าง

รายได ้เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและการสร้างโอกาสความเท่าเทียมของสังคม  
4) แสวงหารายได้ เพื่อความยั่ งยืน  สร้างรายได้จากองค์ความรู้ และสินทรัพย์ที่มีอยู่ ของ 

คณะเกษตรศาสตร์  
5) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ น าระบบสารสนเทศ แนวทาง EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน  
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์เกษตรชั้นน าระดับโลก และแก้ไขปัญหา 

ด้านการเกษตรตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร เพ่ิมผลผลิตด้านเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ 
ของประชากรทั้งในภาคเหนือและประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 

 
วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร “เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม” 

ค่านิยมองค์กร “AGGIE TEAM” 
Attitude  Technology 

Great heart  Environmental integrity 

Gratitude   Accountability 

Integrity   Multidisciplinary 

Excellence 

 
สมรรถนะหลักของคณะเกษตรศาสตร์ 

1) มีความโดดเด่นและช านาญการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 
2) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง 
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แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
(ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 

4.1 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร  
4.2 เสริมสร้างให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร 
4.3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ์หลัก : 
1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สายสนับสนุน 
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สายวิชาการ 
3. ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล 
4. สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

 
ตัวช้ีวัดหลัก : 

1.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ 
     ที่เก่ียวข้องกับงาน 
1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการในแต่ละ หน่วยงานที่มีกระบวนการปรับปรุงงานประจ า 
1.3 ร้อยละของการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนอยู่ในระดับดีมาก 
1.4 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่ เข้าสู่ระดับต าแหน่งที่สู งขึ้นต่อจ านวนบุคลากร  
      ของส่วนงานทั้งหมด 
1.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
1.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ของส่วนงาน 
2.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ เข้าสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรของ 
      ส่วนงานทั้งหมด 
2.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ 
     ที่เก่ียวข้องกับงาน 
2.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเข้าอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ ทักษะด้าน Smart Agriculture 
2.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
2.5 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ของส่วนงาน 
3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
3.2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4.1 ระดับความผูกพันต่อองค์กร 
4.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จ ำนวนบุคลำกรของส่วนงำน 

 



 5 

 

* ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563 

แบบฟอร์มที่ 1: จ านวนบุคลากรของส่วนงาน     

1.1 จ านวนบุคลากรทั้งหมดของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2564 
 

 

สถานะ 
คุณวุฒิการศึกษา 

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

ข้าราชการ 1 7 6 23 37 12.46 
ลูกจ้างประจ า 31 12 - - 43 14.48 
พนักงานมหาวิทยาลัย  
(งบประมาณแผ่นดิน) 

17 44 40 59 160 53.87 

พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว 
(พนักงานส่วนงาน ) 22 30 5 - 57 19.19 

รวม 71 93 51 82 297 100 

ร้อยละ 23.90 31.31 17.17 27.61   

 
1.2 จ านวนอาจารย์ (กรณีเป็นคณะ/วิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2564 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

รวม ร้อยละ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

อาจารย ์ - 6 23 29 34.12 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 2 41 43 50.59 

รองศาสตราจารย์ - - 12 12 14.12 

ศาสตราจารย์ - - 1 1 1.18 

รวม - 8 77 85 100 

ร้อยละ - 9.41 90.59   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 



กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
 4.2 เสริมสร้างให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร 
 4.3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 

ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1. พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากร และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผล 
ตามพันธกิจของ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

1.1 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนแต่ละ
ภาควิชาฯ/หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน 
 

1.2 ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจ า 
 

1.3 ร้อยละของการ
ประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน
อยู่ในระดับดีมาก 
 

1.4 ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการที่เข้าสู่
ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อ
จ านวนบุคลากรของส่วน
งานทั้งหมด 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 
 
 
 
 

ร้อยละ 75 
 
 
 
 

ร้อยละ 2.70 
 
 
 
 

1. การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร  
(Managerial Competency) 

 ส าหรับหัวหน้างาน 
(1) โครงการพัฒนาความเป็นผู้น า และการมีวิสัยทัศน์ 
(2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลยุทธ์ 
(3) โครงการพัฒนาการวิเคราะห์ การตัดสินใจ  

และวางแผนปรับปรุงงาน 
(4) โครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารงาน 

ตามแนวทาง EdPEx 
 

2. การพัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่งงาน  
(Functional Competency) 

 บุคลากรสายสนับสนุน 
(1) อบรมภาษาจีนเบื้องต้น 
(2) โครงการอบรมการท าวิจัยสถาบัน (1 ครั้ง) 
(3) โครงการอบรมการท าสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 
(4) โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ในการพัฒนางาน 
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ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
1.5 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับ
จัดสรรทุนเพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
 
1.6 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับ
รางวัลในระดับต่าง ๆ  
ของส่วนงาน 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 35 
 
 
 
 
ร้อยละ 3 
 

 บุคลากรภาคสนาม 
(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบ

ไฟฟ้าและประปาเพ่ือความปลอดภัยและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

(2) โครงการอบรมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
3. การพัฒนาสมรรถนะเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 

(Vision competency) 
 ส าหรับหัวหน้างาน 

(1) โครงการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง และความเปลี่ยนแปลง 
ในยุค “โลกป่วน” (Disruptive) 

 
 บุคลากรสายสนับสนุน 

(1) อบรมทักษะการท างานอย่างมีความสุข (Mind set) 
(2) โครงการพัฒนาแนวทางการท างาน 

ในยุค “โลกป่วน” (Disruptive) 
 

 บุคลากรภาคสนาม 
(1) โครงการพัฒนาทักษะงานช่าง (สารพัดช่าง) 

 
 



กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
2. พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรสายวิชาการ 

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากร และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผล 
ตามพันธกิจของ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

2.1 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการท่ีเข้าสู่ระดับ
ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อจ านวน
บุคลากรของส่วนงาน
ทั้งหมด 
 
2.2 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการแต่ละ 
ภาควิชาฯ/หน่วยงาน 
ที่เข้าอบรมเพ่ิมพูนความรู้/
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน 
 
2.3 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการท่ีเข้าอบรม
เพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ 
ด้าน Smart Agriculture 
 
 
 
2.4 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการท่ีได้รับจัดสรร
ทุนเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะ 
 

ร้อยละ 2.70 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 40 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 35 
 
 
 
 

1. การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร  
(Managerial Competency) 

 ส าหรับผู้บริหาร 
(1) โครงการพัฒนาความเป็นผู้น า และการมีวิสัยทัศน์ 
(2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลยุทธ์ 
(3) โครงการพัฒนาการวิเคราะห์ การตัดสินใจ  

และวางแผนปรับปรุงงาน 
(4) โครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารงาน 

ตามแนวทาง EdPEx 
 
 

2. การพัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่งงาน  
(Functional Competency) 

 บุคลากรสายวิชาการ 
(1) อบรมจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง (สัตวศาสตร์ 

และสัตว์น้ า กีฏวิทยา) 
(2) อบรมสภาวิชาชีพจุลินทรีย์ (จุลชีววิทยา) 
(3) อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบสื่อการสอนออนไลน์ 
(4) อบรมภาษาจีนเบื้องต้น 

 
 
 
 
 



กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
2.5 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการท่ีได้รับรางวัล
ในระดับต่างๆ ของ 
ส่วนงาน 

ร้อยละ 3 3. การพัฒนาสมรรถนะเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 
(Vision competency) 

 ส าหรับผู้บริหาร 
(1) โครงการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง และความเปลี่ยนแปลง 
ในยุค “โลกป่วน” (Disruptive) 

 
 บุคลากรสายวิชาการ 

(1) โครงการอบรมทักษะ Smart Agriculture  
“IOT กับการเกษตรสมัยใหม่” 

(2) โครงการอบรมทักษะ Smart Agriculture  
“Big data กับการเกษตรสมัยใหม่” 

(3) โครงการอบรมทักษะ Smart Agriculture  
“ธุรกิจเกษตรในยุคดิจิทัล” 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ประเภท
บุคลากร 

การพัฒนาสมรรถนะ 
ในการบริหาร  

(Managerial Competency) 

การพัฒนาสมรรถนะ 
ตามต าแหน่งงาน  

(Functional Competency) 

การพัฒนาสมรรถนะ 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์  

(Vision competency) 
ผู้บริหาร/
หัวหน้างาน 

1. โครงการพัฒนาความเป็นผู้น า 
และการมีวิสัยทัศน์ 
2. โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการกลยุทธ์ 
3. โครงการพัฒนาการวิเคราะห์ 
การตัดสินใจและวางแผน 
ปรับปรุงงาน 
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการ
บริหารงานตามแนวทาง EdPEx 

- 1. โครงการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง และความเปลี่ยนแปลง
ในยุค “โลกป่วน” (Disruptive) 

บุคลากร 
สาย
วิชาการ 

- 1. อบรมจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง 
(สัตวศาสตร์และสัตว์น  า กีฏวิทยา) 
2. อบรมสภาวิชาชีพจุลินทรีย์  
(จุลชีววิทยา) 
3. อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบ
สื่อการสอนออนไลน์ 
4. อบรมภาษาจีนเบื องต้น 

โครงการอบรมทักษะ Smart 
Agriculture 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ  
“IOT กับการเกษตรสมัยใหม่” 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“Big data กับการเกษตร
สมัยใหม่” 
3. ธุรกิจเกษตรในยุคดิจิทัล 

บุคลากร
สาย
สนับสนุน 

- 1. อบรมภาษาจีนเบื องต้น 
2. โครงการอบรมการท าวิจัย
สถาบัน 
3. โครงการอบรมการท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เบื องต้น 
4. โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนางาน   

1. อบรมทักษะการท างานอย่างมี
ความสุข (Mind set) 
2. โครงการพัฒนาแนวทางการ
ท างานในยุค “โลกป่วน” 
(Disruptive) 

บุคลากร
ภาคสนาม 

- 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการระบบไฟฟ้าและประปา
เพ่ือความปลอดภัยและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
2. โครงการอบรมการปฏิบัติงาน 
ที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการพัฒนาทักษะงานช่าง 
(สารพัดช่าง) 
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ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนา  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ         
เป้าประสงค์  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์    
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
ด้านการพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร (Managerial Competency)    
1. โครงการพัฒนาความเป็นผู้น า 

และการมีวิสัยทัศน์ 
เพ่ือให้ผู้บริหารและ 
หัวหน้างานได้เรียนรู้ 
การพัฒนาความเป็นผู้น า 
และการมีวิสัยทัศน์ 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจ า 
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 
อยู่ในระดับสูง 
 
 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และหัวหน้าหน่วย 
จ านวน 35 คน 

12,000 กุมภาพันธ์ 2564 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
2. โครงการพัฒนาการบริหาร

จัดการกลยุทธ์ 
เพ่ือให้ผู้บริหารและ 
หัวหน้างานได้เรียนรู้ 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการกลยุทธ์ 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจ า 
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 
อยู่ในระดับสูง 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และหัวหน้าหน่วย 
จ านวน 35 คน 

12,000 พฤษภาคม 2564 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
3. โครงการพัฒนาการวิเคราะห์ 

การตัดสินใจ และวางแผน
ปรับปรุงงาน 

เพ่ือให้ผู้บริหารและ 
หัวหน้างานได้เรียนรู้ 
การพัฒนาการวิเคราะห์ 
การตัดสินใจ และวางแผน
ปรับปรุงงาน 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจ า 
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 
อยู่ในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และหัวหน้าหน่วย 
จ านวน 35 คน 

12,000 กรกฎาคม 2564 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการ

บริหารงานตามแนวทาง EdPEx 
เพ่ือให้ผู้บริหารและ 
หัวหน้างานได้เรียนรู้ 
การบริหารงานตาม
แนวทาง EdPEx 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจ า 
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 
อยู่ในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และหัวหน้าหน่วย 
จ านวน 35 คน 

12,000 สิงหาคม 2564 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
ด้านการพัฒนาสมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competency)    
1. อบรมจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง 

(สัตวศาสตร์และสัตว์น  า  
กีฏวิทยา) 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายช่วยวิชาการ  
(สัตวศาสตร์และสัตว์น  า  
กีฏวิทยา) ได้เข้าร่วมอบรม
จรรยาบรรณสัตว์ทดลอง 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจ า 

บุคลากรสายวิชาการและ
สายช่วยวิชาการ  
(สัตวศาสตร์และสัตว์น  า  
กีฏวิทยา) 
จ านวน 20 คน 

20,000 ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

2. อบรมสภาวิชาชีพจุลินทรีย์  
(จุลชีววิทยา) 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรสายวิชาการ
และสายช่วยวิชาการ  
(จุลชีววิทยา) ได้เข้าร่วม
อบรมสภาวิชาชีพจุลินทรีย์ 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 

บุคลากรสายวิชาการและ
สายช่วยวิชาการ  
(จุลชีววิทยา) 
จ านวน 20 คน 

20,000 ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจ า 
 
 

3. โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนางาน 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ด้านการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการใช้สารสนเทศ 
เพ่ืออ านวยความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน 

- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจ า 
- ร้อยละของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนอยู่ในระดับ 
ดีมาก 
 
 
 

บุคลากรสายปฏิบัติการที่
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ 
จ านวน 50 คน 

10,000 ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การท าวิจัยสถาบัน (1 ครั ง) 
เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การท าวิจัยสถาบันให้กับ
บุคลากรสายปฏิบัติการ 

- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจ า 
- ร้อยละของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนอยู่ในระดับ 
ดีมาก 

บุคลากรสายปฏิบัติการ 
จ านวน 30 คน 

8,000 ตุลาคม 2563 

5. อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบ
สื่อการสอนออนไลน์ 

เพ่ือให้บุคลากร 
สายวิชาการและสายช่วย
วิชาการได้เรียนรู้และ 
มีทักษะด้านการผลิตสื่อ
การสอนออนไลน์ 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้/ทักษะที่เกี่ยวข้อง 
กับงาน 
- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีเข้าอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้/ ทักษะด้าน Smart 
Agriculture  

บุคลากรสายวิชาการและ
สายช่วยวิชาการ 
จ านวน 40 คน 

5,000 เมษายน 2564 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
6. โครงการอบรมการท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์เบื องต้น 
เพ่ือให้บุคลากรสาย
ปฏิบัติการได้เรียนรู้และ 
มีทักษะด้านการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เบื องต้น 

- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนอยู่ในระดับ 
ดีมาก 
 

บุคลากรสายปฏิบัติการ 
จ านวน 40 คน 

5,000 เมษายน 2564 

7. โครงการอบรมการปฏิบัติงาน 
ที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้บุคลากรภาคสนาม
ได้เรียนรู้การปฏิบัติงาน 
ที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจ า 
- ร้อยละของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนอยู่ในระดับ 
ดีมาก 

บุคลากรสายปฏิบัติการ 
ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม 
จ านวน 40 คน 

8,000 เมษายน 2564 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
8. อบรมภาษาจีนเบื องต้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ

ทักษะการพูด อ่าน เขียน
ภาษาต่างประเทศ ให้กับ
บุคลากร 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
 

บุคลากรทุกสายงาน 
จ านวน 40 คน 

15,000 มิถุนายน 2564 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการระบบไฟฟ้าและ
ประปาเพ่ือความปลอดภัยและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

เพ่ือให้บุคลากรภาคสนาม
ได้เรียนรู้การจัดการระบบ
ไฟฟ้าและประปา 
เพ่ือความปลอดภัย 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจ า 
- ร้อยละของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนอยู่ในระดับ 
ดีมาก 

บุคลากรสายปฏิบัติการ 
ที่ปฏิบัติงานด้านการดูแล
ระบบไฟฟ้า 
และน  าประปา 
จ านวน 40 คน 

8,000 สิงหาคม 2564 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 20 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
ด้านการพัฒนาสมรรถนะเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision competency)    
1. โครงการอบรมทักษะ  

Smart Agriculture 
หลักสูตร “IOT กับการเกษตร
สมัยใหม่” 

เพ่ือให้บุคลากร 
สายวิชาการและสายช่วย
วิชาการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
Smart Agriculture 
หลักสูตร IOT กับ
การเกษตรสมัยใหม่ 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้/ทักษะที่เกี่ยวข้อง 
กับงาน 
- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีเข้าอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้/ ทักษะด้าน Smart 
Agriculture 
 
 

บุคลากรสายวิชาการและ
สายช่วยวิชาการ 
จ านวน 80 คน 

10,000 พฤษภาคม 2564 

2. โครงการอบรมทักษะ  
Smart Agriculture 
หลักสูตร “Big data กับ
การเกษตรสมัยใหม่” 

เพ่ือให้บุคลากร 
สายวิชาการและสายช่วย
วิชาการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 
การน า Big Data มาใช้กับ
งานด้านการเกษตร 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้/ทักษะที่เกี่ยวข้อง 
กับงาน 
- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีเข้าอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้/ ทักษะด้าน Smart 
Agriculture 
 

บุคลากรสายวิชาการและ
สายช่วยวิชาการ 
จ านวน 80 คน 

10,000 พฤษภาคม 2564 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
3. โครงการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง และความ
เปลี่ยนแปลงในยุค “โลกป่วน” 
(Disruptive) 

เพ่ือให้ผู้บริหารและ 
หัวหน้างานได้เรียนรู้ 
การบริหารความ
เปลี่ยนแปลงในยุค  
“โลกป่วน” (Disruptive) 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 
อยู่ในระดับสูง 

ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และหัวหน้าหน่วย 
จ านวน 35 คน 

15,000 มิถุนายน 2564 

4. โครงการพัฒนาแนวทางการ
ท างานในยุค “โลกป่วน” 
(Disruptive) 

เพ่ือให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้เรียนรู้ 
แนวทางการบริหารงาน 
ในยุค “โลกป่วน” 
(Disruptive) 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 

บุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน 80 คน 

15,000 มิถุนายน 2564 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 
อยู่ในระดับสูง 

5. อบรมทักษะการท างานอย่างมี
ความสุข (Mind set) 

เพ่ือให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้เรียนรู้ 
ทักษะการท างานอย่างมี
ความสุข (Mind set) 

- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ 
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพ่ิมพูน 
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร 
อยู่ในระดับสูง 

บุคลากรสายสนับสนุน 
จ านวน 100 คน 

15,000 กรกฎาคม 2564 

6. โครงการอบรมทักษะ  
Smart Agriculture 
หลักสูตร “ธุรกิจเกษตรในยุค
ดิจิทัล” 

เพ่ือให้บุคลากรสาย
วิชาการและสายช่วย
วิชาการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  
การบริหารจัดการ 
โครงการธุรกิจเกษตร 
ในยุคดิจิทัล 

- ร้อยละของบุคลากรแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ ทักษะ
ด้าน Smart Agriculture 

บุคลากรสายวิชาการและ
สายช่วยวิชาการ 
จ านวน 80 คน 

10,000 สิงหาคม 2564 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ตัวช้ีวัดของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
7. โครงการพัฒนาทักษะงานช่าง 

(สารพัดช่าง) 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรสายปฏิบัติการ 
ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม 
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

- ร้อยละของบุคลากร 
สายสนับสนุนแต่ละ 
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับงาน 
- ร้อยละของบุคลากร 
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจ า 
- ร้อยละของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนอยู่ในระดับ 
ดีมาก 
 
 
 
 

บุคลากรสายปฏิบัติการ 
ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม 
จ านวน 10 คน 

10,000 ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 
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สรุปจ ำนวนโครงกำร/งบประมำณพัฒนำบุคลำกร 3 ด้ำน  
ประจ ำปงีบประมำณ 2564 

ล ำดับ กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกร จ ำนวนโครงกำร 
ประมำณกำรงบประมำณ 
ที่ใช้จัดโครงกำรตำมแผน 

1 กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรบริหำร  
(Managerial Competency) 
 

4 48,000 

2 กำรพัฒนำสมรรถนะตำมต ำแหน่งงำน  
(Functional Competency) 
 

10 99,000 

3 กำรพัฒนำสมรรถนะเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 
(Vision competency) 
 

4 85,000 

 
รวม 15 232,000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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