แผนพัฒนาบุคลากร

ประจําปงบประมาณ 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แผนพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2564
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

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 2564 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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

สารบัญ
หน้า
คานา
แผนพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
- วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร
- สมรรถนะหลักของคณะเกษตรศาสตร์
- แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- จานวนบุคลากรของส่วนงาน
- กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร
- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- สรุปจานวนโครงการ/งบประมาณพัฒนาบุคลากร 3 ด้าน
- 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 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
โดยได้มีมติเห็นชอบการจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยแบ่งหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลออกเป็น 3 ด้าน คือ
1. การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร (Managerial Competency)
2. การพัฒนาสมรรถนะตามตาแหน่งงาน (Functional Competency)
3. การพัฒนาสมรรถนะเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision competency)
ในส่วนของการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร คณะฯ ใช้รูปแบบการดาเนินงานในหลายลักษณะ อาทิ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
- การศึกษาดูงาน
- การสอนงาน (ระบบพี่เลี้ยง)
- การหมุนเวียนงาน
ฯลฯ
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
อย่างต่อเนื่ องนั้น จาเป็นอย่างยิ่ งที่คณะฯ จะต้องมีการปรับกระบวนการในการพัฒ นาบุคลากรเพื่ อให้ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากรจะเป็น
เครื่องบ่งชี้ที่สาคัญให้กับคณะฯ ว่า การพัฒนาบุคลากรที่คณะฯ ดาเนินการอยู่มีประสิทธิภาพและสามารถ
สนับสนุนการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะฯ หรือไม่ประการใด ซึ่งประเด็นการประเมินดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่คณะฯ จะพิจารณาดาเนินการพัฒนาเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ก ระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มี เ ป้า หมายและทิ ศ ทางที่ ชัดเจน
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ
2. เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสาเร็จขององค์กร
และเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
3. เพือ่ สร้างดุลยภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน 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 “Smart Agriculture for Better Life”
การเกษตรที่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในระบบการผลิ ต ที่ มี ม าตรฐานปลอดภั ย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen จัดการเรียนการสอนเกษตรทันสมัย
รู้รอบ และรู้ทันเศรษฐกิจ
2) งานวิ จั ย ที่ เ ป็ น เลิ ศ ระบบเกษตรปลอดภั ย เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ้มค่า
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 อง
คณะเกษตรศาสตร์
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 “เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม”
ค่านิยมองค์กร “AGGIE TEAM”

Attitude
Great heart
Gratitude
Integrity
Excellence

Technology
Environmental integrity
Accountability
Multidisciplinary

สมรรถนะหลักของคณะเกษตรศาสตร์
1) มีความโดดเด่นและชานาญการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
2) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง
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แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
(ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
4.1 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
4.2 เสริมสร้างให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร
4.3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์หลัก :
1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สายสนับสนุน
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สายวิชาการ
3. กาหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล
4. สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ตัวชี้วัดหลัก :
1.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนแต่ละภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการในแต่ละ หน่วยงานที่มีกระบวนการปรับปรุงงานประจา
1.3 ร้อยละของการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนอยู่ในระดับดีมาก
1.4 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรสายปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ข้ า สู่ ร ะดั บ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ต่ อ จ านวนบุ ค ลากร
ของส่วนงานทั้งหมด
1.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
1.6 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ของส่วนงาน
2.1 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ เ ข้ า สู่ ร ะดั บ ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น ต่ อ จ านวนบุ ค ลากรของ
ส่วนงานทั้งหมด
2.2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการแต่ละภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้/ทัก ษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
2.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้/ ทักษะด้าน Smart Agriculture
2.4 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ
2.5 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ของส่วนงาน
3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น
3.2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.1 ระดับความผูกพันต่อองค์กร
4.2 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรอยู่ในระดับสูง
4

จำนวนบุคลำกรของส่วนงำน

แบบฟอร์มที่ 1: จานวนบุคลากรของส่วนงาน
1.1 จานวนบุคลากรทั้งหมดของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2564
สถานะ

คุณวุฒิการศึกษา

รวม

ร้อยละ

37
43

12.46
14.48

59

160

53.87

5

-

57

19.19

93

51

82

297

100

31.31

17.17

27.61

ต่ากว่า ป.ตรี
1
31

ป.ตรี
7
12

ป.โท
6
-

ป.เอก
23
-

17

44

40

22

30

รวม

71

ร้อยละ

23.90

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
(พนักงานส่วนงาน )

1.2 จานวนอาจารย์ (กรณีเป็นคณะ/วิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2564
ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

รวม

ร้อยละ

23

29

34.12

2

41

43

50.59

-

-

12

12

14.12

ศาสตราจารย์

-

-

1

1

1.18

รวม

-

8

77

85

100

ร้อยละ

-

9.41

90.59

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

อาจารย์

-

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-

รองศาสตราจารย์

* ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564

กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.1 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
4.2 เสริมสร้างให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร
4.3 พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
ประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. พัฒนาขีดความสามารถ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
1.1 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 90
ของบุคลากรสายสนับสนุน ของบุคลากร และเพิ่ม
สายสนับสนุนแต่ละ
ขีดความสามารถในการ
ภาควิชาฯ/หน่วยงานที่เข้า
ปฏิบัติงานให้บรรลุผล
อบรมเพิ่มพูนความรู้/
ตามพันธกิจของ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน
คณะเกษตรศาสตร์
1.2 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 50
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา
1.3 ร้อยละของการ
ร้อยละ 75
ประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน
อยู่ในระดับดีมาก
1.4 ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการที่เข้าสู่
ระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อ
จานวนบุคลากรของส่วน
งานทั้งหมด

ร้อยละ 2.70
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โครงการ/กิจกรรม
1. การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร
(Managerial Competency)
สาหรับหัวหน้างาน
(1) โครงการพัฒนาความเป็นผู้นา และการมีวิสัยทัศน์
(2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลยุทธ์
(3) โครงการพัฒนาการวิเคราะห์ การตัดสินใจ
และวางแผนปรับปรุงงาน
(4) โครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารงาน
ตามแนวทาง EdPEx
2. การพัฒนาสมรรถนะตามตาแหน่งงาน
(Functional Competency)
บุคลากรสายสนับสนุน
(1) อบรมภาษาจีนเบื้องต้น
(2) โครงการอบรมการทาวิจัยสถาบัน (1 ครั้ง)
(3) โครงการอบรมการทาสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
(4) โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการพัฒนางาน

กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564
ประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
1.5 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับ
จัดสรรทุนเพื่อพัฒนา
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 35

1.6 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับ
รางวัลในระดับต่าง ๆ
ของส่วนงาน

ร้อยละ 3

โครงการ/กิจกรรม
บุคลากรภาคสนาม
(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบ
ไฟฟ้าและประปาเพื่อความปลอดภัยและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
(2) โครงการอบรมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาสมรรถนะเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
(Vision competency)
สาหรับหัวหน้างาน
(1) โครงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และความเปลี่ยนแปลง
ในยุค “โลกป่วน” (Disruptive)
บุคลากรสายสนับสนุน
(1) อบรมทักษะการทางานอย่างมีความสุข (Mind set)
(2) โครงการพัฒนาแนวทางการทางาน
ในยุค “โลกป่วน” (Disruptive)
บุคลากรภาคสนาม
(1) โครงการพัฒนาทักษะงานช่าง (สารพัดช่าง)
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564
ประเด็นกลยุทธ์
เป้าประสงค์
2. พัฒนาขีดความสามารถ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรสายวิชาการ ของบุคลากร และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามพันธกิจของ
คณะเกษตรศาสตร์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
2.1 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 2.70
สายวิชาการที่เข้าสู่ระดับ
ตาแหน่งที่สูงขึ้นต่อจานวน
บุคลากรของส่วนงาน
ทั้งหมด
2.2 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 90
สายวิชาการแต่ละ
ภาควิชาฯ/หน่วยงาน
ที่เข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้/
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงาน
2.3 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่เข้าอบรม
เพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ด้าน Smart Agriculture

ร้อยละ 40

2.4 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 35
สายวิชาการที่ได้รับจัดสรร
ทุนเพื่อพัฒนาความรู้
ทักษะ สมรรถนะ
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โครงการ/กิจกรรม
1. การพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร
(Managerial Competency)
สาหรับผู้บริหาร
(1) โครงการพัฒนาความเป็นผู้นา และการมีวิสัยทัศน์
(2) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกลยุทธ์
(3) โครงการพัฒนาการวิเคราะห์ การตัดสินใจ
และวางแผนปรับปรุงงาน
(4) โครงการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารงาน
ตามแนวทาง EdPEx
2. การพัฒนาสมรรถนะตามตาแหน่งงาน
(Functional Competency)
บุคลากรสายวิชาการ
(1) อบรมจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง (สัตวศาสตร์
และสัตว์น้า กีฏวิทยา)
(2) อบรมสภาวิชาชีพจุลินทรีย์ (จุลชีววิทยา)
(3) อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบสื่อการสอนออนไลน์
(4) อบรมภาษาจีนเบื้องต้น

กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564
ประเด็นกลยุทธ์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
2.5 ร้อยละของบุคลากร ร้อยละ 3
สายวิชาการที่ได้รับรางวัล
ในระดับต่างๆ ของ
ส่วนงาน

โครงการ/กิจกรรม
3. การพัฒนาสมรรถนะเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
(Vision competency)
สาหรับผู้บริหาร
(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”
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2564
ประเภท
บุคลากร

การพัฒนาสมรรถนะ
ในการบริหาร
(Managerial Competency)
ผู้บริหาร/ 1. โครงการพัฒนาความเป็นผู้นา
หัวหน้างาน และการมีวิสัยทัศน์
2. โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการกลยุทธ์
3. โครงการพัฒนาการวิเคราะห์
การตัดสินใจและวางแผน
ปรับปรุงงาน
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการ
บริหารงานตามแนวทาง EdPEx
บุคลากร
สาย
วิชาการ

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

-

บุคลากร
ภาคสนาม

-

การพัฒนาสมรรถนะ
ตามตาแหน่งงาน
(Functional Competency)

การพัฒนาสมรรถนะ
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
(Vision competency)
1. โครงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และความเปลี่ยนแปลง
ในยุค “โลกป่วน” (Disruptive)

1. อบรมจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง
(สัตวศาสตร์และสัตว์นา กีฏวิทยา)
2. อบรมสภาวิชาชีพจุลินทรีย์
(จุลชีววิทยา)
3. อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบ
สื่อการสอนออนไลน์
4. อบรมภาษาจีนเบืองต้น

โครงการอบรมทักษะ Smart
Agriculture
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
“IOT กับการเกษตรสมัยใหม่”
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
“Big data กับการเกษตร
สมัยใหม่”
3. ธุรกิจเกษตรในยุคดิจิทัล
1. อบรมทักษะการทางานอย่างมี
ความสุข (Mind set)
2. โครงการพัฒนาแนวทางการ
ทางานในยุค “โลกป่วน”
(Disruptive)

-

1. อบรมภาษาจีนเบืองต้น
2. โครงการอบรมการทาวิจัย
สถาบัน
3. โครงการอบรมการทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เบืองต้น
4. โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนางาน
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. โครงการพัฒนาทักษะงานช่าง
การจัดการระบบไฟฟ้าและประปา (สารพัดช่าง)
เพื่อความปลอดภัยและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
2. โครงการอบรมการปฏิบัติงาน
ที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนา
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ
เป้าประสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจของคณะเกษตรศาสตร์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
ด้านการพัฒนาสมรรถนะในการบริหาร (Managerial Competency)
1. โครงการพัฒนาความเป็นผู้นา
เพื่อให้ผู้บริหารและ
- ร้อยละของบุคลากรสาย ผู้บริหาร หัวหน้างาน
และการมีวิสัยทัศน์
หัวหน้างานได้เรียนรู้
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
และหัวหน้าหน่วย
การพัฒนาความเป็นผู้นา หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน จานวน 35 คน
และการมีวิสัยทัศน์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร
อยู่ในระดับสูง

11

งบประมาณ

ช่วงเวลาดาเนินการ

12,000

กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการกลยุทธ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้บริหารและ
หัวหน้างานได้เรียนรู้
การพัฒนาการบริหาร
จัดการกลยุทธ์

ตัวชี้วัดของโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
- ร้อยละของบุคลากรสาย ผู้บริหาร หัวหน้างาน
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
และหัวหน้าหน่วย
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน จานวน 35 คน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร
อยู่ในระดับสูง
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งบประมาณ
12,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการพัฒนาการวิเคราะห์
การตัดสินใจ และวางแผน
ปรับปรุงงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้บริหารและ
หัวหน้างานได้เรียนรู้
การพัฒนาการวิเคราะห์
การตัดสินใจ และวางแผน
ปรับปรุงงาน

ตัวชี้วัดของโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
- ร้อยละของบุคลากรสาย ผู้บริหาร หัวหน้างาน
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
และหัวหน้าหน่วย
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน จานวน 35 คน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร
อยู่ในระดับสูง
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งบประมาณ
12,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการพัฒนาความรู้ด้านการ
บริหารงานตามแนวทาง EdPEx

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้บริหารและ
หัวหน้างานได้เรียนรู้
การบริหารงานตาม
แนวทาง EdPEx

ตัวชี้วัดของโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
- ร้อยละของบุคลากรสาย ผู้บริหาร หัวหน้างาน
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
และหัวหน้าหน่วย
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน จานวน 35 คน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร
อยู่ในระดับสูง
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งบประมาณ
12,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
สิงหาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของโครงการ
ด้านการพัฒนาสมรรถนะตามตาแหน่งงาน (Functional Competency)
1. อบรมจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ร้อยละของบุคลากรสาย
(สัตวศาสตร์และสัตว์นา
ให้บุคลากรสายวิชาการ
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
กีฏวิทยา)
และสายช่วยวิชาการ
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
(สัตวศาสตร์และสัตว์นา
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
กีฏวิทยา) ได้เข้าร่วมอบรม - ร้อยละของบุคลากร
จรรยาบรรณสัตว์ทดลอง สายสนับสนุนแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา
2. อบรมสภาวิชาชีพจุลินทรีย์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน - ร้อยละของบุคลากรสาย
(จุลชีววิทยา)
ให้บุคลากรสายวิชาการ
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
และสายช่วยวิชาการ
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
(จุลชีววิทยา) ได้เข้าร่วม
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
อบรมสภาวิชาชีพจุลินทรีย์ - ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
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กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

งบประมาณ

ช่วงเวลาดาเนินการ

บุคลากรสายวิชาการและ
สายช่วยวิชาการ
(สัตวศาสตร์และสัตว์นา
กีฏวิทยา)
จานวน 20 คน

20,000

ตุลาคม 2563 –
สิงหาคม 2564

บุคลากรสายวิชาการและ
สายช่วยวิชาการ
(จุลชีววิทยา)
จานวน 20 คน

20,000

ตุลาคม 2563 –
สิงหาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

3. โครงการอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการพัฒนางาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตัวชี้วัดของโครงการ
- ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการใช้สารสนเทศ
เพื่ออานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน

- ร้อยละของบุคลากร
บุคลากรสายปฏิบัติการที่
สายสนับสนุนแต่ละ
ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า จานวน 50 คน
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา
- ร้อยละของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนอยู่ในระดับ
ดีมาก
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กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

งบประมาณ

ช่วงเวลาดาเนินการ

10,000

ตุลาคม 2563 –
สิงหาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทาวิจัยสถาบัน (1 ครัง)

5. อบรมการใช้โปรแกรมออกแบบ
สื่อการสอนออนไลน์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของโครงการ
เพื่อพัฒนาทักษะ
- ร้อยละของบุคลากร
การทาวิจัยสถาบันให้กับ สายสนับสนุนแต่ละ
บุคลากรสายปฏิบัติการ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา
- ร้อยละของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนอยู่ในระดับ
ดีมาก
เพื่อให้บุคลากร
- ร้อยละของบุคลากรสาย
สายวิชาการและสายช่วย วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
วิชาการได้เรียนรู้และ
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
มีทักษะด้านการผลิตสื่อ
ความรู้/ทักษะที่เกี่ยวข้อง
การสอนออนไลน์
กับงาน
- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู้/ ทักษะด้าน Smart
Agriculture
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กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
บุคลากรสายปฏิบัติการ
จานวน 30 คน

งบประมาณ
8,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563

บุคลากรสายวิชาการและ
สายช่วยวิชาการ
จานวน 40 คน

5,000

เมษายน 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
6. โครงการอบรมการทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เบืองต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้บุคลากรสาย
ปฏิบัติการได้เรียนรู้และ
มีทักษะด้านการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เบืองต้น

ตัวชี้วัดของโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
- ร้อยละของบุคลากร
บุคลากรสายปฏิบัติการ
สายสนับสนุนแต่ละ
จานวน 40 คน
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนอยู่ในระดับ
ดีมาก

งบประมาณ
5,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
เมษายน 2564

7. โครงการอบรมการปฏิบัติงาน
ที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้บุคลากรภาคสนาม
ได้เรียนรู้การปฏิบัติงาน
ที่ปลอดภัยเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

- ร้อยละของบุคลากร
บุคลากรสายปฏิบัติการ
สายสนับสนุนแต่ละ
ทีป่ ฏิบัติงานภาคสนาม
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า จานวน 40 คน
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา
- ร้อยละของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนอยู่ในระดับ
ดีมาก

8,000

เมษายน 2564
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8. อบรมภาษาจีนเบืองต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะการพูด อ่าน เขียน
ภาษาต่างประเทศ ให้กับ
บุคลากร

ตัวชี้วัดของโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
- ร้อยละของบุคลากรสาย บุคลากรทุกสายงาน
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
จานวน 40 คน
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการระบบไฟฟ้าและ
ประปาเพื่อความปลอดภัยและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อให้บุคลากรภาคสนาม
ได้เรียนรู้การจัดการระบบ
ไฟฟ้าและประปา
เพื่อความปลอดภัย
และเกิดประโยชน์สูงสุด

- ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา
- ร้อยละของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนอยู่ในระดับ
ดีมาก
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บุคลากรสายปฏิบัติการ
ที่ปฏิบัติงานด้านการดูแล
ระบบไฟฟ้า
และนาประปา
จานวน 40 คน

งบประมาณ
15,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
มิถุนายน 2564

8,000

สิงหาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดของโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
ด้านการพัฒนาสมรรถนะเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision competency)
1. โครงการอบรมทักษะ
เพื่อให้บุคลากร
- ร้อยละของบุคลากรสาย บุคลากรสายวิชาการและ
Smart Agriculture
สายวิชาการและสายช่วย วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
สายช่วยวิชาการ
หลักสูตร “IOT กับการเกษตร วิชาการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน จานวน 80 คน
สมัยใหม่”
Smart Agriculture
ความรู้/ทักษะที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร IOT กับ
กับงาน
การเกษตรสมัยใหม่
- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู้/ ทักษะด้าน Smart
Agriculture
2. โครงการอบรมทักษะ
Smart Agriculture
หลักสูตร “Big data กับ
การเกษตรสมัยใหม่”

เพื่อให้บุคลากร
สายวิชาการและสายช่วย
วิชาการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การนา Big Data มาใช้กับ
งานด้านการเกษตร

- ร้อยละของบุคลากรสาย บุคลากรสายวิชาการและ
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
สายช่วยวิชาการ
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน จานวน 80 คน
ความรู้/ทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับงาน
- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู้/ ทักษะด้าน Smart
Agriculture
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งบประมาณ

ช่วงเวลาดาเนินการ

10,000

พฤษภาคม 2564

10,000

พฤษภาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
3. โครงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และความ
เปลี่ยนแปลงในยุค “โลกป่วน”
(Disruptive)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้บริหารและ
หัวหน้างานได้เรียนรู้
การบริหารความ
เปลี่ยนแปลงในยุค
“โลกป่วน” (Disruptive)

4. โครงการพัฒนาแนวทางการ
ทางานในยุค “โลกป่วน”
(Disruptive)

เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้เรียนรู้
แนวทางการบริหารงาน
ในยุค “โลกป่วน”
(Disruptive)

ตัวชี้วัดของโครงการ
- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร
อยู่ในระดับสูง
- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
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กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
ผู้บริหาร หัวหน้างาน
และหัวหน้าหน่วย
จานวน 35 คน

งบประมาณ
15,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
มิถุนายน 2564

บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน 80 คน

15,000

มิถุนายน 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

5. อบรมทักษะการทางานอย่างมี
ความสุข (Mind set)

เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนได้เรียนรู้
ทักษะการทางานอย่างมี
ความสุข (Mind set)

6. โครงการอบรมทักษะ
Smart Agriculture
หลักสูตร “ธุรกิจเกษตรในยุค
ดิจิทัล”

เพื่อให้บุคลากรสาย
วิชาการและสายช่วย
วิชาการได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ
โครงการธุรกิจเกษตร
ในยุคดิจิทัล

ตัวชี้วัดของโครงการ
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร
อยู่ในระดับสูง
- ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการแต่ละภาควิชาฯ/
หน่วยงานที่เข้าอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร
อยู่ในระดับสูง
- ร้อยละของบุคลากรแต่ละ
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ ทักษะ
ด้าน Smart Agriculture
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กลุ่มเป้าหมาย/จานวน

งบประมาณ

ช่วงเวลาดาเนินการ

บุคลากรสายสนับสนุน
จานวน 100 คน

15,000

กรกฎาคม 2564

บุคลากรสายวิชาการและ
สายช่วยวิชาการ
จานวน 80 คน

10,000

สิงหาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนาทักษะงานช่าง
(สารพัดช่าง)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรสายปฏิบัติการ
ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดของโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/จานวน
- ร้อยละของบุคลากร
บุคลากรสายปฏิบัติการ
สายสนับสนุนแต่ละ
ทีป่ ฏิบัติงานภาคสนาม
ภาควิชาฯ/ หน่วยงานที่เข้า จานวน 10 คน
อบรมเพิ่มพูนความรู้/ทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการในแต่ละ
หน่วยงานที่มีกระบวนการ
ปรับปรุงงานประจา
- ร้อยละของการประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนอยู่ในระดับ
ดีมาก
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งบประมาณ
10,000

ช่วงเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2563 –
สิงหาคม 2564

สรุปจำนวนโครงกำร/งบประมำณพัฒนำบุคลำกร 3 ด้ำน
ประจำปีงบประมำณ 2564

1

กำรพัฒนำสมรรถนะในกำรบริหำร
(Managerial Competency)

4

ประมำณกำรงบประมำณ
ที่ใช้จัดโครงกำรตำมแผน
48,000

2

กำรพัฒนำสมรรถนะตำมตำแหน่งงำน
(Functional Competency)

10

99,000

3

กำรพัฒนำสมรรถนะเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
(Vision competency)

4

85,000

15

232,000

ลำดับ

กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกร

จำนวนโครงกำร

รวม
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