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คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คานา
บุค ลากรเป็ นปั จจัย ส าคัญ ในการขับ เคลื่อ นองค์ ก รให้ บ รรลุ ผลส าเร็จ ตามเป้ าหมาย
ซึ่ ง คณ ะเกษตรศาสตร์ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก สายงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และครอบคลุมทุกสายงาน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ (คณาจารย์และนักวิชาการ) กลุ่มปฏิบัติการ
และกลุ่มบริการ โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการจัด กิจกรรมพัฒ นาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การประชุม สัมมนา
ฝึกอบรม ดูงาน ทั้งในส่วนที่คณะฯ และหน่วยงานภายในคณะฯ เป็นผู้จัด รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ให้บุค ลากรได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสั มมนา ฝึกอบรม ดูงาน (ในประเทศ/ต่างประเทศ)
ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกคณะฯ เป็นผู้จัด
ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะเกษตรศาสตร์ ตามค าสั่ งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ ที่ 384/2560 ลงวัน ที่ 7
กันยายน 2560 เพื่อจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ข ององค์กร ซึ่ง จะสนับสนุนเป้าประสงค์ของการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
และพั ฒ นาการปฏิบัติงาน พร้อ มทั้งส่ งเสริม ให้ บุคลากรมี ทัก ษะความรู้ในการปฏิบั ติงาน ตลอดจน
มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีจิตสานึกต่อหน้าที่และมีความภักดีตอ่ องค์กร
ผลที่ได้รับ จากการส่งเสริมและพัฒ นาบุคลากรจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ทันต่อกระแสของความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ และจะช่วย
ให้การดาเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ สามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤติด้านอัตรากาลังคน
ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์
ในด้ านที่ มุ่ งหวั งให้ บุ ค ลากรของคณะฯ มี ศั ก ยภาพในการปฏิบั ติ งานเพิ่ ม ขึ้น และมี ดุ ล ยภาพชีวิต ที่ ดี
ในการปฏิบัติงาน

สานักงานคณะเกษตรศาสตร์
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หลักการเหตุผล และวัตถุประสงค์

1
หลักการและเหตุผล
การแข่งขันขององค์กรในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการสร้างความได้เ ปรีย บด้านเงินลงทุน
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาจไม่ใ ช่แนวทางที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับ องค์กรได้ตลอดไป เนื่องจาก
การแสวงหาแหล่งเงินลงทุน สามารถหาได้ไม่ยาก รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
ก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้ างเลีย นแบบหรือดัดแปลง ปรับปรุงหรือ แก้ไขให้ทันสมัยได้ตลอดเวลาเช่นกั น
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ก รส่ ว นใหญ่ ใ นปั จ จุ บั น จะให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ “สร้ า งคน” เพื่ อ สร้ า ง
ความได้ เ ปรี ย บทางการแข่ ง ขั น องค์ ก รใดที่ ส ามารถสร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพของคน รวมทั้ ง
“สร้างความภักดีต่อองค์กรให้เกิดกับคนได้ ” องค์กรนั้นจะประสบผลสาเร็จในการบริหารจัดการ
และบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
การพั ฒ นา “ความรู้ ความสามารถ” บุ ค ลากรขององค์ ก รเป็น สิ่ ง ที่ ต้ อ งด าเนิ น ไป
อย่างมีระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการติดตาม
ประเมิ น ผลแผนพั 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 วามสามารถในการเรี ย นรู้ สิ่ ง ใหม่ ๆ อย่ า งรวดเร็ ว ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงและการแข่ ง ขั น
และสามารถปฏิบัติ งานให้บ รรลุ ผลสั มฤทธิ์ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ข องคณะเกษตรศาสตร์ ไ ด้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
คณะเกษตรศาสตร์ไ ด้ ใ ห้ความสาคัญ กั บ กระบวนการพัฒนาศัก ยภาพของบุคลากร
ทุก ระดั บ มีก ารพัฒนากลไกสนับ สนุนให้บุคลากรได้มีโ อกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่จาเป็น
และส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทางาน ในขณะเดียวกัน คณะฯ ยังให้ความสาคัญ
ในเรื่องการสร้างดุลยภาพชีวิตที่ดีร่วมกับการทางานอย่างมีความสุขของบุคลากรด้วย ดังนั้น การจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร จึงได้มีการวิเคราะห์ความจาเป็นในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560
เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2560 และในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 18 กั น ยายน 2560
ประกอบกั บ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 21
กั นยายน 2560 ได้ เ ห็ น ชอบการจั ด ท าแผนพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ประจ าปี ง บประมาณ 2561
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยแบ่งหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามกลยุทธ์
จานวน 3 ด้าน คือ
1. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/ workshop/ Mentor)
2. กลยุทธ์ด้านการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
3. กลยุทธ์ด้านการเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร
(Happiness and Safety

2
ในส่ วนของการด าเนิ นงานพั ฒนาบุ คลากร คณะฯ ใช้ รู ปแบบการด าเนิ นงานในหลาย
ลักษณะ อาทิ
-

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน
การสอนงาน (ระบบพี่เลี้ยง)
การหมุนเวียนงาน
ฯลฯ

อย่างไรก็ ตาม คณะฯ ตระหนัก ดีว่ากระแสการเปลี่ย นแปลงในด้านต่าง ๆ ที่เ กิดขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งนั้ น จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ค ณะฯ จะต้ อ งมี ก ารปรั บ กระบวนการในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนพัฒนา
บุ ค ลากรจะเป็ น เครื่ อ งบ่ ง ชี้ ที่ ส าคั ญ ให้ กั บ คณะฯ ว่ า การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ค ณะฯ ด าเนิ น การอยู่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสามารถสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานในด้ า นต่ า งๆ ของคณะฯ หรื อ ไม่ ป ระการใด
ซึ่ ง ประเด็ น การประเมิ น ดั ง กล่ า วเป็ น เรื่ อ งที่ ค ณะฯ จะพิ จ ารณาด าเนิ น การพั ฒ นาเพื่ อ ให้ เ ห็ น ผล
เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กระบวนการพัฒนาบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะฯ
2. เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสาเร็จ
ขององค์กรและเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
4. เพื่อให้กระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป

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

3

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ “Go for Smart Agriculture”
พันธกิจ
1) ผลิ ต บั ณฑิ ต ที่มี คุณ ธรรม คุณภาพ เป็ น Global Citizen จั ดการเรีย นการสอนเกษตร
ทันสมัย รู้รอบและรู้ทันเศรษฐกิจ
2) งานวิจัยที่เป็นเลิศ ระบบเกษตรปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เพื่อความยั่งยืน
3) บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ให้บริการวิชาการรับใช้ชุมชน และบริการวิชาการ
สร้างรายได้ 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
ของคณะเกษตรศาสตร์
5) บริหารจัดการเชิงบูรณาการ นาระบบสารสนเทศ แนวทาง EdPEx มาใช้ในการบริหารงาน
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อพั ฒนาเป็นสถาบันวิท ยาศาสตร์เ กษตรชั้นนาระดับโลก และแก้ไขปัญ หา
ด้ า นการเกษตรตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของเกษตรกร เพิ่ ม ผลผลิ ต ด้ า นเกษตรและยกระดั บ
ความเป็นอยู่ของประชากรทั้งในภาคเหนือและประเทศ โดยใช้องค์ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์เกษตร
วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร “เอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม”
ค่านิยมองค์กร “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม”
สมรรถนะหลักของคณะเกษตรศาสตร์
1) มีความโดดเด่นและชานาญการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
2) การพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการวิจัย บริการวิชาการ และส่งเสริมการเกษตรบนพื้นที่สูง
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :
การจัดการการศึกษาให้มคี ุณภาพระดับสากล
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :
การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :
การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 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 ณฑิ ต มี ศั ก ยภาพในการท างาน
ทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์หลัก
1.1 แสวงหาผูเ้ รียนที่มคี ุณภาพ
1.2 พัฒนาการจัดการการศึกษาที่เป็นสากลและมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และผูใ้ ช้บัณฑิต (Smart Agriculture, food and health)
1.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มที ักษะการเป็นพลเมืองโลก (Global citizen)
ตัวชี้วัดหลัก
1.1.1 ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย คะแนนสอบภาษาอั ง กฤษ CMU - ePro ของนั ก ศึ ก ษา
คณะเกษตรศาสตร์ และของทั้งมหาวิทยาลัย
1.1.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ที่เรียนตามแผนการศึกษา (โดยไม่มี
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 ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
1.3.1 จานวนรางวัลคุณภาพนักศึกษา
1.3.2 ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ตปริ ญ ญาตรี และบั ณฑิ ต ศึ ก ษาที่ ไ ด้ง านท าในต่า งประเทศ/องค์ ก ร
นานาชาติ/ธุรกิจข้ามชาติ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
ระดับสากล และเพื่อพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและใช้ทางอุตสาหกรรม/
ธุรกิจการเกษตร
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 สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีสว่ นร่วมในการทาวิจัย
2.6 เพิ่มผลงานตีพมิ พ์ในฐานข้อมูล 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)
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :

การบริการวิชาการและรับใช้สังคม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.1 ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์เกษตร
กลยุทธ์หลัก
3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
3.2 สร้างโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม
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3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนด้านการบริการวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัดหลัก
3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายได้สุทธิจากการบริการวิชาการของปีที่ผ่านมา
3.2.1 จานวนโครงการบริก ารวิชาการที่ มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน
3.3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชน
ด้านการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
4.2 เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและภักดีตอ่ องค์กร
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 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ ยื่ น ขอต าแหน่ง ทางวิ ช าการต่ อจ านวนผู้ มี สิ ท ธิ์ ข อ
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.1.3 การเลื่อนตาแหน่งของบุคลากร สายปฏิบัติการ
4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร)
4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพิ่มขึ้น
4.4.1 จานวนเงินรายได้เหลือจ่ายสุทธิ
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4.5.1 จานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรเพิ่มขึน้
4.6.1 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU PEx
4.6.2 ผลการประเมินการดาเนินงานขององค์กรตามแนวทาง CMU EdPEx
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :

การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรับ AEC
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
5.3 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร
5.4 เพื่อใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 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/เชือ้ เพลิง
5.2.1 มีระบบเครือข่ายไร้สายครอบคลุมทุกพืน้ ที่
5.3.1 จานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์
5.3.2 ความพึงพอใจ/ความผูกพันของบุคลากร
5.4.1 ร้อยละของความสาเร็จตามแผนแม่บท

จำนวนบุคลำกร และงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนำบุคลำกร
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แบบฟอร์มที่ 1: จำนวนบุคลำกรของส่วนงำน
1.1 จำนวนบุคลำกรทั้งหมดของส่วนงำน ปีงบประมำณ 2561

สถำนะ
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
พนักงำนมหำวิทยำลัย
(งบประมำณแผ่นดิน)
พนักงำนมหำวิทยำลัย
ชั่วครำว (พนักงำนส่วนงำน )
รวม

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

รวม

ร้อยละ

47
65

16.32
22.57

53

134

46.53

3

2

42

14.58

74

47

85

288

100

25.70

16.32

29.51

ต่ำกว่ำ ป.ตรี
1
52

ป.ตรี
7
13

ป.โท
9
-

ป.เอก
30
-

16

30

35

13

24

82
28.47

ร้อยละ

1.2 จำนวนอำจำรย์ (กรณีเป็นคณะ/วิทยำลัย) ปีงบประมำณ 2561

ตำแหน่งทำงวิชำกำร

คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

รวม

ร้อยละ

32

34

40.48

2

26

28

33.33

-

-

17

17

20.24

ศำสตรำจำรย์

-

-

5

5

5.95

รวม

-

4

80

84

100

ร้อยละ

-

4.76

95.24

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

อำจำรย์

-

2

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

-

รองศำสตรำจำรย์
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แบบฟอร์มที่ 2: จำนวนงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนำบุคลำกร ปีงบประมำณ 2561
รำยกำรจัดสรรงบประมำณ

แหล่งงบประมำณ

1. สนับสนุนการเดินทางไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
ดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ
2. สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากร 3 ด้าน
 การพั ฒ นาทั ก ษะขี ด ความสามารถ (อบรม/
workshop/ Mentor)
 การสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
 การเสริ ม สร้ า งความสุ ข และความปลอดภั ย ของ
บุคลากร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน
งบประมาณ
เงินรายได้

งบประมาณพัฒนาบุคลากรต่อคน = 5,793.06 บาท

วงเงินงบประมำณ
(บำท)
400,000
1,268,400

1,668,400

กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561

กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561
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 12

4.1.2 ร้อยละของบุคลากร
ร้อยละ 5
สายวิชาการที่ย่นื ขอตาแหน่ง
ทางวิชาการต่อจานวนผู้มสี ทิ ธิ์
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
4.1.3 การเลื่อนตาแหน่ง
ของบุคลากร สายปฏิบตั ิการ

จานวน 1 คน

โครงการ/กิจกรรม
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียน
การสอนแบบ Global citizen
3. โครงการสนับสนุนบุคลากร
ในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ตนเอง

ผู้รับผิดชอบ
งานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
งานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
- ภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์
- ภาควิชากีฏวิทยาและ
โรคพืช
- ภาควิชาพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
4. การสัมมนาด้านการพัฒนา
ระบบงาน

5. การแบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน
เฉพาะส่วนงาน

ผู้รับผิดชอบ
- ภาควิชาพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร
- งานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ
- งานบริหารงานวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์
- งานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
- งานบริหารทั่วไป
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการสืบค้นผลงานวิชาการ
ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
7. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
8. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนวิจัย
9. การฝึกอบรมหลักสูตร
ด้านการบริหาร สาหรับผู้บริหาร
10. การฝึกอบรมหลักสูตร
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระดับหัวหน้างาน และเลขานุการ
ภาควิชา/ศูนย์
11. การฝึกอบรมหลักสูตร
หลักการเรียบเรียงหนังสือ/ตารา
และแนวปฏิบัติการเผยแพร่
ผ่านสานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์

งานบริหารงานวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจยั
และวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
12. การอมรมเชิงปฏิบตั ิการหลักการ
เขียนหนังสือราชการ/รายงาน
การประชุม
13. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง การพัฒนางานประจา
ด้วยหลักการ Kaizen
(จานวน 4 ครั้ง)
14. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
หลักสูตรการวิจัยสถาบัน
(จานวน 4 ครั้ง)
15. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบันทึก
โครงการแผนปฏิบตั ิการ
และตัวชีว้ ัด: Action Plan
ปีงบประมาณ 2562”
16. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การใช้งาน Microsoft Office 365
(Office Online) และ Google Form
สาหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
17. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน
ระบบประมาณการเงินรายได้
เพื่อการจัดทาคาของบประมาณ
เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562”
18. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เว็บไซต์
คณะ หน่วยงานและภาควิชา”
19. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบ
เดินทางไปราชการ”
20. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบ
ฟังเสียง/ข้อร้องเรียน”
21. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ระบบบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค”

ผู้รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
22. อบรมแนวปฏิบตั ิการจัดซือ้ จัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560
23. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ
งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
24. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหาร
จัดการค่าธรรมเนียมการศึกษา

4.2 สร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร

4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร
(ใช้แบบประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร)

≥ 3.71 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 5)

25. ผู้บริหารพบปะบุคลากร
26. โครงการสัมมนาผู้บริหาร
27. โครงการสัมมนาบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ
งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ
- งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
- ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
- ภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์
- ภาควิชาพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.3 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร
กลยุทธ์
5.3 เสริมสร้างความผูกพัน
และความปลอดภัยของ
บุคลากร (Happiness and
Safety

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
5.3.1 จานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึน้ 0 ครั้ง
5.3.2 ความพึงพอใจ/ความ
ผูกพันของบุคลากร

≥ 3.71 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 5)

โครงการ/กิจกรรม
28. อบรมความปลอดภัย
ในการใช้หอ้ งปฏิบัติการกลาง
29. อบรมการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
ขั้นสูง
30. อบรมความปลอดภัย
ในการทางานห้องปฏิบตั ิการ
และงานภาคสนาม
31. อบรมความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภาคสนาม

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
ภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์
งานบริหารทั่วไป
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2561

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
1. กลยุทธ์ด้าน การพัฒนาทักษะขีดความสามารถ (อบรม/ workshop/ Mentor)
ชื่อโครงการ
1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การเรียนการสอนแบบ Global
citizen

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
เพื่อเตรียมความพร้อม ทุกกระบวนวิชาที่ได้รับ - คณาจารย์
ให้กับอาจารย์
การคัดเลือก ได้รับการ - พนักงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
ทวนสอบ
สายปฏิบัติการ
กระบวนวิชา
จานวน 28 กระบวนวิชา ทางการศึกษา
ในการทวนสอบ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวนคณาจารย์
การเรียนการสอนแบบ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
Global citizen

3. โครงการสนับสนุนบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ในการเพิ่มพูนความรูแ้ ละพัฒนา พัฒนาตนเองและ
ตนเอง
เพิ่มพูนความรู้
ที่เกี่ยวข้องในสายงาน

จานวนบุคลากรที่ได้ไป
เพิ่มพูนความรู้และได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ

งบประมาณ
1,500

คณาจารย์
จานวน 20 ท่าน

1,000

- คณาจารย์
- บุคลากร
สายปฏิบัติการ
- คณาจารย์

150,000

- บุคลากร
สายปฏิบัติการ

15,000

30,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2560

งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
ภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์

มกราคม 2560

ตุลาคม 2560 สิงหาคม 2561

ภาควิชากีฏวิทยา
และโรคพืช

ตุลาคม 2560 สิงหาคม 2561
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ

4. การสัมมนาด้านการพัฒนา
ระบบงาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

- เพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาระบบงานใหม่
ปฏิบัติงานของกลุ่มงาน อย่างน้อย 1 ระบบ
- เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน และให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
- คณาจารย์
จานวน 18 คน
- บุคลากร
สายปฏิบัติการ
จานวน 8 คน
คณาจารย์และ
บุคลากรภาควิชา
พัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร
ผูบ้ ริหารและบุคลากร
งานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
จานวน 32 คน
ผูบ้ ริหารและบุคลากร
งานบริหารทั่วไป
จานวน 29 คน

งบประมาณ
200,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ภาควิชาพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2560 สิงหาคม 2561

ภาควิชาพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร

ตุลาคม 2560 กันยายน 2561

งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

ธันวาคม 2560

20,000

30,000

64,000
(ใช้งบประมาณ
โครงการสัมมนา
บุคลากร)

58,000
งานบริหารทั่วไป
(ใช้งบประมาณ
โครงการสัมมนา
บุคลากร)

กุมภาพันธ์ 2561
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
ผูบ้ ริหารและบุคลากร
งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
จานวน 10 คน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
20,000
งานนโยบายและ
(ใช้งบประมาณ แผนและประกัน
โครงการสัมมนา คุณภาพการศึกษา
บุคลากร)

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
กุมภาพันธ์ 2561

ผูบ้ ริหารและบุคลากร
งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ
จานวน 13 คน
ผูบ้ ริหารและบุคลากร
งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
(โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพื่อพัฒนา
หน่วย driver unit
ด้านการวิจัยของ
คณะเกษตรศาสตร์)
จานวน 9 คน

26,000
(ใช้งบประมาณ
โครงการสัมมนา
บุคลากร)
18,000
(ใช้งบประมาณ
โครงการสัมมนา
บุคลากร)

งานการเงิน การคลัง
และพัสดุ

พฤษภาคม 2561

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ตุลาคม 2560 สิงหาคม 2561

งบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ
5. การแบ่งกลุ่มศึกษาดูงาน
เฉพาะส่วนงาน

6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการสืบค้นผลงานวิชาการ
ที่ตพี ิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ
และระดับนานาชาติ
7. เทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

- เพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาระบบงานใหม่
ปฏิบัติงานของกลุ่มงาน อย่างน้อย 1 ระบบ
- เพื่อให้บุคลากรได้
ศึกษาเรียนรู้ระบบการ
ปฏิบัติงานจากส่วนงาน
ที่มปี ระสิทธิภาพ

เพื่อให้บุคลากร
สายสนับสนุนสามารถ
สืบค้นผลงานวิชาการ
ในฐานข้อมูลระดับชาติ
และนานาชาติได้
เพื่อพัฒนาทักษะของ
บุคลากรด้านการเขียน
บทความวิชาการเพื่อ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

จานวนผูเ้ ข้าร่วม
มากกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
บุคลากร
สายปฏิบัติการ
ทางการศึกษา
จานวน 20 คน
บุคลากร
งานบริหารทั่วไป
จานวน 15 คน

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

จานวนบทความวิจัย
- อาจารย์
ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ใน
- นักวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ - นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
งานบริหารทั่วไป

พฤษภาคม 2561

5,000

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ตุลาคม 2560 สิงหาคม 2561

5,000

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ตุลาคม 2560 สิงหาคม 2561

งบประมาณ
5,000

5,000

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ธันวาคม 2560
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ
8. เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักวิจัยได้รับ
ทราบเงื่อนไข เทคนิค
และวิธีการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่ถูกต้องตรงตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน
ของแหล่งทุนและ
รูปแบบการพิจารณาที่
เปลี่ยนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล
9. การฝึกอบรมหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างความรู้
ด้านการบริหาร สาหรับผูบ้ ริหาร ด้านการบริหารจัดการ
องค์กรให้กับผูบ้ ริหาร
คณะ ภาควิชาและศูนย์
10. การฝึกอบรมหลักสูตร
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระดับหัวหน้างาน
และเลขานุการภาควิชา/ศูนย์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
จานวนเงินทุนสนับสนุน
การวิจัย

ร้อยละของผูบ้ ริหาร
ที่ได้รับการอบรม
ด้านการบริหาร
ร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
- อาจารย์
- นักวิชาการ
- นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา

คณบดี รองคณบดี
ผูช้ ่วยคณบดี
หัวหน้าภาค/ศูนย์
เลขานุการคณะ
จานวน 22 คน
เพื่อพัฒนาทักษะในการ จานวนหัวหน้างานและ เลขานุการคณะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
เลขานุการภาควิชา/ศูนย์ หัวหน้างาน
ให้กับหัวหน้างาน และ ที่สามารถสื่อสาร
เลขานุการภาควิชา/
เลขานุการภาควิชา/
ภาษาอังกฤษ
ศูนย์
ศูนย์
ได้ในระดับดี
จานวน 15 คน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2560 สิงหาคม 2561

10,000

งานบริหารทั่วไป

ตุลาคม 2560 สิงหาคม 2561

30,000

งานบริหารทั่วไป

ตุลาคม 2560 สิงหาคม 2561

งบประมาณ
10,000
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

11. การฝึกอบรมหลักสูตร
หลักการเรียบเรียงหนังสือ/ตารา
และแนวปฏิบัติการเผยแพร่
ผ่านสานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

- เพื่อเสริมสร้าง
ความรูด้ ้านการ
เรียบเรียงหนังสือ/ตารา
ให้กับคณาจารย์
- คณาจารย์ได้ทราบ
แนวปฏิบัติในการส่ง
หนังสือ/ตารา ไปตีพมิ พ์
ที่สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณาจารย์มกี ารผลิต
หนังสือ/ตารา
เพื่อให้บุคลากรมี
ความรูค้ วามเข้าใจใน
หลักการเขียนหนังสือ
ราชการ/รายงาน
การประชุม และ
สามารถนาไปปฏิบัติ
ในงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

12. การอมรมเชิงปฏิบัติการ
หลักการเขียนหนังสือราชการ/
รายงานการประชุม

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
จานวนหนังสือ/ตารา

ร้อยละของบุคลากร
สายปฏิบัติการ
มีความเข้าใจหลักการ
เขียนหนังสือราชการ/
รายงานการประชุม
สามารถนาไปพัฒนา
งานได้

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
คณาจารย์
จานวน 25 คน

บุคลากร
สายปฏิบัติการ
จานวน 30 คน

5,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริหารทั่วไป

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ธันวาคม 2560

3,000

งานบริหารทั่วไป

มกราคม 2561

งบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
บุคลากร
สายปฏิบัติการ
(ไม่รวมบุคลากร
ภาคสนาม)
จานวน 50 คน

30,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริหารทั่วไป

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2560 มกราคม 2561

งบประมาณ

13. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนางานประจา
ด้วยหลักการ Kaizen
(จานวน 4 ครั้ง)

เพื่อให้บุคลากร
จานวนงานประจา
ได้เรียนรู้หลักการ
ทีม่ กี ารพัฒนาโดยระบบ
Kaizen และสามารถ
Kaizen
นาไปพัฒนางานประจา
ได้อย่างต่อเนื่อง

14. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการวิจัยสถาบัน
(จานวน 4 ครั้ง)

เพื่อพัฒนาทักษะ
การทาวิจัยสถาบัน
ให้กับบุคลากร
สายปฏิบัติการ

จานวนผลงานวิจัย
สถาบัน

บุคลากร
สายปฏิบัติการ
จานวน 20 คน

16,500

งานบริหารทั่วไป

ธันวาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2561
เมษายน 2561
และกรกฎาคม
2561

15. อบรมเชิงปฏิบัติการ
“ระบบบันทึกโครงการ
แผนปฏิบัติการ
และตัวชีว้ ัด: Action Plan
ปีงบประมาณ 2562”

เพื่อให้ทุกหน่วยงาน
บริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ในระดับดีมาก

บุคลากร
สายปฏิบัติการ
จานวน 30 คน

1,200

งานนโยบายและ
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

ตุลาคม 2560
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

16. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การใช้งาน Microsoft Office 365
(Office Online) และ Google
Form สาหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้บุคลากร
สามารถนา Microsoft
Office 365 (Office
Online) ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน เช่น
เอกสารออนไลน์ และ
พืน้ ที่จัดเก็บเอกสาร
ออนไลน์

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ในระดับดีมาก

17. อบรมเชิงปฏิบัติการ
“การใช้งานระบบประมาณ
การเงินรายได้ เพื่อการจัดทา
คาของบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562”

เพื่อให้บุคลากร
ผูป้ ฏิบัติงานด้านการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
สามารถใช้ระบบ
Budget Management
ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ในระดับดีมาก

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
บุคลากร
สายปฏิบัติการ
จานวน 30 คน

- ผูบ้ ริหาร
- บุคลากร
สายปฏิบัติการ
จานวน 30 คน

งบประมาณ
1,200

1,200

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานนโยบายและ
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2560

งานนโยบายและ
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

พฤศจิกายน 2560
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ
18. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“เว็บไซต์คณะ หน่วยงานและ
ภาควิชา”

19. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ระบบเดินทางไปราชการ”

20. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ระบบฟังเสียง/ข้อร้องเรียน”

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
บุคลากร
สายปฏิบัติการ
จานวน 30 คน

งบประมาณ
1,200

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานนโยบายและ
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ธันวาคม 2560

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้งานระบบ
สารสนเทศ สร้างความ
เข้าใจการใช้งาน
เว็บไซต์รูปแบบใหม่
เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้งานระบบ
สารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศเพื่ออานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ในระดับดีมาก
ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ในระดับดีมาก

บุคลากร
สายปฏิบัติการ
จานวน 30 คน

1,200

งานนโยบายและ
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

เมษายน 2561

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้งานระบบ
สารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศเพื่ออานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ในระดับดีมาก

บุคลากร
สายปฏิบัติการ
จานวน 30 คน

1,200

งานนโยบายและ
แผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา

เมษายน 2561
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

21. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ระบบบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค”

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านการใช้งานระบบ
สารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศเพื่ออานวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ในระดับดีมาก

22. อบรมแนวปฏิบัติ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ปี 2560

- เพื่อสร้างความรู้
ร้อยละของเอกสาร
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทีส่ ง่ คืนแก้ไข
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ไม่เกินร้อยละ 3
กับระเบียบ ข้อบังคับ
ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ปี 2560
- เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
บุคลากร
สายปฏิบัติการ
จานวน 30 คน

บุคลากรของคณะฯ
ที่มหี น้าที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซือ้ จัดจ้าง
จานวน 50 คน

งบประมาณ
1,200

20,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
- งานนโยบาย
และแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานการเงิน
การคลังและพัสดุ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
สิงหาคม 2561

งานการเงิน
การคลังและพัสดุ

ตุลาคม 2560
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

23. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ร้อยละของปัญหา
ที่เกี่ยวข้องมีความรู้
ทีไ่ ด้รับการแก้ไข
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ร้อยละ 100
ระเบียบ ข้อบังคับ
และสามารถปฏิบัติงาน
แนวทางเดียวกัน
ได้อย่างถูกต้อง

24. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระบบบริหารจัดการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

เพื่อสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจในการบริหาร
จัดการค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้มี
ความถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

ร้อยละของปัญหา
ที่ได้รับการแก้ไข
ร้อยละ 100

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน
บุคลากรของคณะฯ
ที่มหี น้าที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซือ้ จัดจ้าง
จานวน 50 คน

บุคลากร
- งานการเงิน
การคลังและพัสดุ
- งานนโยบายและ
แผนและประกัน
คุณภาพนักศึกษา
- งานบริการ
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา

งบประมาณ
5,000

1,000

ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลา
โครงการ
ดาเนินการ
งานการเงิน การคลัง พฤศจิกายน 2560
และพัสดุ

- งานการเงิน
พฤศจิกายน 2560
การคลังและพัสดุ
- งานนโยบาย
และแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานบริการ
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
2. กลยุทธ์ด้าน สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

1. ผูบ้ ริหารพบปะบุคลากร

- เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ
องค์กร
- สร้างความผูกพัน
ต่อองค์กรให้กับ
บุคลากร

บุคลากรรุ่นใหม่
(บรรจุไม่เกิน 5 ปี)
เข้าร่วมโครงการทุกคน
- ระดับความผูกพัน/
ความพึงพอใจของ
บุคลากรคณะฯ

1. บุคลากรรุ่นใหม่
(บรรจุไม่เกิน 5 ปี)
- สายวิชาการ
- สายปฏิบัติการ
จานวน 40 คน
2. บุคลากรทุกระดับ

6,000

งานบริหารทั่วไป

ธันวาคม 2560

2. โครงการสัมมนาผูบ้ ริหาร

เพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับสูง/กลาง/ต้น
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมกันระดม
ความคิดเพื่อกาหนด/
ทบทวนนโยบาย
และทิศทางการพัฒนา
คณะฯ

ระดับความผูกพัน/
ความพึงพอใจ
ของบุคลากรคณะฯ

- ผูบ้ ริหาร
- หัวหน้างาน
จานวน 25 คน

150,000

งานบริหารทั่วไป

พฤษภาคม 2561
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ
3. โครงการสัมมนาบุคลากร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

- เพื่อให้คณาจารย์
ระดับความผูกพัน/
และสายปฏิบัติการ
ความพึงพอใจ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของบุคลากรคณะฯ
ร่วมกัน ระดมความคิด
เพื่อทบทวนและปรับ
แผนการดาเนินงาน
- เสริมสร้างความ
สามัคคีของบุคลากร
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

บุคลากรศูนย์บริการ
วิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
จานวน 50 คน
บุคลากร
ภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์

30,000

บุคลากรภาควิชา
พัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร
จานวน 26 คน

200,000

40,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์

พฤษภาคม 2561

ภาควิชาพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร

ตุลาคม 2560 –
กันยายน 2561

เมษายน กรกฎาคม 2561
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
3. กลยุทธ์ด้าน เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของบุคลากร
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1. อบรมความปลอดภัย
ในการใช้หอ้ งปฏิบัติการกลาง

- เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการกลาง
ได้รับความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้
สารเคมี และการ
ป้องกันภัยจากการ
ทางานใน
ห้องปฏิบัติการกลาง
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถ
ถ่ายทอดความรู้
ที่ถูกต้องให้กับ
นักศึกษาต่อไป

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ
ของคณะฯ เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า 80%

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่ใช้
ห้องปฏิบัติการ
จานวน 30 คน

งบประมาณ
20,000

ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเวลา
โครงการ
ดาเนินการ
ศูนย์บริการวิชาการ พฤษภาคม 2561
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อโครงการ
2. อบรมการใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ขั้นสูง

3. อบรมความปลอดภัย
ในการทางานห้องปฏิบัติการ
และงานภาคสนาม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณาจารย์
นักวิจัย และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถใช้เครื่องมือ
และวิธีบารุงรักษา
เครื่องมือขั้นสูง
ภายหลังจาก
การใช้งาน
ได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการและ
ฝ่ายสนามได้ทบทวน
เรื่องความปลอดภัย
ในการทางาน
- เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่
และนักศึกษา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผูผ้ ่านการอบรมมี
ความรูค้ วามเข้าใจ
มากกว่า 80%

- คณาจารย์
- นักวิจัย
- นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
จานวน 20 คน

25,000

บุคลากรและนักศึกษา
ที่ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
ได้รับการอบรม 100%

- นักวิชาการ
- นักวิทยาศาสตร์
- นักศึกษา
ของภาควิชา
พืชศาสตร์และ
ปฐพีศาสตร์

-

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
กรกฎาคม 2561

ภาควิชาพืชศาสตร์
และปฐพีศาสตร์

ทุกเดือน
ตลอดปี
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สรุปจำนวนโครงกำร/งบประมำณพัฒนำบุคลำกร 3 ด้ำน
ประจำปีงบประมำณ 2561
ลำดับ

กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกร

จำนวนโครงกำร

งบประมำณ

1

การพัฒนาทักษะขีดความสามารถ

24

792,400

2

การสร้างความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร

3

426,000

3

การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัย
ของบุคลากร

4

50,000

รวม

31

1,268,400

ภาคผนวก
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