แผนพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

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 2560 คณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คณะเกษตรศาสตร์ ตามค าสั่ งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ ที่ 054/2559 ลงวัน ที่ 9
กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ขององค์กร 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
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สารบัญ
หน้า
คานา
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- แผนแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านบุคลากรของส่วนงาน
- จานวนบุคลากรของส่วนงาน (แบบฟอร์มที่ 1)
- จานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร
(แบบฟอร์มที่ 2)
- กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560
- รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ 2560
- สรุปจานวนโครงการ/งบประมาณพัฒนาบุคลากร 4 ด้าน
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หลักการเหตุผล และวัตถุประสงค์
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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 1/2559
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ประกอบกับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ได้เห็นชอบการจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยแบ่งหัวข้อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามกลยุทธ์จานวน 4 ด้าน คือ
1. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาทักษะขีดความสามารถ
2. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
3. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ บรรยากาศในการทางานและความปลอดภัย
4. กลยุทธ์ด้านการสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร
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ในส่ วนของการด าเนิ นงานพั ฒนาบุ คลากร คณะฯ ใช้ รู ปแบบการด าเนิ นงานในหลาย
ลักษณะ อาทิ
-

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน
การสอนงาน (ระบบพี่เลี้ยง)
การหมุนเวียนงาน
ฯลฯ

อย่ างไรก็ ตาม คณะฯ ตระหนั ก ดี ว่า กระแสการเปลี่ย นแปลงในด้ านต่า งๆ ที่เ กิด ขึ้ น
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. เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิ บัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสาเร็จ
ขององค์กรและเพื่อให้บุคลากรมีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ
4. เพื่อให้กระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป

แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
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แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์ “Go for Smart Agriculture”
พันธกิจ
1) ด้ า นการจั ด การศึ ก ษา จั ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ
ตรงตามความต้ อ งการต่ อ การพั ฒ นาประเทศ และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น คนดี คนเก่ ง รู้ จ ริ ง ปฏิ บั ติ ไ ด้
มีความเป็นสากลและเป็นผู้นา
2) ด้านการวิจัย วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอน
เผยแพร่งานวิจัยสู่ระดับสากล ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
3) ด้านการบริก ารวิชาการ ให้บริก ารวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัย
ให้กับเกษตรกร ชุมชน สังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนาองค์ความรูไ้ ปปรับใช้ประโยชน์
4) ด้านการบริหาร พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทุก ๆ ด้าน ภายใต้ระบบมหาวิทยาลัย
ในกากับด้วยหลักธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อนุรัก ษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่ ง แวดล้ อ มโดยเฉพาะศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ า นนา ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อพั ฒนาเป็นสถาบันวิท ยาศาสตร์เ กษตรชั้นนาระดับโลก และแก้ไขปัญ หา
ด้ า นการเกษตรตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของเกษตรกร เพิ่ ม ผลผลิ ต ด้ า นเกษตรและยกระดั บ
ความเป็นอยู่ของประชากรทั้งในภาคเหนือและประเทศโดยใช้องค์ความรูด้ ้านวิทยาศาสตร์เกษตร
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
ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีศักยภาพในการทางานทั้งใน
และต่างประเทศ
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 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ CMU - ePro
1.1.2 ค่าเฉลี่ย GPA ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
1.2.1 จานวนหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติ
1.2.2 จานวนกระบวนวิชาปรับปรุง/กระบวนวิชาใหม่
1.2.3 ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของผู้เรียน
1.2.4 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
ตัวชี้วัดหลัก
2.1.1 จานวนโครงการ/นวัตกรรมและผลงานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
2.2.1 จานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
2.3.1 สัดส่วนงบประมาณต่อนักวิจัย
2.3.2 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus (ปีปฏิทิน) ต่อจานวนอาจารย์
2.4.1 ความพึงพอใจของชุมชน
2.4.2 จานวนโครงการพัฒนาชุมชน
2.5.1 จานวนนักศึกษามีสว่ นร่วมในการทาวิจัย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :

การบริการวิชาการและรับใช้สังคม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.1 ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3.2 สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์เกษตร
กลยุทธ์หลัก
3.1 สร้างโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
3.2 สร้างโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม
3.3 สร้างโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชนด้านการบริการวิชาการ
ทั้งในและต่างประเทศ
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ตัวชี้วัดหลัก
3.1.1 อัตราการเจริญเติบโตของรายได้สุทธิจากการบริการวิชาการของปีที่ผ่านมา
3.2.1 จานวนโครงการบริก ารวิชาการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
3.2.2 ความพึงพอใจของชุมชน
3.3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือชุมชน
ด้านการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลัก
4.1 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (อบรม/workshop/Mentor)
4.2 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
4.3 ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล
4.4 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
4.2 เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและภักดีตอ่ องค์กร
4.3 เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
4.4 เพื่อใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :

การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์หลัก
5.1 Green & Clean Faculty
5.2 Digital Faculty
5.3 Happiness and Safety workplace
5.4 Land use Development
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
5.1 สร้างคณะเกษตรศาสตร์ให้มีภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนและรองรับ AEC
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร
5.3 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร
5.4 เพื่อใช้พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงื่อนไข
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

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านบุคลากรของส่วนงาน
จํานวนบุคลากร และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านบุคลากร
บุคลากรสายวิชาการ
จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. คณาจารย์มี คุ ณวุ ฒิ ระดั บ ปริญ ญาเอกสูงกว่ า 1. จ านวนคณาจารย์ มี น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ภาระงาน
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
จ านวนนั ก ศึ ก ษาและหลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนอยู่ ใ น
2. คณาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการสูงกว่าเกณฑ์
ปัจจุบัน
มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด
2. คณาจารย์เกษียณอายุจานวนมาก (ช่วงปี 2555 –
3. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูง
2560) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คณาจารย์ อ าวุ โ ส
ในด้านการสอน
ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ
4. คณาจารย์ มี ศั ก ยภาพสู ง ในการท าวิ จั ย มี ก าร
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ซึ่ ง มี
ตี พิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย จ านวนมาก
ประสบการณ์สูงทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย
มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ส ามารถน าไปใช้ ง านได้ จ ริ ง
และการบริการวิชาการ ท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง
ในหลายด้ า น เช่ น ล าไย กาแฟ เกษตรที่ สู ง
คณาจารย์รุ่นอาวุโสกับ คณาจารย์รุ่นใหม่ ส่งผลให้
และระบบเกษตร เป็นต้น
ความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการและความสามาร ถ
5. คณาจารย์มีศัก ยภาพสูงในการบริก ารวิชาการ
ในการขอโครงการวิจัยขนาดใหญ่ลดลง
สู่ชุมชนและสังคม
3. กระบวนการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรยังไม่ทั่วถึง
เท่าที่ควร
4. การผลิตผลงานวิชาการประเภท หนังสือ ตารา หรือ
บทความวิชาการมีจานวนน้อย
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บุคลากรสายวิชาการ
โอกาส

อุปสรรค

1. มหาวิท ยาลั ย มีนโยบายและให้ค วามสาคัญ กั บ 1. ระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรของทุ ก ส่ ว นงาน โดยมี
บริหารงานบุคคลยังไม่ยืดหยุ่นเท่าที่ควร
นโยบายให้ทุกส่วนงานได้นาเครื่องมือการจัดการ 2. ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ ค วามรู้ (Knowledge Management) มาใช้
มีการปรับเปลี่ยน จัดลาดับและแข่งขันตลอดเวลา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคณาจารย์ ที่ มี อ ยู่
ทาให้การขับเคลื่อนองค์กรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ให้สามารถผลักดันพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
ตามตัวชีว้ ัดทีต่ งั้ ไว้บางตัว
การวิจัยและการบริการวิชาการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
2. หน่วยงานและองค์กรภายนอกระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ มีเครือข่ายการทางานที่เชื่อมโยง
กั บ คณะฯ เป็ น อย่ า งดี ทั้ ง ในด้ า นการเรี ย น
การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
3. มหาวิทยาลัยมีการผลักดันให้มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ก ารจั ด การอย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายสนั บ สนุ น การจ้ า ง
คณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพ
สูงในงานวิจัย ซึ่งเกษียณอายุไปแล้ว ให้มาช่วย
พั ฒ นาโครงการวิ จั ย และพั ฒ นาคณาจารย์
รุ่นเยาว์
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านบุคลากร
บุคลากรสายปฏิบัติการ
จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ ช่ ว ยด้ า นวิ ช าการ
มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ป ริ ญ ญาเอกค่ อ นข้ า งมาก
สามารถสนั บ สนุ น งานด้ า นการเรี ย นการสอน
การวิจัยและการบริการวิชาการได้เป็นอย่างดี
2. บุค ลากรสายสนับ สนุ น ที่ ช่ ว ยงานด้ า นวิ ช าการ
และสายสนับ สนุนที่ป ฏิบัติงานด้านการจัดการ
ทั่วไป มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
3. บุค ลากรสายสนับ สนุน ส่ว นใหญ่ มีค วามสมั ค ร
สมานสามัคคี มีการทางานเป็นทีม และให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมของคณะฯ เป็นอย่างดี
โอกาส

1. บุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นลูกจ้างประจามีอัตรา
การเกษียณอายุเพิ่มมากขึ้นในช่วงปี 2555 – 2560
2. บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการ
ทั่ ว ไปมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ค่อนข้างน้อย
3. บุ ค ลากรบางส่ ว นไม่ มี ค วามช านาญในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ลูกจ้างชั่วคราวมีการลาออกค่อนข้างสูง

อุปสรรค

1. มหาวิทยาลัยให้มีนโยบายและให้ความสาคัญกับ 1. อั ต ราค่ า จ้ า งแรงงานและความมั่ น คงในการ
การพั ฒ นาบุ ค ลากรและได้ น าเครื่ อ งมื อ การ
ปฏิ บั ติ ง านของภาคเอกชนและหน่ ว ยงานอื่ น
จั ด การองค์ ค วามรู้ (Knowledge Management)
มี สู ง กว่ า ท าให้ มี ก า รลาออก ข องพนั ก งา น
มาใช้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพบุ ค ลากรสาย
มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ในอัตรา
สนั บ สนุ นให้มี ค วามรู้ ค วามสามารถเพิ่ม ขึ้น ทั น
ที่ค่อนข้างสูง
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. มหาวิท ยาลัยจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
2. มหาวิท ยาลั ย มีนโยบายที่ส นับ สนุนให้บุคลากร
(งบ ป ระมาณแผ่ น ดิ น ) สายป ฏิ บั ติ ก ารและ
ได้พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สายบริการทดแทนผู้เกษียณอายุค่อนข้างน้อย
ติดต่อสื่อสารและเพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน
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แบบฟอร์มที่ 1: จานวนบุคลากรของส่วนงาน
1.1 จานวนบุคลากรทั้งหมดของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2560

สถานะ
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย
(งบประมาณแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย
ชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน )
รวม

คุณวุฒกิ ารศึกษา

รวม

ร้อยละ

47
77

15.88
26.01

48

132

44.60

4

2

40

13.51

76

48

81

296

100

25.68

16.22

27.36

ต่ากว่า ป.ตรี
1
62

ป.ตรี
6
15

ป.โท
9
-

ป.เอก
31
-

16

33

35

12

22

91
30.74

ร้อยละ

1.2 จานวนอาจารย์ (กรณีเป็นคณะ/วิทยาลัย) ปีงบประมาณ 2560

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒกิ ารศึกษา

รวม

ร้อยละ

36

38

48.10

1

20

21

26.58

-

-

17

17

21.52

ศาสตราจารย์

-

-

3

3

3.80

รวม

-

3

76

79

100

ร้อยละ

-

3.80

96.20

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

อาจารย์

-

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-

รองศาสตราจารย์

*ไม่นับรวมอาจารย์ที่เป็นพนักงานส่วนงาน 2 ท่าน
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แบบฟอร์มที่ 2: จานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560
รายการจัดสรรงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ

1. สนับสนุนการเดินทางไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม
ดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ
 สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากร 4 ด้าน
 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาทักษะขีดความสามารถ
 กลยุ ท ธ์ ด้ า นการส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่
การงาน
 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ บรรยากาศ
ในการทางานและความปลอดภัย
 กลยุ ท ธ์ ด้ านการสร้า งความผู ก พั นและวัฒ นธรรม
องค์กร
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน
งบประมาณ
เงินรายได้

งบประมาณพัฒนาบุคลากรต่อคน = 3,031.42 บาท

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
400,000
497,300

897,300

กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2560

กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ท่ี 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 10

1.
2.

4.1.2 ร้อยละของบุคลากร
ร้อยละ 5
สายวิชาการที่ยื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการต่อจานวนผู้มีสิทธิ์
ขอตาแหน่งทางวิชาการ

3.

4.
4.1.3 การเลื่อนตาแหน่ง
ของบุคลากร สายปฏิบัติการ

จานวน 1 คน
5.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติ
เพื่อการวิจัย
เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนวิจัย
เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่อ
การนาเสนอผลงานวิชาการ
โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมการ
จัดการทางบรรณานุกรม

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์
งานบริหารงานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2560
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
6. เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
เพื่อตีพมิ พ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ
7. บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทาง
งานวิจัยทางการเกษตรตามทิศทาง
แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12
และนโยบาย Thailand 4.0”
8. การนาเสนอวิสัยทัศน์และแถลง
นโยบายการบริหารงาน พร้อมรับ
ฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อ
เป็นแนวทางการขับเคลื่อนคณะ
เกษตรศาสตร์
9. การอมรมเชิงปฏิบัติการหลักการ
เขียนหนังสือราชการและรายงาน
การประชุม
10. การบริหารงานที่เป็นเลิศ
ตามแนวทาง EdPEx

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารงานวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์
งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2560
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
11. การสื่อสารภาษาอังกฤษระดับ
หัวหน้างาน และเลขานุการ
ภาควิชา/ศูนย์
12. กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับผูป้ ฏิบัติงาน
13. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การใช้งาน Microsoft Office 365
และแนะนาบริการต่างๆ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิค
การใช้งาน Microsoft Excel และ
Word เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
14. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การออกแบบ Web page Design
และการใช้โปรแกรม Photoshop
เพื่อการออกแบบขั้นพื้นฐาน
15. การอบรมเทคนิคการจัดการ
ภูมทิ ัศน์

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา

งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
งานบริหารทั่วไป
(หน่วยอาคารสถานที่ฯ)
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2560
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
16. โครงการฝึกอบรม
แนวทางการจัดการงบลงทุน
(สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์)

ผู้รับผิดชอบ
งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา และงาน
การเงิน การคลังและ
พัสดุ
งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา

17. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2559”
18. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี งานนโยบายและแผน
สารสนเทศ
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
19. การขอตาแหน่งชานาญการ
งานบริหารทั่วไป
ชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
20. การขอตาแหน่งทางวิชาการ
งานบริหารทั่วไป
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2560
กลยุทธ์
4.2 สร้างความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร

ตัวชี้วัด
4.2.1 ความผูกพันต่อองค์กร
(ใช้แบบประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร)

4.3 ปรับเกณฑ์
4.3.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยมุ่งเน้นประสิทธิผล

เป้าหมาย
≥ 3.51 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 5)

-

โครงการ/กิจกรรม
21. การสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงาน
(คณาจารย์ กลุ่มปฏิบัติการ
และกลุ่มบริการ)
22. การสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
(ผูบ้ ริหาร)
23. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
24. แอโรบิคเพื่อสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป

25. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระบบใหม่ของบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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กรอบแผนงานพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ท่ี 5
การจัดการด้านกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5.3 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและความปลอดภัยของบุคลากร
กลยุทธ์
5.3 Happiness and Safety
workplace

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
5.3.1 จานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 0 ครั้ง
5.3.2 ความพึงพอใจ/ความ
ผูกพันของบุคลากร

≥ 3.51 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 5)

โครงการ/กิจกรรม
26. ความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการกลาง
27. การอบรมความปลอดภัยในชีวติ
และสุขภาพจากการทางาน
28. การป้องกันอุบัติภัยและการซ้อม
อพยพหนีไฟ

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
งานบริหารทั่วไป
(หน่วยอาคารสถานที่ฯ)
งานบริหารทั่วไป
(หน่วยอาคารสถานที่ฯ)
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ประจําปีงบประมาณ 2560

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
1. กลยุทธ์ด้าน การพัฒนาทักษะขีดความสามารถ
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1. โครงการส่งเสริมการเข้าร่วม - เพื่อสนับสนุน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อาจารย์/บุคลากรใน
การเข้าร่วมประชุม
วิชาการในระดับ
นานาชาติ
- เพื่อพัฒนาวิชาการ
และทักษะความเป็น
นานาชาติให้กับ
อาจารย์และบุคลากร
- เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการกับนานาชาติ
2. โครงการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมให้
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติ คณาจารย์ นักวิชาการ
เพื่อการวิจัย
และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ ได้มคี วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

มี อ า จ า ร ย์ / บุ ค ล า ก ร
ทางการศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม
ประชุมวิชาการในระดั บ
นานาชาติ
จานวนไม่น้อยกว่า
10 คน

- คณาจารย์
- พนักงานสาย
ปฏิบัติการทาง
การศึกษา

จานวนบทความวิจัย
ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ
และนานาชาติ

อาจารย์/นักวิชาการ/
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

งบประมาณ
400,000
งบเจรจาธุรกิจ
(วิเทศสัมพันธ์)

10,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
หน่วยวิเทศสัมพันธ์

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ตุลาคม 2559 สิงหาคม 2560
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ

3. เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
แหล่งทุนวิจัย

4. เทคนิคการออกแบบ
โปสเตอร์เพื่อการนาเสนอ
ผลงานวิชาการ

วัตถุประสงค์
การใช้สถิตสิ าหรับการ
ทางานวิจัย และ
ส่งเสริมให้มีการทางาน
วิจัยเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้นักวิจัยได้รับ
ทราบเงื่อนไข เทคนิค
และวิธีการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่ถูกต้องตรงตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน
ของแหล่งทุน
เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
การออกแบบโปสเตอร์
ในการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการของ
คณาจารย์ นักวิชาการ
และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

8,000

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ตุลาคม 2559 สิงหาคม 2560

5,000

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ตุลาคม 2559 สิงหาคม 2560

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

จานวนเงินทุนสนับสนุน
การวิจัย

อาจารย์/นักวิชาการ/
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

จานวนบทความวิจัย
อาจารย์/นักวิชาการ/
ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ใน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
5. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
การจัดการทางบรรณานุกรม

6. เทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ

7. บรรยายพิเศษ เรื่อง
“แนวทางงานวิจัยทาง
การเกษตรตามทิศทาง
แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่
12 และนโยบาย Thailand 4.0”

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2559 สิงหาคม 2560

5,000

งานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์

ตุลาคม 2559 สิงหาคม 2560

2,000

งานบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

เพื่อให้ความรู้และทักษะ
การใช้โปรแกรมบริหาร
จัดการบรรณานุกรม
สาหรับงานวิจัย และ
สารสนเทศ
เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการเขียนบทความ
วิชาการเพื่อการตีพมิ พ์
ในวารสารระดับ
นานาชาติ ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
และบุคลากร
เพื่อสร้างความเข้าใจถึง
ทิศทางในการบริหาร
จัดการงานวิจัยให้
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และนโยบาย
Thailand 4.0

จานวนเงินทุนสนับสนุน
การวิจัย

อาจารย์/นักวิชาการ/
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

5,000

จานวนบทความวิจัย
อาจารย์/นักวิชาการ/
ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ใน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ

จานวนบทความวิจัย
อาจารย์/นักวิชาการ/
ที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ใน
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ระดับชาติและนานาชาติ

ตุลาคม 2559
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
8. การนาเสนอวิสัยทัศน์และ
แถลงนโยบายการบริหารงาน
พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนคณะ
เกษตรศาสตร์

9. การอมรมเชิงปฏิบัติการ
หลักการเขียนหนังสือราชการ
และรายงานการประชุม

วัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์
ค่านิยมและนโยบาย
ที่สาคัญขององค์กร
รวมทั้งให้เกิดการ
พบปะพูดคุยระหว่าง
ผูบ้ ริหารกับบุคลากร
ทุกสายงาน และรับฟัง
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนาคณะฯ
บุคลากรกลุ่ม
ปฏิบัติการและวิชาชีพมี
ความรูค้ วามเข้าใจใน
หลักการเขียนหนังสือ
ราชการและรายงาน
การประชุม และ
สามารถนาไปปฏิบัติใน
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้าร่วมโครงการ

6,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริหารทั่วไป

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2559

12,000

งานบริหารทั่วไป

พฤศจิกายน 2559

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

- ผูบ้ ริหาร
- หัวหน้างาน
- คณาจารย์
- กลุ่มปฏิบัติการและ
วิชาชีพ
- กลุ่มบริการ
จานวน 200 คน

ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม กลุ่มปฏิบัติการและ
ปฏิบัติการและวิชาชีพมี วิชาชีพ
ความเข้าใจหลักการ
จานวน 50 คน
เขียนหนังสือราชการและ
รายงานการประชุม
สามารถนาไปพัฒนางาน
ได้
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ

- คณาจารย์
- สายปฏิบัติการ
จานวน 100 คน

10,900

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริหารทั่วไป

เพื่อสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจในการบริหาร
จัดการองค์ตามกรอบ
EdPEx

ร้อยละของผูบ้ ริหารที่เข้า - ผูบ้ ริหารคณะฯ
ร่วมโครงการ
- หัวหน้างาน
จานวน 30 คน

7,000

งานบริหารทั่วไป

มีนาคม 2560

เพื่อพัฒนาทักษะ
ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษให้กับ
ผูบ้ ริหารระดับหัวหน้า
งานและเลขานุการ
ภาควิชา/ศูนย์

จานวนหัวหน้างานและ
เลขานุการภาควิชา/ศูนย์
ที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้

20,000

งานบริหารทั่วไป

ตุลาคม 2559 สิงหาคม 2560

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

10. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระบบใหม่ของ
บุคลากร

เพื่อสร้างความรูค้ วาม ร้อยละของบุคลากร
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ระบบใหม่)

11. การบริหารงานทีเ่ ป็นเลิศ
ตามแนวทาง EdPEx

12. การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ระดับหัวหน้างาน และ
เลขานุการภาควิชา/ศูนย์

กลุ่มเป้าหมาย

- เลขานุการคณะ
- หัวหน้างาน
-เลขานุการภาควิชา/
ศูนย์
- วิทยากรชาว
ต่างประเทศ
จานวน 15 คน

งบประมาณ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ธันวาคม 2559
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

13. กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระดับผูป้ ฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริหารทั่วไป

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม 2559 สิงหาคม 2560

บุคลากรกลุ่ม
ปฏิบัติการและวิชาชีพ
ได้เรียนรู้และมีทักษะใน
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
14. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาบุคลากร
เรื่อง การใช้งาน Microsoft
ให้มคี วามรูก้ ารใช้งาน
Office 365 และแนะนาบริการ Microsoft Office 365
ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับความรู้
และเทคนิคการใช้งาน Microsoft เกี่ยวกับบริการต่างๆ
Excel และ Word เพื่อเพิ่ม
ด้านเทคโนโลยี
ประสิทธิภาพงาน
สารสนเทศ

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มปฏิบัติการและ
วิชาชีพ มีการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษดีข้ึน
จานวนผูเ้ ข้ารับ
การอบรม

กลุ่มปฏิบัติการและ
วิชาชีพ
จานวน 40 คน

30,000

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของภาควิ ช า/ศู น ย์ /
หน่วยงาน
จานวน 30 คน

2,000

งานนโยบายและ
แผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา

พฤษภาคม 2560

15. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การออกแบบ Web page
Design และการใช้โปรแกรม
Photoshop เพื่อการออกแบบขั้น
พืน้ ฐาน

- จานวนผูเ้ ข้ารับ
การอบรม
- ทุกหน่วยงานมีการ
แก้ไขข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน

บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ใ น ภ า ค วิ ช า / ศู น ย์ /
หน่วยงาน
จานวน 20 คน

2,000

งานบริหารทั่วไป

พฤษภาคม 2560

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
การออกแบบโปสเตอร์/
สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์
ด้านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ

(หน่วยประชาสัมพันธ์)
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

16. การอบรมเทคนิคการจัดการ บุคลากรกลุ่มบริการ
ภูมทิ ัศน์
ทีร่ ับผิดชอบงานสนาม
มีความรูค้ วามเข้าใจ
เทคนิคการจัดการ
ภูมทิ ัศน์

ร้อยละของบุคลากรกลุ่ม กลุ่มบริการ
บริการที่รับผิดชอบงาน ที่รับผิดชอบงานสนาม
สนาม มีการพัฒนางาน จานวน 30 คน
ด้านการจัดการ
ภูมทิ ัศน์

8,400

17. การฝึกอบรม
แนวทางการจัดการงบลงทุน
(สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์)

- บุคลากรผูเ้ ข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
- บุคลากรได้รับความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมในการขอตั้ง
งบประมาณ
(งบลงทุน) และแนวทาง
การจัดซือ้ จัดจ้าง

10,000

- เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเตรียมความพร้อม
ในการขอตัง้
งบประมาณ (งบลงทุน)
- เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดซื้อ
จัดจ้าง (งบลงทุน)

บุคลากรผูป้ ฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การคลัง
ของภาควิชา/ศูนย์/
หน่วยงาน
จานวน 30 คน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริหารทั่วไป
(หน่วยอาคาร
สถานที่ฯ)

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
มิถุนายน 2560

- งานนโยบายและ
แผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา
- งานการเงิน
การคลังและพัสดุ

มิถุนายน 2560
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

18. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2559”

- เพื่อให้อาจารย์
ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และ
ผูป้ ฏิบัติงานด้านการ
การศึกษามีความรู้
ความเข้าใจตัวบ่งชี้
คุณภาพ แนวทาง
ปฏิบัติ และการเขียน
รายงานผลการ
ดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7)
โดยเฉพาะในส่วน
สาระสาคัญ แนวทาง
วิธีการดาเนินงานโดย
สรุปในตัวบ่งชี้ ให้
เชื่อมโยงกัน
- เพื่อให้อาจารย์
ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
บุคลากรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถ และ
ทักษะในการทางาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

กลุ่มเป้าหมาย
- อาจารย์ประจา
หลักสูตร
จานวน 82 คน
- บุคลากร
สายปฏิบัติการ
ทีร่ ับผิดชอบ
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
จานวน 20 คน

งบประมาณ
10,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานนโยบายและ
แผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
มิถุนายน 2560
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

บุคลากรผูป้ ฏิบัติงาน
ในภาควิชา/ศูนย์/
หน่วยงาน
จานวน 50 คน

10,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

หลักสูตร และ
ผูป้ ฏิบัติงานด้านการ
การศึกษาได้ทราบถึง
การทาข้อมูลเอกสาร
เพื่อให้การจัดทา
รายงานผลการ
ดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) และ
การประเมินผล มี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้

19. การพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน ร้อยละของบุคลากรที่
การใช้ระบบสารสนเทศ ได้รับการฝึกอบรมด้าน
เพื่อการปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนโยบายและ
แผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา

ตุลาคม 2559 สิงหาคม 2560
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
2. กลยุทธ์ด้าน การส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

1. การขอตาแหน่งชานาญการ
ชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

- เพื่อให้มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจในหลักการเสนอ
ขอตาแหน่งชานาญการ
ชานาญการพิเศษ และ
เชี่ยวชาญ
- สร้างขวัญและ
กาลังใจให้กับ
หัวหน้างานและกลุ่ม
ปฏิบัติการและวิชาชีพ
- คณาจารย์มคี วามรู้
ความเข้าในหลักการ
เสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
- สร้างขวัญและ
กาลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้กับ
คณาจารย์

หัวหน้างานและกลุ่ม
ปฏิบัติการและวิชาชีพ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น

- หัวหน้างาน
- กลุ่มปฏิบัติการและ
วิชาชีพ
จานวน 100 คน

7,000

งานบริหารทั่วไป

มีนาคม 2560

5,000

งานบริหารทั่วไป

กรกฎาคม 2560

2. การขอตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละของคณาจารย์ที่ คณาจารย์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารง จานวน 30 คน
ตาแหน่งทางวิชาการ
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
3. กลยุทธ์ด้าน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ บรรยากาศในการทางานและความปลอดภัย
ชื่อโครงการ
1. ความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการกลาง

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

- เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในห้องปฏิบัติการกลาง
ได้รับความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้
สารเคมี และการ
ป้องกันภัย
จากการทางานใน
ห้องปฏิบัติการกลาง
- เพื่อให้บุคลากร
และนักศึกษาที่
ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการกลาง
สามารถปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย

- เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการของ
คณะ/นักศึกษาเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 80%
- จานวนการเกิด
อุบัติเหตุลดลง

กลุ่มเป้าหมาย
- เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ
- นักศึกษา

งบประมาณ
3,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
ธันวาคม 2559
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

2. การอบรมความปลอดภัยใน - เพื่อเสริมสร้าง
ชีวติ และสุขภาพจากการทางาน ความรูค้ วามเข้าใจ
ให้กับบุคลากรกลุ่ม
บริการ ในด้านความ
ปลอดภัยในการ
ทางาน
- สร้างคุณภาพชีวติ ที่
ดีให้กับบุคลากรกลุ่ม
บริการ

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มบริการ
กลุ่มบริการที่ผ่านการ จานวน 50 คน
อบรมความปลอดภัยใน
ชีวติ และสุขภาพจาก
การทางาน

5,000

3. การป้องกันอุบัติภัย
และการซ้อมอพยพหนีไฟ

ร้อยละของผูบ้ ริหาร
และบุคลากรทุกกลุ่มที่
ผ่านการอบรมการ
ป้องกันอุบัติภัยและการ
ซ้อมอพยพหนีไฟ

40,000

- เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
หลักการการป้องกัน
อุบัติภัย
- ผูบ้ ริหารและ
บุคลากรทุกสายงานมี
ทักษะด้านการอพยพ
หนีไฟ

- ผูบ้ ริหาร
- หัวหน้างาน
- คณาจารย์
- กลุ่มปฏิบัติการและ
วิชาชีพ
- กลุ่มบริการ
จานวน 150 คน

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริหารทั่วไป
(หน่วยอาคาร
สถานที่ฯ)

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
เมษายน 2560

งานบริหารทั่วไป
(หน่วยอาคาร
สถานที่ฯ)

พฤษภาคม 2560
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
4. แอโรบิคเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้บุคลากรทุก
สายงานมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
- สร้างความสมัคร
สมานสามัคคี

ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากร
ที่ลาป่วยลดลง

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

- ผูบ้ ริหาร
– หัวหน้างาน
- คณาจารย์
- กลุ่มปฏิบัติการและ
วิชาชีพ กลุ่มบริการ
จานวน 40 คน

20,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริหารทั่วไป

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
พฤศจิกายน
2559 – สิงหาคม
2560
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
4. กลยุทธ์ด้าน การสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1. การสัมมนาและทัศนศึกษา - เพื่อให้คณาจารย์
ดูงาน (คณาจารย์
กลุ่มปฏิบัติการและ
กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) วิชาชีพ และกลุ่ม
บริการ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันระดม
ความคิดเพื่อทบทวน
และปรับแผนปฏิบัติ
การให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์
- เสริมสร้างความ
สามัคคีของบุคลากร
2. การสัมมนาและทัศนศึกษา - เพื่อให้ผู้บริหาร
ดูงาน (ผูบ้ ริหาร)
ระดับสูง กลางและ
ระดับต้น ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และร่วมกัน
ระดมความคิดเพื่อ
กาหนดนโยบาย/ทิศ
ทางการพัฒนาคณะ

ได้แผนปฏิบัติการ
- คณาจารย์
ประจาปี ที่สอดคล้องกับ - กลุ่มปฏิบัติการและ
แผนกลยุทธ์
วิชาชีพ
- กลุ่มบริการ
จานวน 80 คน

150,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริหารทั่วไป

ได้ขอ้ สรุปแนวทางการ
บริหารงานของคณะฯ

100,000

งานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

- ผูบ้ ริหาร
- หัวหน้างาน
จานวน 20 คน

งบประมาณ

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 2560
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โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อโครงการ
3. โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

- เพื่อสร้างความรู้
บุคลากรบรรจุใหม่
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เข้าร่วมโครงการทุกคน
โครงสร้างองค์กร การ
บริหารจัดการ
กฎระเบียบ และสิทธิ
ประโยชน์ให้กับ
บุคลากรที่บรรจุใหม่
- สร้างความผูกพันต่อ
องค์กรให้กับบุคลากร
ใหม่

ผู้รวบรวมแผน
(นางสุดใจ สันธทรัพย์)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรบรรจุใหม่

ผู้ทบทวน

งบประมาณ
4,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
งานบริหารทั่วไป

ช่วงเวลา
ดาเนินการ
กรกฎาคม 2560

ผู้อนุมัติ
(นางสาววิไลพร ธรรมตา)
เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
33

34

สรุปจำนวนโครงกำร/งบประมำณพัฒนำบุคลำกร 4 ด้ำน
ประจำปีงบประมำณ 2560
ลำดับ

กลยุทธ์กำรพัฒนำบุคลำกร

จำนวนโครงกำร

งบประมำณ

1

การพัฒนาทักษะขีดความสามารถ

19

563,300

2

การส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

2

12,000

3

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ บรรยากาศ
ในการทางานและความปลอดภัย

4

68,000

4

การสร้างความผูกพันและวัฒนธรรม
องค์กร

3

254,000

28

897,300

รวม

ภาคผนวก
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