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สวนที่ 1 
ขอมูลพ้ืนฐานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งอยูในตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ไดเปล่ียนสถานภาพมาจากภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2535 ในขณะที่ยังเปนภาควิชาฯ ไดเปดสอนเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร ซ่ึงเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2515 โดยเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกในภูมิภาคที่
เปดสอนทางสาขาน้ี  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดแบงการบริหารจัดการออกเปน 3 หนวยงาน ไดแก สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร รับผิดชอบงานดานการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
รับผิดชอบงานดานการใหบริการวิชาการเพ่ือแสวงหารายได และสํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
รับผิดชอบงานทางดานการสนับสนุนพันธกิจดานตางๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร   
 
วิสัยทัศน  

“เปนคณะช้ันนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม และสรางการพัฒนาสูความยั่งยืน” 
 
พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และนําไปถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือตอบสนองความตองการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของทองถ่ินภาคเหนือ
และประเทศ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน
ภาคเหนือ 
5. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการในทุกๆ ดาน ดวยหลักธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองโดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
คานิยม   

“เกงงาน ทําดี สามัคคี มีความสุข” 
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โครงสรางองคกร  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ :        สายธรรมาภิบาล   สายบังคับบัญชา 

 
 
 
 
  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

อธิการบดี 
 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

คณบดี 
 

คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ 
 

คณะกรรมการบริหารประจําคณะ 
 

•  รองคณบดี 
•  ผูชวยคณบดี 

 

• คณะกรรมการวิชาการ 
• คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
• คณะกรรมการวิจัย 
• คณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคม 
• คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
• คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร 
• คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา, EdPEx 

ฯลฯ 

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หัวหนาสํานักวิชาฯ
 

สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

เลขานุการคณะฯ
 

ศูนยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
 

หัวหนาศูนยฯ
 

หัวหนางาน 
 

• งานบริหารท่ัวไป 
• งานการเงิน การคลัง และพัสดุ 
• งานนโยบายและแผน และประกัน

คุณภาพการศึกษา 
• งานบริการการศึกษา และพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา 
• งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ 
 

• สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

• สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
• สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 
• สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล 

 

• หนวยบริการวิชาการและถายทอด
เทคโนโลยี 

• หนวยบริการโรงงานตนแบบ 
• หนวยพัฒนางานวิจัยรวมภาครัฐ/เอกชน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน, 
คณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา, สมศ. 
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โครงสรางการบริหาร 
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หลักสูตรและบรกิาร 
1. ดานการจัดการศึกษา 

ปจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตรเปดสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร แบงเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
6 หลักสูตร ไดแก  

(1) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology, FST)  
(2) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industrial Biotechnology, 

BIOT)  
(3) สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (Food Process Engineering, FE)  
(4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development Technology, PDT)  
(5) สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (Packaging Technology, PKT)  
(6) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล (Marine Product Technology, MPT)  
หลักสูตรระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร ไดแก  
(1) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
(2) สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  
(3) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ไดแก  
(1) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  
(2) สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนคณะเดียวในภาคเหนือที่เปดสอนครบทุก

สาขาวิชาที่เปนองคความรูที่จําเปนตอการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ทุกหลักสูตรมีคะแนนสอบเขาใน
ระบบ admission สูงที่สุดในระดับภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่เปดสอนดานเดียวกัน  

คณะฯ จัดการศึกษาโดยตรงผานการเรียนการสอนในช้ันเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การศึกษาดูงานการฝกงาน และปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทุก
หลักสูตร สําหรับหลักสูตร MPT ในปการศึกษา 2559 ไดปรับการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ
โดยใชสถานประกอบการรวมเปนแหลงเรียนรูเปนระยะเวลา 1.5 ป 

 
2. ดานการวิจัย และบริการวิชาการ 

คณะฯ ผลิตผลงานวิจัยโดยไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการถายทอดองคความรู/เทคโนโลยีที่ไดจากการวิจัยเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยเนนการทําวิจัยเปน
กลุมวิจัย (คลัสเตอรวิจัย) ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เชน กลุมขาว กลุมผักและผลไม กลุมการ
ใชประโยชนจากของเสีย เปนตน มีงานวิจัยที่โดดเดนที่เก่ียวของกับพืชเศรษฐกิจในภาคเหนือ เชน การเพ่ิม
มูลคาวัตถุดิบทางการเกษตรในภาคเหนือ เชน ลําไย และขาวกํ่า การสกัดสารสําคัญจากลําไยและขาวกํ่าที่มี
การนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย การพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาสูงจากลําไยและขาวกํ่า การพัฒนาผลิตภัณฑ
ลดโซเดียม งานวิจัยสารสกัดจากดักแดไหมไทย งานวิจัยการยืดอายุผักโดยการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศ
ใหกับมูลนิธิโครงการหลวง และการทดสอบทางประสาทสัมผัสที่สามารถนํามาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการไดอยางเปนรูปธรรม   
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จากการมีองคความรูที่โดดเดนทางวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการจนเปนที่ยอมรับของสถาบันการศึกษาตางประเทศจนนําไปสูความรวมมือทางวิชาการที่สําคัญ เชน 
การเปนสถาบันพ่ีเล้ียงในการสอนสาขาวิชา FST ระดับปริญญาตรีใหกับมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว 
การสอนดานการประเมินและการทดสอบทางประสาทสัมผัสใหกับ Nong Lam University ประเทศ
เวียดนามและการเปดหลักสูตร Double Degree รวมกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุน และ 
University of Reading ประเทศอังกฤษ เปนตน 
 
สมรรถนะหลักขององคกร 
1. การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษารวมกับภาคเอกชน เพ่ือใหนักศึกษามีประสบการณในโรงงาน

จริง 
2. ความเช่ียวชาญการวิจัยและบริการวิชาการทางอุตสาหกรรมเกษตรที่ตอบสนองตอความตองการของ

ผูรับบริการและความเปนเอกลักษณเชิงพ้ืนที่ เชน เกษตรที่สูง การเพ่ิมมูลคาวัตถุดิบทางการเกษตรใน
ภาคเหนือ เชน ลําไย ขาวกํ่า การวิจัยอาหารพ้ืนบานและบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

3. ความเช่ียวชาญดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผูบริโภคที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับประเทศ ซ่ึงสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนและบริการวิชาการไดอยางเดนชัด 

4. ความเช่ียวชาญดานการฆาเช้ืออาหารในภาชนะบรรจุปดสนิทโดยเปนศูนยฝกอบรมข้ึนทะเบียนกับ
สํานักงานอาหารและยา 
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สวนที่ 2 
กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ในการบริหารหนวยงานใหประสบความสําเร็จ หนวยงานจะตองมีกระบวนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของหนวยงาน 
เน่ืองจากบุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญ เปนผูปฏิบัติงานตามพันธกิจ เพ่ือสงมอบคุณคาหรือบริการที่ดี
ใหกับผูเรียนและลูกคากลุมอ่ืน  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดังรูปที่ 2.1 ประกอบดวย 10 ข้ันตอน  ไดแก 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.1 กระบวนการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 
  

1. Current HR capacity and 
capability Assessment 

2. HR requirement Forecasting 

3. Gap analysis 

4. HR planning 

5. WF recruitment 

6. WF retention & engagement 

7. WF development & career 
progression  

8. Performance evaluation 

9. Remuneration and benefits,  
recognition & reward 

10. WF culture building 

vision/mission/values 
Strategies 

Customer & 
stakeholder needs 
Law & regulation 

Policy 
Ethical code of conduct  
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1. การประเมินอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากร รวมทั้งปญหาในปจจุบัน (Current HR 
capacity and capability Assessment)  

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินอัตรากําลังและขีดความสามารถของ
บุคลากรในปจจุบัน แยกตามสายบุคลากร สาขาวิชา/หนวยงาน และตามความเช่ียวชาญ รวมทั้ง
วิเคราะหปญหาของการบริหารทรัพยากรในปจจุบัน   

 

2. การคาดการณความตองการดานทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ (HR requirement 
Forecasting)  

งานนโยบายและแผนฯ วิเคราะหความตองการดานอัตรากําลังจากแผนกลยุทธ แผนการรับ
นักศึกษา FTES ภาระงานในอนาคตทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ รวมทั้งการ
เกษียณอายุของบุคลากรในระยะเวลา 10 ป เพ่ือคํานวณอัตรากําลัง รวมทั้งวิเคราะหขีดความสามารถ
และสมรรถนะหลักใหมที่ตองมีในแตละกลุมผูปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินการตามพันธกิจของคณะฯ 
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีแนวทางดําเนินการดังน้ี 
1) การวิเคราะหหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในอนาคต เพ่ือนํามาวางแผน

อัตรากําลังและขีดความสามารถใหสอดคลองกัน  

2) การเป ล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และอิทธิพลของเทคโนโลยีใหม  เพ่ือกําหนด

สมรรถนะของบุคคลที่จะเขามาปฏิบัติงานใหทันเหตุการณปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี 

3) การวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง การแบงสายงาน ประเภทของบุคลากร กระบวนการทํางาน 

workflow model และระบบงาน เพ่ือเปนการกําหนดสายการปฏิบัติงานใหชัดเจน  เปนการ

สนับสนุนใหฝายปฏิบัติสามารถเขาใจในภาระงานที่รับผิดชอบและแนวทางในการพัฒนางานได

อยางตอเน่ืองและยั่งยืน  ตลอดจนสนับสนุนใหบุคลากรทํางานใหเปนระบบงานใหมที่มีความ

ชัดเจนในเร่ือง Share function  ซ่ึงจะทําใหบุคลากรมีสามารถทํางานแทนกันได  

4) ความคาดหวังตอบุคลากรแหงอนาคตและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3. การวิเคราะหชองวาง (Gap analysis) 
งานนโยบายและแผนฯ วิเคราะหชองวางระหวางอัตรากําลังและขีดความสามารถของบุคลากรใน

ปจจุบัน กับความตองการดานทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ เพ่ือวางแผนดานอัตรากําลัง
และขีดความสามารถ การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร และการธํารงรักษาบุคลากร   

 

4. การจัดทําแผนทรัพยากรบุคคล (HR planning) 
การกําหนดกลยุทธในการจัดการดานทรัพยากรบุคคลมีดวยกันหลายวิธี เชน กลยุทธการปรับ

โครงสราง (การลดจํานวนบุคลากร การจัดกลุม/ออกแบบกระบวนการทํางานใหม การออกแบบ
ระบบงานใหม เปนตน) กลยุทธการฝกอบรมและพัฒนาใหบุคลากรมีขีดความสามารถหรือสมรรถนะ
หลักใหมที่ตองการ กลยุทธการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถตรงตามความตองการเขามาทํางาน กล
ยุทธการจางใหผูอ่ืนดําเนินการแทน (outsourcing) และกลยุทธการรวมมือกับหนวยงานอ่ืน งาน
นโยบายและแผนฯ รวมกับงานบริหารทั่วไป และรองคณบดีที่รับผิดชอบ กําหนดกลยุทธการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม จากน้ันจัดทําเปนแผนทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ ระยะ 5 



 8 

ป พ.ศ. 2560-2564 และแผนปฏิบัติการ 1 ป ผานความเห็นชอบของกรรมการบริหารประจําคณะฯ 
ส่ือสารแผนฯ ใหกับบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผน และใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรายบุคคล (IDP)  คณะฯ กํากับ ติดตามการดําเนินการตามแผนที่วางไว 
ประเมินกระบวนการวางแผนทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงแผนตามวงจรคุณภาพ  PDCA เพ่ือใหมี
ความเหมาะสมกับสถานการณจริงโดยยึดหลักความถูกตอง ความโปรงใส ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอองคกร  ซ่ึงดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ   

 

5. การสรรหาบุคลากร (WF Recruitment) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร แบงบุคลากรเปน 2 สาย ไดแก  สายวิชาการ และสายสนับสนุน หรือ

แบงตามสถานภาพไดเปน พนักงานประจํา และพนักงานสวนงาน กระบวนการสรรหาบุคลากรมี
เปาหมายเพ่ือใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และทักษะตรงกับตําแหนงงาน เขามาทํางานใน
เวลาที่เหมาะสม รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตอหนวยงานและตอการทํางาน โดยมีแนวทางการดําเนินการดังน้ี 

1) จัดทํา Job description ของตําแหนงงาน และ Job design process เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ
ของผูที่เหมาะสมกับงานและสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของคณะฯ  

2) กําหนดเกณฑการคัดเลือก เชน ความรู ทักษะ ประสบการณ คุณลักษณะที่สอดคลองกับ
วัฒนธรรมองคกร    

3) วิธีการรับสมัครบุคลากรที่เหมาะสม เชน การประกาศรับสมัครงานไปยังสถาบันการศึกษา/
เครือขาย การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพดวยการ Internship ใหทุนการศึกษา และมีอัตรา
รองรับเพ่ือบรรจุเมื่อเรียนจบ การสงประกาศรับสมัครงานถึงสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และการ
ประกาศทาง social media เปนตน 

4) กําหนดวิธีการคัดเลือก ไดแก การสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ การทดสอบทักษะตาม
ตําแหนงงาน เชน ทักษะการสอน การใชคอมพิวเตอร เปนตน การตรวจสุขภาพจิต และการ
ตรวจสอบประวัติ   

5) ดําเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง โดยใชเกณฑและวิธีการตามคัดเลือก
ตามที่กําหนดไว  

6) บรรจุเปนบุคลากร คณะฯ มีการเพ่ิมเงินคาประสบการณ สําหรับบุคลากรที่โอนยาย หรือ
บรรจุใหม ตามสถานภาพที่รับเขา (Pay for skill)  และมีการใหคาตอบแทนกรณีที่มีผลการ
ประเมินอยูในระดับที่ดีมาก หรือไดรับรางวัลตางๆ เปนตน ( Pay for productivity)     

7) ปฐมนิเทศบุคลากรใหม ใหการตอนรับที่ประทับใจ มีการแนะนําองคกร กฎระเบียบ ลักษณะ
งาน และจรรยาบรรณในการทํางาน รวมทั้งมีพ่ีเล้ียงดูแลใหคําปรึกษาอยางใกลชิด จัดหา
สถานที่ วัสดุอุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

8) มีการดูแลสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในใหมีความปลอดภัยและสะดวกสบายในการ
ปฏิบัติงาน เชน หองพักสวนตัว วัสดุอุปกรณสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร หองพักผอน มี
หนวยงานและเจาหนาที่ใหขอมูลและบริการอํานวยความสะดวกดานตางๆ อยางเพียงพอ  
(Workplace Environment) 
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6. การรักษาบุคลากรและการสรางความผูกพัน (WF retention & engagement) 
คณะอุตสาหกรรมเกษตรมีแนวทางในการรักษาบุคลากร โดยการใหความสําคัญกับบุคลากรผาน

กลไกตางๆ ดังน้ี  
1) การจัดทําแผนทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนใหบุคลากรไดปฏิบัติงานที่มีคุณคา และพัฒนา

บุคลากรใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่ รวมถึงการรองรับการเปล่ียนแปลง และตอบสนอง
นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2) การใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ เพ่ือใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ 
3) การกําหนดภาระงานที่ชัดเจน เพ่ือใหบุคลากรรูขอบเขตหนาที่ของตนเอง และทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  
4) การใหคาตอบแทนและสวัสดิการ  
5) การสนับสนุนงบประมาณในการเขาประชุมสัมมนา ฝกอบรมทั้งในและตางประเทศ เพ่ือพัฒนา

บุคลากรใหมีความกาวหนาตามสายงานและการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ สนับสนุนงบประมาณ
สําหรับสรางผลงานวิจัย/นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย ตามยุทธศาสตรที่ 2: การ
วิจัยและสรางนวัตกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร เชิงรุกของมหาวิทยาลัย  และการสนับสนุนการให
บุคลากรทํางานดานบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตรที่ 3: ดานบริการวิชาการที่สนับสนุนยุทธศาสตรเชิง
รุกของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินและประเทศ และสนับสนุนการบริการวิชาการ
ระดับอาเซียน ตลอดจนการอนุมัติใหลาไปเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ  การใหทุนไปนําเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในและตางประเทศ  

6) การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปนธรรมและโปรงใส  
7) การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยตอการทํางาน การสงเสริมใหบุคลากรมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู ในรูปแบบของการจัดการความรูในองคกร ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน  
8) การจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธในคณะฯ อยางตอเน่ืองเชน กิจกรรม Healthy Agro-Ind. 

CMU กิจกรรม  Lunch Talk  กิจกรรม English Talk : Coffee & Tea  Happy Time  
9) การยกยองเชิดชูเกียรติและการใหรางวัล 
10) คณะฯ ไดสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรทุกป ผลการประเมินความผูกพัน

ของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่มีตอองคกร ไดผลการประเมินในระดับดี คาเฉล่ียที่ 4.17/5 และ
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดผลการประเมินในระดับอยูใน
ระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80/5.00  

11) การส่ือสารกับบุคลากรถึงผลการสํารวจ การนําขอมูลไปปรับปรุงการดําเนินการของคณะ เพ่ือ
สรางความเขาใจและความผูกพันของบุคลากร 

นอกจากน้ี  คณะฯ มีแนวทางดําเนินการรักษาบุคลากรที่บรรจุใหม เพ่ือใหมีความรักความผูกพัน
ตอองคกร นอกเหนือจากขางตน โดยการใหการตอนรับบุคลากรใหมที่อบอุน ใหความรูเก่ียวกับกฎ 
ระเบียบ จรรยาบรรณการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายในคณะและภายนอก 
ตลอดจนผูประสานงาน และงานตางๆ ที่เก่ียวของและจําเปนตองรับทราบ เชน เร่ืองการรับเงินเดือน การ
ทําประวัติ การทํา key card เปนตน และมีการเขาพบผูบริหารและทีมงานที่เก่ียวของ รวมทั้งแนะนํางาน
ตางๆ ของสํานักงานคณะฯ และสํานักวิชาฯ  Happy Workplace Program /แนะนําองคกร และพา
แนะนําสถานที่ภายในองคกร อบรมใหความรูดานการรักษาความปลอดภัย  มี กิจกรรม Close 



 10 

Relationship Program มีระบบพ่ีเล้ียง/ การสอนงาน/เทคนิค/ทักษะในการทํางาน โดยมีพ่ีเล้ียงที่
เก่ียวของกับตําแหนงงานที่บรรจุ    สําหรับการปฐมนิเทศบุคลากรใหมจัด ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมีการรับฟงความคิดเห็นตอบกลับจากบุคลากรใหม เพ่ือใหขอมูลที่ถูกตองกอน
เร่ิมปฏิบัติงาน และไดรูจักองคกรมากข้ึน 

กรณีบุคลากรที่ลาออก หรือเกษียณอายุงาน จัดใหมีการสัมภาษณบุคลากรที่เกษียณ / ลาออก 
เพ่ือขอทราบความคิดเห็นที่เขามีตอองคกรในดานตางๆ ที่เก่ียวของ เชน ระบบการทํางานของหนวยงานที่
เห็นวาควรพัฒนาปรับปรุงมีเร่ืองใดบาง การดูแลรักษาบุคลากรที่ดีใหอยูกับองคกรตลอดไป สาเหตุที่แทจริง
ของการลาออก เปนตน เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาการสรางความรักและความผูกพัน และรักษา
บุคลากรใหอยูกับองคกรตอไปอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

7. การพัฒนาบุคลากรและความกาวหนาทางอาชีพ (WF development & career progression) 
เปาหมายของการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ เพ่ือทําใหบุคลากรมีสมรรถนะสูงข้ึน มีแรงจูงใจ มี

ความพรอมทางดานความรูและทักษะ สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน เชน การเปล่ียนแปลงทาง
วิชาชีพและเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทางดานกฎ ระเบียบ การเปล่ียนแปลงโครงสรางขององคกร และ
ความซับซอนของงานที่ปรับเปล่ียนใหม เปนตน รวมทั้งการสนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
การพัฒนาบุคลากรยังเปนโอกาสในการสรางความกาวหนาทางอาชีพ เน่ืองจากมีศักยภาพและความพรอม 
สามารถทํางานในตําแหนงงานใหมที่กาวหนาข้ึนได และเปนปจจัยหน่ึงที่สรางความผูกพันของบุคลากรกับ
หนวยงาน 

ในการพัฒนาบุคลากร คณะฯ ไดวิเคราะหทักษะหรือสมรรถนะของบุคลากรในปจจุบัน และได
กําหนดทักษะหรือสมรรถนะที่บุคลากรในแตละกลุมงานควรมี เพ่ือรองรับการบรรลุเปาหมายขององคกร 
จากน้ันนํามาทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) โดยมีนโยบายใหการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของการ
ทํางานของบุคลากร เพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมีการสนับสนุนงบประมาณและ
เวลาในการพัฒนาตนเอง กําหนดใหบุคลากรทุกระดับตองไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ 1 คร้ัง และให
โอกาสในการเรียนรูงานใหมโดยการกําหนดใหมีหนาที่หลักและหนาที่รอง มีการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา โดยมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจน  

 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Performance evaluation) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการพัฒนาบุคลากร และการเล่ือนตําแหนงให

สูงข้ึน การประเมินผลการปฏิบัติงานประกอบดวย  
1) การวางแผน โดยการทําความตกลงรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรในการกําหนดภาระ

งานที่รับผิดชอบ และการกําหนดตัววัดผลการดําเนินการ 
2) กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน โดยคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฯ ประเมินคุณภาพการทํางาน และสมรรถนะรายบุคคลตามตําแหนง
งาน  พรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับที่ระบุสมรรถนะที่ตองไดรับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และ
ระยะเวลาใหบุคลากรรับทราบ เพ่ือใหบุคลากรนําไปพัฒนาตอไป 

3) หากเห็นวาการประเมินไมเปนธรรมสามารถอุทรณผลการประเมินได 
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4) ทบทวนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากรรายบุคคลและใน
ภาพรวม เพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของ
คณะ 

9. คาตอบแทนและผลประโยชน (Remuneration and benefit) การใหการยอมรับ ยกยองชมเชย (WF 
recognition) 

คณะฯ พิจารณาการจายคาตอบแทนโดยอิงกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน และตามหลักเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และแจงผลการข้ึนเงินเดือนใหทราบเปนรายบุคคล  กําหนดผลประโยชนตามสิทธิ์ที่
พึงได รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนสวัสดิการ เชน คาประกันสุขภาพ คาตรวจสุขภาพ การลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู นอกจากการใหคาตอบแทนเปนตัวเงินแลว ยังมีการใหคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่ไมไดเปน
ตัวเงิน เชน สภาพแวดลอมและส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานที่เพียงพอและเหมาะสม การไดรับ
โอกาสในการทํางานที่ทาทาย การไดรับการยกยองชมเชย การประกาศเกียรติคุณ เปนตน 

 การใหการยอมรับบุคลากรและการยกยองชมเชย มีเปาหมายเพ่ือใหบุคลากรไดทราบวาการ
ปฏิบัติงานของตนสรางคุณคาที่ดีใหกับองคกร สนับสนุนการบรรลุเปาหมายขององคกร เปนการสราง
แรงจูงใจในการทํางานและการสรางความผูกพันของบุคลากร การยกยองชมเชยสามารถทําไดทั้งแบบเปน
ทางการ เชน จัดงานประกาศเกียรติคุณ งานแสดงการยกยองชมเชย การประกาศบนเว็ปไซตคณะฯ ให
ทราบโดยทั่วกัน เปนตน และแบบไมเปนทางการ เชน การกลาวช่ืนชมตอหนา การขอบคุณ การระลึกถึง 
เชน การดวันเกิด การดแสดงการชมเชย เปนตน 

 

10. การสรางวัฒนธรรมองคกร (WF culture building) 
วัฒนธรรมองคกรเปนพฤติกรรมรวมของคนในองคกร ซ่ึงเปนเอกลักษณเฉพาะตัวที่สะทอนตัวตน

ขององคกร แมดูจับตองไมได แตก็สงผลกระทบสําคัญตอผลลัพธทางธุรกิจ เพราะทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ ผล
กําไร ความพึงพอใจของลูกคา ช่ือเสียงขององคกร ลวนเปนผลจากการทํางานของคนทั้งส้ิน  

 กระบวนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคการ เร่ิมจากบุคลากรรวมกันกําหนดคานิยมที่ตองการใหมี
ในองคการ คือ เกงงาน ทําดี สามัคคี มีความสุข ผูบริหารถายทอดคานิยมไปยังบุคลากรทั้งคณะ รวมถึงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหมใหทราบคานิยมและกําหนดพฤติกรรมการแสดงออกหรือวัฒนธรรมองคกรที่
สอดคลองกับคานิยม  กําหนดวิธีการสรางวัฒนธรรมการทํางาน  และการประเมิน ดังตารางที่ 2.1 โดยมี
งานนโยบายและแผนฯ ติดตามและประเมินผลการสรางคานิยม เพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และ
สนับสนุนการบรรลุเปาหมาย ผลการประเมินการนําคานิยมไปใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน พบวาบุคลากร
รอยละ 98.04 ไดนําคานิยมไปใชในการปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 2.1 คานิยม พฤติกรรมการแสดงออก วิธีการสราง และการประเมินผล 
คานิยม พฤติกรรมการแสดงออก  วิธีการสราง การประเมินผล 
เกงงาน - การทํางานอยางเปนระบบ มี

ขั้นตอนการทํางานท่ีชัด เจน 
เพื่ อส งมอบคุณคา ท่ีดี ใหกั บ
ผูเรียนและลูกคากลุมอื่น  

- มีตัววัดท่ีสะทอนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

- มีการเรียนรูเพื่อพัฒนางานและ
สรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง  

- การทํางานโดยใชวงจร PDCA 
- การปฐมนิเทศบุคลากรใหมและระบบพี่

เลี้ยง 
- การอบรมทักษะการทํางาน  
- การกําหนด TOR รายบุคคล 
- การยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีผลงานดีเดน 

- ประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- จํานวนนวัตกรรม/ผลงาน
ทางวิชาการ  

ทําดี - การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
แล ะ วัฒ น ธร รมอัน ดี งา ม  มี
คุณธรรมและจริยธรรม 

- กําหนดเปนคุณลักษณะหนึ่งของการ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

- มีกรรมการ จรรยาบรรณกํากับดูแ ล
พฤติกรรม 

- จํานวนขอรองเรียนการไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

- ผลการประเมินพฤติกรรม
ดานจริยธรรม 
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ตารางท่ี 2.1 คานิยม พฤติกรรมการแสดงออก วิธีการสราง และการประเมินผล (ตอ) 
คานิยม พฤติกรรมการแสดงออก  วิธีการสราง การประเมินผล 
สามัคคี - การมีสวนรวมของบุคลาก ร

เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ 
และองคกรย่ังยืน 

- กําหนดเปน KPI owner 
- การทํางานเปนทีม เชน การสอนเปนทีม 

กลุมวิจัย กลุมนักวิทยาศาสตร  กลุมผู
ประสานงานสาขาวิชา กลุมผูบริหาร 

- พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีม 

มีความสุข - รักในงานท่ีทํา ทํางานดวยความ
อิ่มเอมใจ มีความภาคภูมิใจใน
งานท่ีทํา 

- จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการ
ทํางานท่ีเหมาะสม  

- มอบหมายงานท่ีตรงกับความ สามารถ  
- สงเสริมความสุขในการทํางาน เชน 

กิจกรรม Happy Time For All  และ
โครงการ Lunch Talk เพื่อสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากร 

- ความพึงพอใจและความ
ผูกพันของบุคลากรตอ
คณะ 

 
 สําหรับการจัดทําแผนทรัพยากรบุคคลฉบับน้ี จะเปนการวางแผนอัตรากําลังและขีดความสามารถ
ตามข้ันตอนที่ 1-4 ของกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะดําเนินการควบคูกับการจัดทํา
แผนพัฒนาคณะฯ ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560-2564 (แผนกลยุทธ) เมื่อไดกลยุทธดานบุคลากรแลว นําไปสูการ
ปฏิบัติโดยการกําหนดตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ และกรอบเวลา งานนโยบายและแผนฯ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินการ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการตอไป ดังรูปที่ 2.2 
 

 
 

รูปท่ี 2.2 กระบวนการจัดทําแผนทรัพยากรบุคคลและการนาํไปสูการปฏบิัติ   

1. Current HR capacity 
and capability 
Assessment 

2. HR requirement 
Forecasting 

3. Gap analysis 

4. HR strategy 
development 

5. HR strategy 
implementation 

6. monitoring and 
evaluation 
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สวนที่ 3 
สภาพปจจุบันดานบุคลากร 

 
 ในปงบประมาณ 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรทั้งหมด 119 คน จําแนกเปนบุคลากร
สายวิชาการ 57 คน โดยเปนขาราชการ 11 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) 45 คน  
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได) 1 คน และเปนบุคลากรสายสนับสนุน 62 คน โดยเปน
ขาราชการ 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดิน) 49 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ
เงินรายได) 10 คน จําแนกไดดังในตารางที่ 3.1    
 
ตารางท่ี 3.1  จํานวนบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
รวม ขาราชการ พนักงาน

แผนดิน 
พนักงาน
สวนงาน 

ขาราชการ พนักงาน
แผนดิน 

พนักงาน
สวนงาน 

2558 12 43 1 3 48 10 117 
2559 11 44 1 3 48 10 117 
2560 11 45 1 3 49 10 119 
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ขาราชการ พนักงานประจํา (เงินแผนดิน) พนักงานสวนงาน (เงินรายได) 

สายวิชาการ (คน) 

สายสนับสนุน (คน) 

จํานวนบุคลากร (จําแนกตามประเภท) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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3.1 บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) 

 ในปการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 57 คน จําแนกตาม
ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิไดดังตารางที่ 3.2 และขอมูล FTES ของอาจารยในแตละสาขาวิชาแสดงดัง
ตารางที่ 3.3  

 
ตารางท่ี 3.2  จํานวนอาจารยจําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2560 

สาขาวิชา 
ตําแหนงทางวิชาการ รวม คุณวุฒ ิ

ศ. รศ. ผศ. อ. ป.เอก ป.โท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

- 2 3 7 12 10 2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - 1 6 6 13 13 - 
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร - 1 5 3 9 9 - 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ 1 1 4 6 12 9 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ - 1 2 4 7 5 2 
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล - - 2 2 4 3 1 

รวม 1 6 22 28 57 49 8 
รอยละ 1.75 10.53 38.60 49.12 100 85.96 14.04 
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ตารางท่ี 3.3  FTES ของแตละสาขาวิชา 

อัตรากําลังสายวิชาการ(อาจารย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จําแนกตามสาวิชา) 

สาขา 
  
  
  

อัตรากําลัง
สาย

วิชาการ 
มีคนครอง 

จํานวนอาจารยที่ควรมีตาม FTES จริง (ปการศึกษา 2560) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

FTES จริง 
ป

การศึกษา 
2560 
(1) 

ประมาณการ
ผลงานวิจัย (RP) 

การบริการวิชาการ 

FTES+RP+S 
รวมภาระงาน

ทั้งหมด 
(1)+(2)+(3) 

จํานวนที่
ควรม ี

เกณฑ สน.
งบประมาณ 

(1:15) 

จํานวนที่
ควรม ี

เกณฑ สกอ. 
(1:20) 

คาผลงาน 
(%) 

 

RP 
(2) 

คาผลงาน 
(%) 

 

S 
(3) 

   1. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

12 189.37 14.41 27.29 5 9.47 226 15 11 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 13 201.94 14.41 29.10 5 10.10 241 16  12 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 9 90.30 14.41 13.01 5 4.52 108 7 5 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ 

12 134.00 14.41 19.31 5 6.70 160 11 8 

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 7 104.18 14.41 15.01 5 5.21 124 8 6 
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ทางทะเล 

4 74.24 14.41 10.70 5 3.71 89 6 4 

รวมท้ังคณะฯ 57 794.03   114.42   39.70 948 63 47 
หมายเหตุ : ขอมูลอาจารย ณ วันที่ 5 เมษายน 2561  ขอมูลนักศึกษาลงทะเบียน ปการศึกษา 2560 
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จํานวนหลักสูตรและการทําหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่แตละสาขาวิชารับผิดชอบ แสดง
ดังตารางที่ 3.4  
 

ตารางท่ี 3.4  จํานวนหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีแตละสาขาวิชารับผิดชอบ 

สาขาวิชา 
จํานวน
อาจารย 

จํานวนหลักสูตร จํานวนอาจารยท่ีเปน
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร ปริญญาตร ี บัณฑิตศึกษา รวม 

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
(FST) 

12 1 2 (รวมกับ
วิศวกรรมอาหาร) 

2 (นานาชาติ)  

5 5(FSTตรี)+1(FST โท-
เอก)+2(FSTนานาชาติ
โท-เอก)+1(MPTตรี) 

= 9 
2. สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
(BIOT) 

13 1 2 (สาขารวม) 1+2 5(BIOTตรี)+1(FST
นานาชาติ)+1(PKT
โท)+1(MPTตรี) 

= 8 
3. สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร (FE) 

9 1 - 1 5(FEตรี)+2(FSTโท-
เอก)+2(FSTนานาชาติ

โท-เอก) 
= 9 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยี
การพัฒนาผลิตภัณฑ 
(PDT) 

12 1 2 3 5(PDTตรี)+3(PDT 
โท-เอก) 

= 8  
5. สาขาวิชาเทคโนโลยี
การบรรจุ (PKT) 

7 1 1 2 5(PKTตรี)+2(PKT โท)  
=7 

6. สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเล 
(MPT) 

4 1 - 1 3 (MPTตรี) 

รวม 57 6 7+2 13+2 44 
 
 คณะฯ มีอาจารยที่ทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 44 ราย มีอาจารยที่ไมไดเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 13 ราย (1) เปนอาจารยสาขา FST 3 ราย ซ่ึง 2 ใน 3 จะเกษียณอายุ
ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2563 ตามลําดับ (2) อาจารยสาขา BIOT 5 ราย ซ่ึง 2 ใน 5 ราย 
จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 ตามลําดับ (3) อาจารยสาขา PDT 4 ราย 
และ (4) อาจารยสาขา MPT 1 ราย ดังน้ัน คงเหลืออาจารยที่สามารถเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได 
9 ราย เพ่ือรองรับการเปดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา FST (นานาชาติ)  ซ่ึงตองใชอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 5 ราย  

เมื่อวิเคราะหความเช่ียวชาญของอาจารยในคณะฯ พบวา สัดสวนอาจารยจําแนกตามความ
เช่ียวชาญในเน้ือหาสาระทางดานอุตสาหกรรมเกษตร แสดงดังตารางที่ 3.5 
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ตารางท่ี 3.5  สัดสวนอาจารยจําแนกตามความเช่ียวชาญ 
 

กลุมเนื้อหาสาระ 
ปการศกึษา 2560 

จํานวน 
อาจารย 

จํานวน
กระบวนวิชา 

จํานวนอาจารยตอ
กระบวนวิชา 

1. Microbiology 3.13 13.13 0.48 
2. Food Chemistry, QC, Food Analysis 6.23 22.04 0.57 
3. Nutrition 0.7 5.75 0.24 
4. Packaging 7.5 35.83 0.42 
5. Food Processing 6.3 26.63 0.47 
6. Food Engineering 7.65 28.46 0.54 
7. Biotechnology 11.64 45.9 0.51 
8. Product Development, 
Experimental Design 9.95 29.66 0.67 
9. Food Management 2.25 5.16 0.87 
10. Food Safety 1.65 9.08 0.36 
  57 249.54   
 

 จากตารางที่ 3.5 กลุมเน้ือหาสาระที่มีจํานวนอาจารยตอกระบวนวิชา นอยที่สุด  คือ กลุม
โภชนาการอาหาร (food nutrition) รองลงมาคือ กลุมความปลอดภัยอาหาร (food safety) และกลุม
บรรจุภัณฑ (packaging) ตามลําดับ 
 

สมรรถนะของอาจารยในปจจุบัน   
1. มีความรูทางวิชาการในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
2. มีทักษะภาษาอังกฤษดี 
3. สามารถทํางานเปนทีมไดดี 
4. มีทักษะในการวิจัยและการใหบริการวิชาการ 
5. มีความรับผิดชอบตอสังคม 

3.2 บุคลากรสายสนับสนุน 
 ในปการศึกษา 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 62 คน สังกัด
สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร จําแนกตามงานที่สังกัดและตําแหนงทางวิชาการ ดังตารางที่ 3.6   
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ตารางท่ี 3.6  จํานวนบุคลากรจําแนกตามงานท่ีสังกัดและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2560 

งาน 
ตําแหนงทางวิชาการ รวม 

ชํานาญการ
พิเศษ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญงาน
พิเศษ 

ชํานาญ
งาน 

พนักงาน  
 

สังกดัสํานักงาน                
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

- 2 1 - 30 32 

1. เลขานุการคณะฯ     1 1 
2. งานบริหารทั่วไป - - 1 - 10 11 
3. งานการเงิน การคลังและพัสดุ - 1 - - 4 5 
4. งานนโยบายและแผน และ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

- 1 - - 5 6 

5. งานบริการการศกึษา และ
พัฒนาคุณภพนักศึกษา  

- - - - 5 5 

6. งานบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ  

- - - - 4 4 

สังกดัสํานักวิชา      
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 4 - - 18 23 

1. ผูประสานงานสาขาวิชา - - - - 7 7 
2. นักวิทยาศาสตร 1 4 - - 9 14 
3. นักโภชนาการ - - - - 1 1 
4. พนักงานบริการฝมือ - - - - 1 1 
สังกดัศนูยบริการธุรกิจ - - - - 5 5 
1. สํานักงานศูนยฯ - - - - 3 3 
2. วิศวกร - - - - 1 1 
3. ชาง - - - - 1 1 
สังกดัสํานักหอสมดุ - - - - 2 2 
บรรณารักษ - - - - 2 2 

รวม 1 6 1 - 54 62 

 
สมรรถนะของสายสนับสนุนในปจจุบัน (จากการประเมินตนเองของบุคลากรสายสนัยสนุน)  

1. การทํางานเปนทีม 

2. จิตบริการ    

3. จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย 

4. การใหคําปรึกษา 

5. ทักษะการติดตอประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 



 21 

3.4 ปจจัยความผูกพัน 
ปจจัยสําคัญที่สรางความผูกพันของบุคลากรในคณะฯ สําหรับสายวิชาการ และสายสนับสนุน   

แสดงดังตารางที่ 3.7  
 

ตารางท่ี 3.7  ปจจัยความผูกพันบคุลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 

 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
1. เพ่ือนรวมงาน (ทํางานเปนทีม) 1. เพ่ือนรวมงาน (ทํางานเปนทีม) 
2. ผูบริหาร (เปนแบบอยางที่ดี และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม) 

2. อาคารสถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวก (ระบบ 
IT และแหลงเรียนรู ชวยใหปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง) 

3. ความกาวหนาในหนาที่การงาน (โอกาสในการ
ไดรับการพัฒนาความรูและประสบการณในการ
ทํางาน) 

3. ลักษณะงานที่ทํา (ไดรับมอบหมายใหปฏิบตัิงานใน
ส่ิงที่ทานทําไดดี) 

 
3.5 อัตราเกษียณอายุในระยะเวลา 10 ป 
 อัตราเกษียณอายุการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในชวง พ.ศ. 2560-
2569 แสดงดังตารางที่ 3.8 
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ตารางท่ี 3.8  อัตราเกษียณอายุของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในชวง พ.ศ. 2560-2569 
 

บุคลากร 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 
1. สาย
วิชาการ 

- 3 1 1 1 - 2 1 0 3 

- FST - 1 - 1 1 - - - - - 
- BIOT - 1 1 - - - 2 - -  
- FE - - - - - - - - - - 
- PDT - 1 - - - -  1 - 3 
- PKT - - - - - - - - - - 
- MPT - - - - - - - - - - 
2. สาย
สนับสนุน 

- - 2 - - - - - 1 1 

2.1 สํานักงาน
คณะฯ 

- - 1 
งานบริหาร

ทั่วไป 

- - - - - 1 
งาน

บริการ
การศึกษา 

 - 

2.2 สํานักวิชาฯ   1 
นักวิทยาศาสตร 

   1 
ผปสง 
PKT 

  1 
ผปสง
BIOT 

2.3 ศูนยบริการ
ธุรกิจ 

- - - - - - - - - - 

รวม - 3 3 1 1 - 3 1 1 4 
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สวนที่ 4 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินการตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังรูปที่ 4.1 ซ่ึงสามารถนํามาใชกับคณะฯ ได นอกจากน้ี คณะฯ ไดวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอคณะโดยใช STEEP analysis 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 สภาพแวดลอมภายนอก 
ที่มา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
4.1  STEEP analysis 

4.1.1 Society 
ก) การเปนประชาคมอาเซียนมีผลตอระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง 

การรวมตัวดังกลาวทําใหตลาดการคาของภูมิภาคมีขนาดเพ่ิมข้ึนเกือบ 10 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับขนาด
ตลาดของประเทศไทยในปจจุบัน เน่ืองจากมีประชากรรวมกันกวา 600 ลานคน มีการไหลเวียนอยางเสรี
ของแรงงาน สินคา บริการ การลงทุน และเงินทุน โดยในปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนไดมีการจัดทํา
ขอตกลงอาเซียนวาดวยการเคล่ือนยายแรงงานฝมือ (Mutual Recognition Agreement : MRA) ใน 8 

แผนการศึกษาชาติฯ 
20 ป (ป พ.ศ. 2579) 
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สาขาอาชีพ ไดแก วิศวกร สถาปนิก แพทย ทันตแพทย ชางสํารวจ โลจิสติกส นักการบัญชี และทองเที่ยว
และการโรงแรม ในดานสังคมและวัฒนธรรม ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนสามารถเดินทางไปมาระหวางกัน
ไดสะดวกรวดเร็วข้ึน มีการแลกเปล่ียนความรู วัฒนธรรม และเทคโนโลยีมากข้ึน เกิดสังคมพหุวัฒนธรรม  
และจากการที่อาเซียนใชภาษาอังกฤษเปนภาษาการทํางาน คนไทยจึงจําเปนตองเรียนรูและปรับตัวใหเขา
กับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน ทั้งดาน ทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะการทํางาน รวมทั้งภาษา
เพ่ือการส่ือสาร เพ่ือใหประเทศไทยมีบทบาทสําคัญตอความรวมมือในการพัฒนาภายใตกรอบขอตกลงตางๆ 
และสามารถดํารงชีวิตในประชาคมอาเซียนไดอยางมั่นคงและสันติ  

ผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคล: คณะฯ ไดนําการเปนประชาคมอาเซียนมาเปนโอกาสเชิงกลยุทธ
ในการแลกเปล่ียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ ในอาเซียน และเปดหลักสูตรนานาชาติใหม 2 หลักสูตร 
ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ปการศึกษา 
2561) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร (ปการศึกษา 
2563) รวมทั้งการใหบริการวิชาการระดับนานาชาติ ดังน้ัน อาจารยจําเปนตองมีทักษะการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ และเนนการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือใหสามารถทํางานไดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ บุคลากรของคณะฯจะตองมีทักษะในการส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ การติดตอเปน
ภาษาอังกฤษผาน email เปนตน 

ข) การเขาสูสังคมผูสูงอายุ  ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และการเคล่ือนยาย
แรงงานตางดาวมากข้ึน รวมทั้งสงผลตอความตองการสินคาและบริการสําหรับผูสูงอายุมากข้ึน การเปน
สังคมสูงอายุสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงวัยทํางานสูงมากข้ึน ดังน้ัน การพัฒนาประเทศใหมีความเจริญเติบโต
ดานเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองจําเปนตองเตรียมกําลังคนใหมีสมรรถนะเพ่ือสรางผลิตภาพ (Productivity) ที่
สูงข้ึน การจัดการศึกษาจึงตองวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีทักษะและสมรรถนะสูง 
และปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหบูรณาการกับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือพรอมรับการ
พัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง  

ผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคล: คณะฯ ไดพัฒนาหลักสูตรอบรมสําหรับผูสูงอายุ และกําหนดทิศ
ทางการวิจัยของคณะฯ โดยเนนอาหารเพ่ือผูสูงอายุ ทําใหคณะฯ ตองเตรียมบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับ
ผูสูงอายุ โภชนาการผูสูงอายุ รวมทั้งปญหาการบริโภคของผูสูงอายุ เชน การเคี้ยวกลืน การรับรส เปนตน 
และเสริมความรูดังกลาวใหกับนักศึกษาเพ่ือสามารถพัฒนาอาหารและแปรรูปอาหารสําหรับผูสูงอายุได 

ค) การลดลงของจํานวนผูเรียน อัตราการเกิดที่ลดลงสงผลใหจํานวนผูเรียนมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเน่ือง สงผลตอการจัดการศึกษา และการบริหารสถานศึกษา การวางแผนอัตรากําลังครู ผูบริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การบริหาร
จัดการหองเรียน การจัดโครงสรางพ้ืนฐาน ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา
ที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคล: จํานวนผูเรียนวัยเรียนลดลงมีผลตอจํานวนรับเขาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาตรี คณะฯ จึงตองแสวงหาลูกคากลุมใหม เชน กลุมคนที่ทํางานแลว กลุมผูสูงอายุ โดยอาจ
ตองปรับรูปแบบการเรียนการสอนเปนแบบออนไลนมากข้ึน หรือมีความยืดหยุนเหมาะสมกับกลุมผูเรียน
มากข้ึน รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหตรงตามความตองการของผูเรียนและผูใชบัณฑิต
มากข้ึน โดยมุงเนนความเปนผูประกอบการมากข้ึน บุคลากรจึงตองปรับตัวโดยเพ่ิมทักษะการจัดการเรียน
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การสอนออนไลน การจัดทําส่ือสมัยใหม และวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับกลยุทธที่ใชในการจัดการเรียน
การสอน ระบบการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ลักษณะการใหบริการที่เหมาะสมสําหรับลูกคากลุมน้ี เปนตน  

ง) พฤติกรรมของคนยุคใหม หรือ Gen Y และ Gen Z ซ่ึงมีลักษณะที่คลายคลึงกันคือ ชอบใชส่ือ
สังคมออนไลน ในการแสดงความคิดเห็นและแบงปนขอมูลขาวสารกับผูอ่ืน ไมชอบเปนเพียงผูรับขาวสาร 
ชอบเรียนรูดวยการแบงปนประสบการณกับเพ่ือน ขอความที่ใชมี ลักษณะตรงประเด็นและส้ัน มี 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีและเรียนรูที่จะใชเทคโนโลยีใหมไดเร็วกวาคนรุนกอนมาก ปรับตัวเขากับ
ความเปล่ียนแปลงไดดี ทํางานหลายอยางไดในเวลาเดียวกัน และชอบความทาทายใหมๆ แตไมถนัดในการ
ส่ือสารแบบพบหนา สงผลใหเปนคนสมาธิส้ัน ไมชอบการอาน ไมชอบการวิเคราะหขอมูลขาวสารที่ยาวและ
ซับซอน ปจจุบันนักศึกษาคร่ึงหน่ึงเปนคนยุค Gen Y และอีกคร่ึงหน่ึงเปนคนยุค Gen Z   

ผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคล: อาจารยผูสอนจะตองปรับการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม
กับผูเรียนกลุมน้ี ที่สามารถสงเสริมใหผูเรียนไดใชคุณลักษณะเดนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของตนเอง และ
แกไขปรับปรุงลักษณะบางประการที่เปนอุปสรรคของการเรียนรูได เพ่ือใหเกิดผลลัพธการเรียนรูที่ดีที่สุดทั้ง
สาหรับตัวผูเรียนเองและตอสังคม และฝายสนับสนุนจะตองมีการปรับรูปแบบการใหบริการแบบออนไลน
และใชเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
ลูกคากลุมอ่ืนมากข้ึน 

 

4.1.2 Technology 
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบกาวกระโดดในยุคดิจิทัล สงผลตอ

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก การเปล่ียนแปลงสูการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 
การเขาสูยุคอินเทอรเน็ตในทุกส่ิง (Internet of things) การเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพ่ิม
มูลคา” ไปสูโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สรางมูลคา” ดวย 3 กลไกการขับเคล่ือนใหม (New 
Growth Engines) ไดแก 1) กลไกการขับเคล่ือนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ (Productive 
Growth Engine) 2) กลไกการขับเคล่ือนที่คนสวนใหญมีสวนรวมอยางเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive 
Growth Engine) และ 3) กลไกการขับเคล่ือนที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน (Green Growth 
Engine)  การปรับเปล่ียนโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและ
การสรางมูลคาเพ่ิม (Value-based Economy)  เปล่ียนจากเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคการ
บริการมากข้ึน โดยกําหนดรูปแบบและองคประกอบการเปล่ียนผาน ดังน้ี  

(1) เปล่ียนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่ เนนการบริหารจัดการ และ
เทคโนโลยี เปนเกษตรกรแบบผูประกอบการ  

(2) เปล่ียนจากธุรกิจขนาดยอมแบบเดิม (SMEs) ไปสูการเปนธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart 
Enterprises) และผูประกอบการเทคโนโลยีรายใหม (Startups) ที่มีศักยภาพสูง  

(3) เปล่ียนจากธุรกิจบริการแบบเดิมที่มีการสรางมูลคาที่คอนขางต่ําไปสูธุรกิจบริการที่มีมูลคาสูง 
(4) เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง  
ผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคล: บุคลากรจะตองมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม การส่ือสาร

อิเล็กทรอนิกส Internet of things เนนทักษะการคิดริเร่ิมสรางสรรคและการทํางานเปนทีมเพ่ือสราง
นวัตกรรมสําหรับสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาคการผลิต รวมทั้งการมีจิตสํานึกในการดําเนินการที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือสรางความยั่งยืนใหกับองคกร  
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4.1.3 Environment 
ผลจากการทําลายส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และการใชทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป สงผลให

เกิดปญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลก การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติมีแนวโนมรุนแรงข้ึน 
มลพิษส่ิงแวดลอมขยายขอบเขตกวางขวางมากข้ึน สงผลโดยตรงตอการดํารงอยูและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของมนุษย  สาเหตุ สําคัญที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาวเกิดจากการเพ่ิมของประชากร การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและความกาวหนาทางเทคโนโลยีและภัยธรรมชาติ ปญหามลพิษที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งดาน
มลพิษทางนํ้า มลพิษทางอากาศ เสียง และความส่ันสะเทือน ซ่ึงกอใหเกิดปญหาสุขภาพแกประชากรที่
อาศัยอยูในเขตเมือง  

ผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคล: จากกระแสการใสใจตอส่ิงแวดลอม คณะฯ ไดวางแผนเปด
หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เนนทางดาน biopolymer packaging ในป
การศึกษา 2561 จึงตองมีการเตรียมอัตรากําลังและขีดความสามารถใหพรอมสําหรับการเปดหลักสูตร
ดังกลาว บุคลากรทุกกลุมจะตองมีจิตสํานึกในการดําเนินการตามพันธกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไมปลอย
ของเสียหรือสารเคมีจากหองปฏิบัติการสูชุมชน เพ่ือสรางความยั่งยืนใหกับองคกร 

 

4.1.4 Economics 
การจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร สํานักงบประมาณไดปรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมุงเนนใหความสําคัญใหกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตรที่สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล และโครงการสําคัญของรัฐบาล และใหมี
การบูรณาการงบประมาณในมิติพ้ืนที่ (area) โดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนบูรณาการการ
จัดทํางบประมาณรวมกับจังหวัด/กลุมจังหวัด  
 ผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคล: บุคลากรตองมีทักษะการทํางานเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงาน
อ่ืน บุคลากรตองมีคุณสมบัติใฝรู เพ่ือกาวทันการเปล่ียนแปลงขององคความรูและเทคโนโลยี เพ่ือสรางโจทย
วิจัยและนวัตกรรม หรือการบริการที่สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งการสรางความสัมพันธอันดี
กับเครือขาย 
 

4.1.5 Politics 

นโยบายภาครัฐ ไดแก นโยบาย Thailand 4.0 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ 
20 ป แผนการอุดมศึกษาแหงชาติ 15 ป รวมถึงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรป พ.ศ. 2558 ลวนมีผลตอการจัด
การศึกษา และการพัฒนาบุคลากรใหพรอมรับการเปล่ียนแปลงของกฎ ระเบียบทางการศึกษา นอกจากน้ี 
สถานการณทางการเมืองก็มีผลตอการปฏิรูปหรือพัฒนาการจัดการศึกษา หากการเมืองไทยมีเง่ือนไขบาง
ประการที่เปนอุปสรรค จะสงผลใหการปฏิรูปการศึกษาไทยไมกาวหนาหรือประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
เชน การปรับเปล่ียนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) บอยคร้ังทําใหการดําเนินนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาไมตอเน่ือง 

ผลตอการบริหารทรัพยากรบุคคล: บุคลากรตองมีการเปดรับขอมูลขาวสาร มีทักษะการคิด
วิเคราะหเพ่ือคัดเลือกขอมูลที่สามารถนํามาใชประโยชน และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือปรับตัวใหทัน
ตอการเปล่ียนแปลง  
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สวนที่ 5 
การคาดการณความตองการดานทรัพยากรบุคคล 

 
5.1 SWOT Analysis 
 เมื่อนําสารสนเทศดานบุคลากรภายในคณะ และสภาพแวดลอมภายนอก มาวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และอุปสรรค ไดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 5.1  
 

ตารางท่ี 5.1 SWOT Analysis ดานทรัพยากรบุคคล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 
 

Strength Weakness 
S1. อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกมากกวา 85% มี

ความรูครอบคลุมทุกดานของอุตสาหกรรม
เกษตร ที่ตอบสนองการพัฒนาประเทศตาม
นโยบาย Thailand 4.0 

W1. สัดสวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการยังต่ํา
กวาเปาหมาย 

S2. อาจารยมีทักษะการใชภาษาอังกฤษในเกณฑดี  W2. การส่ือสารภายในองคกรยังไมเปนที่พอใจของ
บุคลากร  

S3. มีอุปกรณ/เคร่ืองมือ หลากหลายสําหรับทํา
วิจัยและบริการวิชาการ เพ่ือสรางองคความรู
และนวัตกรรม 

W3. อาจารยสวนหน่ึงไมมีทุนวิจัยและไมไดผลิต
ผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง อาจสงผลตอ
การเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

S4. มีการสนับสนุนอาจารยและบุคลากรใหพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง 

W4. บุคลากรยังยึดติดกับการทํางานแบบเดิม ไม
ตื่นตัวตอการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของ
สังคม และเทคโนโลยี เชน การเรียนการสอนยัง
เปนแบบ passive learning 

S5. มีเกณฑการประเมินบุคลากรสายวิชาการที่
ชัดเจน 

W5. การคิดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนยัง
ไมมีเกณฑที่ชัดเจน 

S6. ผูบริหารมีความตั้งใจและมุงมั่นในการทํางาน 
เพ่ือใหองคกรพัฒนาไปสูความยั่งยืน 

W6. ความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกรลดลง 

S7. บุคลากรสายสนับสนุนมีความสามารถ ทุมเท
กับการทํางาน 

W7. ฐานขอมูลบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการไม
สมบูรณ 
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ตารางท่ี 5.1 (ตอ) 
 
 

Opportunity Threat 
O1. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสามารถนํามา

ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
T1.  กฎ ระเบียบ ดานการขอตําแหนงทางวิชาการ 

ไมเอ้ือตอการทํางานแบบบูรณาการ 
O2. นโยบายภาครัฐสนับสนุนการดําเนินงานตาม

พันธกิจของคณะฯ เชน นโยบาย Thailand 
4.0 และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

T2.  การลดลงของประชากรวั ยเรียน สงผลต อ
จํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาตอที่คณะฯ 

O3. มีเครือขายความรวมมือที่ดีกับหนวยงานตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

T3.  มหาวิ ทยาลัยที่จั ดการ เรียนการสอนด าน
อุตสาหกรรมเกษตรมีมาก มีการแยงผูเรียนและ
บุคลากร 

O4. โอกาสในการหากลุมลูกคากลุมใหมจากการ
เปนประชาคมอาเซียน 

T4.  การสนับสนุนครุภัณฑจากภาครัฐลดลง 

O5. พฤติกรรมของวัย Gen Y และ Gen Z เปน
โอกาสใหบุคลากรไดคิดนวัตกรรมเพ่ือให
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียน 

T5.  กฎ ระเบียบ ไมเอ้ือตอการสรางแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคลากร เชน สวัสดิการที่สอดคลอง
กับความตองการของแตละบุคคล การใหรางวัล 
โบนัสกับบุคลากรที่มีผลการดําเนินการดีเดน
นอกเหนือจากเงินเดือน 

O6. มีแหลงขอมูลขนาดใหญสําหรับการเรียนรูดวย
ตนเอง 

T6. เด็กรุนใหมไมสนใจเรียนทางดานอุตสาหกรรม
เกษตร  

O7. การเขาสูสังคมผูสูงอายุเปนโอกาสในการคิด
นวัตกรรม  

 

O8. การตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอมของโลก 
เปนโอกาสในการคิดนวัตกรรมเก่ียวกับวัสดุ
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ที่ เ ป น มิ ต ร ต อ
ส่ิงแวดลอม และการใชประโยชนจากของเสีย 
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5.2 แผนกลยุทธท่ีเกี่ยวของกบัการบริหารทรพัยากรบุคคล 
 แผนกลยุทธที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงดังตารางที่ 5.2-5.6   
 
ตารางท่ี 5.2 ยุทธศาสตรที่ 1: ดานการผลติบณัฑิตท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen 
 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด กลยุทธ กลยุทธดานบุคลากร 

1.4 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะ
การสอนในศตวรรษท่ี 21 

1.4.1 จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
ท่ีมีการใชนวัตกรรมหรือการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
1.4.2 รอยละของอาจารยท่ี
สามารถนําเครื่องมือ/วิธีการเพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรูแหง
ศตวรรษท่ี 21 และ/หรือทักษะ
การเปนพลเมืองโลกไปปรับใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
(PA4.13) 

10) ผลักดัน สงเสริมการสราง
นวัตกรรมหรือการใชทักษะการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 
11) สงเสริม สนับสนุนและให
ความสําคัญเรื่องนวัตกรรมในการ
เรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสนอง
นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 

• พัฒนาอาจารยใหมีทักษะการจัดการ
เรียนการสอนแบบ active learning  
และสรางนวัตกรรมดานการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลองกับยุคดิจิตอล ตาม
นโยบาย Thailand 4.0  
(S3,S4,O1,O5,O6,W3) 

• พัฒนาทักษะการผลิตส่ือการเรียน
การสอนรูปแบบใหม และส่ือการ
เรียนการสอนออนไลน  
(S1,O1,O5) 
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ตารางท่ี 5.3 ยุทธศาสตรที่ 2: การวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีสนบัสนุนยุทธศาสตรเชิงรกุของ
มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด กลยุทธ กลยุทธดานบุคลากร 

2.1 เปนผูนําในการสรางงานวิจัย
หรือนวัตกรรมท่ีเปนเลิศ 
ทางดานอาหารเพื่อสุขภาพและ
ผูสูงอายุ อาหารพื้นบานลานนา 
พลังงาน/ส่ิงแวดลอม และ 
biopolymer packaging บน
ฐานความตองการของผูใช และ
สามารถใชเปนแนวทางหรือมี
ศักยภาพสูการนําไปใชไดจริง 

2.1.1 จาํนวนผลงานทางวิชาการ
ตีพิมพตออาจารยตอป 
2.1.2 จํานวนเงินวิจัยตออาจารย 
ตอป 
2.1.3 citation index ตอ
อาจารย 
2.1.4 จํานวนผลงานวิจัยท่ี
นําไปใชประโยชนตอยอดเชิง
พาณิชยหรืออุตสาหกรรม 
2.1.5 ผลการจัดกลุมวารสาร 
Food and Applied 
Bioscience ในฐานขอมูล TCI 
2.1.6 จํานวนการยื่นขอสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ 
2.1.7 จํานวนธุรกิจเกิดใหม 
(Spin off/Start up) (PA 5.3) 
2.1.8 จาํนวนนวัตกรรม  (PA 
5.4) 2.1.9 จาํนวนทุนสนับสนุน
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

จากแหลงทุนภายนอก (PA 5.9) 

3) พัฒนานักวิจัยและสงเสริมการ
เผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรท้ัง
ระดับประเทศและตางประเทศ  
5) สงเสริมและผลักดันใหเกิดการ
ผลิตผลงาน ท้ังท่ียกอันดับของคณะ 
และท่ีเปนนวัตกรรมเพื่อสังคมในดาน
อาหารสุขภาพและผูสูงอายุ อาหาร
พื้นบานลานนา และการเพิ่มมูลคา
ของเหลือใชทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
6) สรางผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใช
จริงและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
9) สนับสนุนการรวมกลุมนักวิจัย
เพื่อใหเกิด Biopolymer packaging 
cluster โดยมีการสนับสนุนทุนวิจัย
เริ่มตนเพื่อใหสามารถพัฒนาขอเสนอ
โครงการขอรับการสนับสนุนจาก
แหลงทุนอ่ืน 
10) Talent Mobility 

• พัฒนาทักษะการทําวิจัยเชิงบูรณา
การ และการเผยแพรผลงานของ
บุคลากร โดยเนนการวิจัยเพื่อสราง
นวัตกรรมทางดานอาหารสุขภาพและ
ผูสูงอายุ อาหารพื้นบานลานนา 
biopolymer packaging และการ
เพิ่มมูลคาของเหลือใชทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีมี
ผลกระทบสูงตอการพัฒนาประเทศ 
(S1,S4,W4) 

 
ตารางท่ี 5.4 ยุทธศาสตรที ่3: ดานบริการวิชาการท่ีสนบัสนุนยุทธศาสตรเชิงรกุของมหาวิทยาลัย 
สอดคลองกับการพฒันาทองถิ่นและประเทศ และสนบัสนุนการบริการวิชาการระดบัอาเซียน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด กลยุทธ กลยุทธดานบุคลากร 

3.2 ใหบริการวิชาการและความ
รวมมือระดับนานาชาติ 

3.2.1 จาํนวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการระดับนานาชาติ 
  
 

3) ผลักดันใหเกิดการบริการวิชาการใน
ระดับนานาชาติ โดยวิเคราะหความ
ตองการของผูรับบริการ และดําเนินการ
รวมกับเครือขายในประเทศน้ันๆ 

พัฒนาทักษะการใหบริการวิชาการ
เปนภาษาอังกฤษ และทักษะการ
ส่ือสาร เพื่อสนับสนุนการบริการ
วิชาการในระดับนานาชาติ 
(S2,W6,O3,O7) 
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ตารางท่ี 5.5 ยุทธศาสตร 4: ดานแสวงหารายไดจากสมรรถนะหลกัของคณะ เพือ่พึ่งพาตนเองไดอยาง
ย่ังยืน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด กลยุทธ กลยุทธดานบุคลากร 

4.1 แสวงหารายไดเพื่อการ

พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน 

4.1.1  รายไดท้ังหมด 
     - จากการเรียนการสอน 
    - จากงานวิจัยและทรัพยสิน
ทางปญญา 
    - จากการบริการวิชาการ 
    - จากการลงทุนและเงิน
บริจาค 
 
4.1.2  จํานวนหลักสูตรหรือ
บริการท่ีตอบสนองลูกคากลุม
ใหม 

2) พัฒนาหลักสูตรหรือบริการเพื่อแสวงหา
ลูกคากลุมใหม  
   - พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ เพื่อใหเกิดหลักสูตรรวมกัน
หรือในลักษณะหลักสูตร 2 ปริญญา เปน
การเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา 
บูรณาการองคความรูใหตรงกับความ
ตองการปจจุบัน 
   - สรางหลักสูตรสองปริญญา (Double 
degree) ท่ีเก่ียวของกับอาหารกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
   - พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเก่ียวกับ
อาหารเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ โดย
อาจเปนท้ังในรูปแบบดําเนินการเองหรือ
จัดหลักสูตรใหกับหนวยงานทองถ่ินท่ี
เก่ียวของ 
   - จัดหลักสูตรรวมภาคเอกชนระยะส้ัน
เก่ียวกับอาหารเพื่อสุขภาพตามความ
ตองการของภาคเอกชน เชน เทคนิคการ
พัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  
เปนตน 
   - มีความรวมมือในการพฒันาหลักสูตร/
การฝก อบรมรวมกับสถาบันอ่ืนๆ 

• พัฒนาทักษะการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ (S1,S2,O4)  

• พัฒนาทักษะการผลิตส่ือการเรียน
การสอนรูปแบบใหม และส่ือการ
สอนออนไลน (S1,O1) 

 

 

แผนการเปดหลักสูตรใหม เปดหลักสูตรใหม 4 หลักสูตร ไดแก  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (ปการศึกษา 2561) เนนทางดาน 

biopolymer packaging 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร

นานาชาติ (ปการศึกษา 2561)  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ 

Double degree รวมกับ Deakin University (ปการศึกษา 2563)  
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร

ออนไลน (ปการศึกษา 2563) 
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ตารางท่ี 5.6 ยุทธศาสตร 5: ดานการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศเพื่อสนบัสนุนการขับเคลือ่นยุทธศาสตร
เชิงรุก 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด กลยุทธ กลยุทธดานบุคลากร 

5.1 พัฒนาและใชระบบบริหาร
ยุคใหม และนําเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการท่ี
เปนเลิศ (EdPEx) มาใชในการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 

5.1.1 ผลการประเมิน EdPEx  
5.1.2 รอยละคุณวุฒิอาจารยระดับ 
ป.เอก  
5.1.3 รอยละของอาจารยท่ีมี
ตําแหนงทางวิชาการ  
5.1.4 รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา 
5.1.5 ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ 
5.1.6  ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร 
5.1.7 ระดับความผูกพันของ
บุคลากร 
5.1.8 รอยละอัตราการคงอยู  
(*ไมนับอัตราเกษียณ,เสียชีวิต) 
 

1) พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการตางๆ 
ในหมวด 1-6 ตามเกณฑ EdPEx ใหมี
ประสิทธิภาพ  
    1.1) กระบวนการพัฒนาผูนํา 
    1.2) การมุงเนนลูกคา 
    1.3) การพัฒนาบุคลากร 
    1.4) ระบบขอมูลสารสนเทศและ
ตัววัด 
    1.5) การออกแบบ/ปรับปรุง
กระบวนการ 
2) พัฒนากระบวนการสรางความ
ผูกพันของบุคลากร 

• ปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอยางตอเน่ือง 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
- การสรรหา 
- การธํารงรักษา 
- การฝกอบรม/พัฒนา 
- ระบบคาตอบแทนและ

ผลประโยชน 
- การใหเกียรติ ยกยองชมเชย 

และใหรางวัล 
- การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
- การกาวหนาในอาชีพการงาน 
- การสรางความผูกพัน 

• พัฒนากระบวนการสนับสนุนคน
เกง (Talent) ใหเจริญกาวหนาทาง
สายอาชีพอยางกาวกระโดด และมี
ทักษะท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะ 
(S1,S5,O2,O3) 

• ฐานขอมูลดานบุคลากรเพื่อ
ประกอบการบริหารทรัพยากร
บุคคล (W7) 

 
5.2 พัฒนาองคการใหเปน
องคการแหงการเรียนรู 

5.2.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดการองคความรู (KM) 
 

3) สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

ปลูกฝงคานิยมการเรียนรูตลอดชีวิต  
 

 
5.3 สมรรถนะหลักตามกลุมงานท่ีควรมี   
 บุคลากรทุกกลุมพึงปฏิบัติตามคูมือจริยธรรม (Code of Conduct) คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมีสมรรถนะหลักตามกลุมงานดังตารางที่ 5.7 
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ตารางท่ี 5.7 ทักษะ/สมรรถนะหลักตามกลุมงานที่ควรมี 
 
 

กลุมบุคลากร ทักษะ/สมรรถนะ 
กลุมอาจารย 1. ทักษะดานการสอนและการประเมินผูเรียน  

2. ทักษะการใหคําปรึกษา 
3. ทักษะการวิจัยและสรางนวัตกรรม และบริการวิชาการ 
4. ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต  

กลุมนักวิทยาศาสตร 
 
 

1. มีจิตบริการ 
2. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ 
3. การส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ 
4. การตัดสินใจและการแกปญหาเฉพาะหนา 
5. การปรับปรุงการทํางานโดยใช IT  
6. ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

กลุมพนักงานปฏิบัติงาน 1. มีจิตบริการ 
2. การส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ 
3. การคิดริเร่ิมสรางสรรค และการสรางนวัตกรรม 
4. การตัดสินใจและการแกปญหาเฉพาะหนา 
5. การปรับปรุงการทํางานโดยใช IT 
6. ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 

กลุมหัวหนางาน 1. การบริหารจัดการสมัยใหม 
2. การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
3. การวางแผน 
4. การสอนงาน (coaching) 
5. การสรางแรงจูงใจ 
6. การเรียนรูตลอดชีวิต   

กลุมผูบริหาร 1. การบริหารจัดการสมัยใหม 
2. มุมมองเชิงระบบ 
3. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 
4. การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
5. การกลาตัดสินใจ   
6. การเรียนรูตลอดชีวิต 
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5.4 การวิเคราะหชองวาง (Gap analysis) 
5.4.1 ดานอัตรากําลัง 
 จากการวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบัน เปรียบเทียบกับอัตรากําลังที่ตองการเพ่ือใหคณะดําเนิน
พันธกิจไดตามเปาหมายที่กําหนด ไดผลการวิเคราะหอัตรากําลังของสายวิชาการและสายสนับสนุนที่คณะฯ 
ควรมี ดังตารางที่ 5.8 และ 5.9 
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ตารางท่ี 5.8 แผนความตองการอัตรากําลังสายวิชาการ 
 

สาขาวิชา 
จํานวนท่ีมี
คนครอง 

จํานวนท่ีควรม ี
เกณฑ สน.งบประมาณ 

(1:15) 

อัตราเกษียณ อัตราท่ี
ควรมี
เพ่ิม 

อัตรากําลังท่ีขอเพ่ิม 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2560 2561 2562 2563 2564 

1. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร 

12 15 
(+3)* 

- 1 - 1 1 - 6 1 2 2 1 - 

2. เทคโนโลยีชีวภาพ 13 16 
(+3)** 

- 1 1 - - - 5 1 1 - - - 

3. วิศวกรรมอาหาร 9 7 
(-2) 

- - - - - - 0 - - - - - 

4. เทคโนโลยีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

12 11 
(-1) 

- 1 - - - - 0 - - - - - 

5. เทคโนโลยีการ
บรรจุ 

7 8 
(+1) 

- - - - - - 1 - 1 - - - 

6. เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑทางทะเล 

4 6 
(+2) 

- - - - - - 2 - - 1 - - 

รวม 57 63 - 3 1 1 1 - 14 2 4 3 1 - 

หมายเหตุ  *  ตัวเลขในวงเล็บ เคร่ืองหมายเปนบวก หมายถึง จํานวนบุคลากรที่ควรมีเพ่ิม  เคร่ืองหมายลบ หมายถึง จํานวนบุคลากรที่เกินจากเกณฑ 
 ** เปนภาระงานที่เกินจากการสอนวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปใหกับนักศึกษาตางคณะ ไมไดเปดหลักสูตรใหม 
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ตารางท่ี 5.9 แผนความตองการอัตรากําลังสายสนับสนุน 
 

ช่ือตําแหนง สังกดั 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม   

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน   

สายปฏบิตัิการ   
      

  

1. พนักงานบริการ
ทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป     1     1 - ป 2562 เพ่ือปฏิบัติงานดานดูแลภูมิทัศนและกายภาพ
ของคณะ 

2. พนักงาน
ปฏิบัติงาน 

งานบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 

  1    1   2 - ป 2561 เพ่ือปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ และ ป 
2563 ปฏิบัติงานดานบริหารงานวิจัย 

3. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

งานนโยบายและแผนและ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

      1   1 - เพ่ือปฏิบัติงานดานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4. พนักงาน
ปฏิบัติงาน  

งานนโยบายและแผนและ
ประกนัคุณภาพการศึกษา   

      
1 1 - เพ่ือปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธเชิงรุก 

5. พนักงาน
ปฏิบัติงาน  

ศูนยบริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 
        

1 - เพ่ือปฏิบัติงานดานฝายผลิตของศูนยบริการธุรกิจ 

6. นักวิทยาศาสตร  สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

1   1    2 - ป 2562 เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ นางจิตรา กล่ิน
หอม  

รวมทัง้หมด 2 1 2 2 1 8   
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5.4.2 ดานขีดความสามารถ 
 จากการวิ เคราะหสมรรถนะของบุคลากรแตละลายงาน และผลกระทบจากสภาพแวดลอม
ภายนอกที่มีตอความตองการดานสมรรถนะของบุคลากร สามารถสรุปเปนทักษะที่ตองการของบุคลากร 
เพ่ือรองรับการเปดหลักสูตรใหม การบริการวิชาการระดับอาเซียน และการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดในอนาคต
ดังตารางที่ 5.10 
 

 

ตารางท่ี 5.10 ทักษะ/สมรรถนะที่ตองการของบุคลากรจําแนกตามกลุมบุคลากร 
 
 

กลุมบุคลากร ทักษะ/สมรรถนะ 
กลุมอาจารย 1. ทักษะดานการสอนและการประเมินผูเรียน เนนการเรียนการสอนแบบ 

active learning การสอนเปนภาษาอังกฤษ การสอนออนไลน และการ
ผลิตส่ือสมัยใหม 

2. ทักษะการใหคําปรึกษากับนักศึกษา 
3. ทักษะการทําวิจัยและสรางนวัตกรรม เนนการวิจัยเชิงบูรณาการ โดยเนน

การวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรมทางดานอาหารสุขภาพและผู สูงอายุ 
biopolymer packaging และการเพ่ิมมูลคาของเหลือใชทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีผลกระทบสูงตอการพัฒนาประเทศ 

4. ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ติดตามความกาวหนาทางองคความรู /
เทคโนโลยีใหมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือพรอมรับการเปล่ียนแปลง 

กลุมนักวิทยาศาสตร 
กลุมสายปฏิบัติการ 
 

1. การใหบริการแบบมืออาชีพ 
2. การส่ือสารเปนภาษาอังกฤษ 
3. การคิดริเร่ิมสรางสรรคและการสรางนวัตกรรม 
4. การตัดสินใจและการแกปญหาเฉพาะหนา 
5. การใช IT ในการปรับปรุงงาน 
6. การเรียนรูตลอดชีวิต ติดตามขอมูลขาวสารและกาวทันเทคโนโลยี เพ่ือ

พรอมรับการเปล่ียนแปลง 
กลุมหัวหนางาน 1. การบริหารจัดการสมัยใหม 

2. การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
3. การวางแผน 
4. การสอนงาน 
5. การสรางแรงจูงใจ 
6. การเรียนรูตลอดชีวิต   
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ตารางท่ี 5.10 (ตอ) 
 

กลุมบุคลากร ทักษะ/สมรรถนะ 
กลุมผูบริหาร 1. การบริหารจัดการสมัยใหม 

2. มุมมองเชิงระบบ 
3. การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน 
4. การส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 
5. การกลาตัดสินใจ 
6. การเรียนรูตลอดชีวิต   



 39 

สวนที่ 6 
แผนทรัพยากรบุคคล 

 
 จากการวิเคราะหปจจัยภายในองคกร สภาพแวดลอมภายนอก และนํามาวางแผนทรัพยากรบุคคล
ตามกระบวนการในรูปที่ 2.2 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินการในแตละพันธกิจตามแผนกลยุทธของคณะฯ โดย
ไดกําหนดวิสัยทัศนดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะฯ ดังน้ี 
 
วิสัยทัศน  

เปนคณะช้ันนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
และสรางการพัฒนาสูความยั่งยืน 
 

เปาหมายการบริหารทรพัยากรบุคคล  
บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีสมรรถนะสูง มีการเรียนรูตลอดชีวิต และทํางานอยางมี

ความสุข  
 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
1. พัฒนาระบบการสรรหาบุคลากรที่มี ขีดความสามารถสูง ที่สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายของคณะฯ  และใหคณะฯ มีอัตรากําลังเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับสมรรถนะที่ตองการของแตละกลุม 

มีความกาวหนาในสายงานอาชีพ และสนับสนุนการขับเคล่ือนใหคณะฯ เปนคณะช้ันนําทาง
อุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน 

• อาจารย 

• สายสนับสนุน 

• ผูบริหาร 
3. ธํารงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และสรางสมดุลใหบุคลากรมีความมุงมั่นกับการปฏิบัติงาน

อยางมีความสุข 
4. ปลูกฝงคานิยมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับบุคลากร เพ่ือพรอมรับตอการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว

ในยุคดิจิทัล และพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

6.1 แผนความตองการดานอัตรากําลัง 
  

แผนความตองการดานอัตรากําลังของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระยะป พ.ศ. 2560-2564 
แสดงดังตารางที่ 6.1



  
ตารางท่ี 6.1  แผนความตองการดานอัตรากําลังของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในระยะป พ.ศ. 2560-2564 
 

ช่ือตําแหนง สังกดั 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม   

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน   

สายวิชาการ  2 4 3 0 1 10  

อาจารย  สํานักวิชา
อุตสาหกรรม
เกษตร 

2 4 3 0 1 10 - ป 2560 เพ่ือบรรจุแทนอัตราเกษียณ 1 อัตรา ในสาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 1 อัตรา  
- ป 2561 เพ่ือรองรับการเปดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขา
เทคโนโลยีการบรรจุ เนนดาน biopolymer และบรรจุแทนอัตรา
เกษียณ 1 อัตรา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1 อัตรา รองรับการเปด
หลักสูตรนานาชาติ ป เอก FST และบรรจุนักเรียนทุนกระทรวง
วิทย 1 อัตรา สําหรับหลักสูตรนานาชาติ ป โท FST เนน Nutrition 
- ป 2562 เพ่ือรองรับการเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โทและเอก 
(นานาชาติ) เนนความเช่ียวชาญดาน Nutrition และ Food 
Safety 2 อัตรา และบรรจุนักเรียนทนุสาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ
ทางทะเล จํานวน 1 อัตรา  
- ป 2564 เพ่ือบรรจุแทนอัตราเกษียณ 1 อัตรา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
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ตารางท่ี 6.1 (ตอ) 
 

ช่ือตําแหนง สังกดั 
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม   

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน   

สายปฏบิตัิการ   2 1 2 2 1 8   

1. พนักงานบริการ
ทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป     1     1 - เพ่ือปฏิบัติงานดานดูแลภูมิทัศนและกายภาพของคณะ 

2. พนักงาน
ปฏิบัติงาน 

งานบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ 

  1    1   2 - ป 2561 เพ่ือปฏิบัติงานดานวิเทศสัมพันธ และ ป 
2563 ปฏิบัติงานดานบริหารงานวิจัย 

3. นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

งานนโยบายและแผนและ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

      1   1 - เพ่ือปฏิบัติงานดานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

4. พนักงาน
ปฏิบัติงาน  

งานนโยบายและแผนและ
ประกนัคุณภาพการศึกษา   

      
1 1 - เพ่ือปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธเชิงรุก 

5. พนักงาน
ปฏิบัติงาน  

ศูนยบริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 

1 
        

1 - เพ่ือปฏิบัติงานดานฝายผลิตของศูนยบริการธุรกิจ 

6. นักวิทยาศาสตร  สํานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

1   1    2 - ป 2560 เพ่ือปฏิบัติงานหองปฏิบัตกิารบรรจภุัณฑ 
และป 2562 เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ นางจิตรา กล่ิน
หอม  

รวมทัง้หมด 4 5 5 2 2 18   
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6.2 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
เปาหมายดานการบริหารทรัพยากรบุคคล: บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตรมีสมรรถนะสูง มีการเรียนรูตลอดชีวิต และมีความสุขกับการทํางาน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.  พัฒนาระบบการสรรหา
บุคลากรท่ีมีขีดความสามารถ
สูง ท่ีสนับสนุนการดําเนินงาน
ใหบรรลุเปาหมายของคณะฯ  
และใหคณะฯ มีอัตรากําลั ง
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

1.1 ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีวาจาง 
1.2 รอยละของอาจารยใหมท่ี
ย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
   

>90% 
 

>90%  
 
 

  
 

>90% 
 

>90%  
 

 
  
 
  

>90% 
 
>90% 

 
 

  
 
  

>90% 
 

>90%  
 
 
  
 
  

>90% 
 

>90%  
 
 
  
 
  

1)  กําหนดขีดความสามารถหรือสมรรถนะ
ของบุคลากรใหมท่ีตองการท่ีตอบสนองตอ
การบรรลุเปาหมายของคณะ   
2)  พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรเชิงรุก เชน รับอาจารยท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนํา มีผลงาน
หรือรางวัล หรือเปนอาจารยชาว
ตางประเทศ ท่ีมีคุณสมบัติดีและเกง  
3)  ทบทวนและวิเคราะหอัตรากําลัง เพื่อ
วางแผนกําลังคนท่ีสอดคลองกับภารกิจและ
ทิศทางการพัฒนาคณะฯ 
4) ทบทวนและปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานใหเปนแบบ 
competency based อยางแทจริง โปรงใส 
และเปนธรรม และสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ตนเอง 

- คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- หัวหนาสํานักวิชาฯ 
- คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
- รองฯ แผน 
- งานนโยบายและแผนฯ 
 
- คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2 . พัฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ ห มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับสมรรถนะท่ี
ตองการของแตละกลุม มี
ความกาวหนาในสายอาชีพ 
และสนับสนุนการขับเคลื่อน
ใหคณะฯ เปนคณะชั้นนําทาง
อุตสาหกรรมเกษตรในระดับ
อาเซียน  
- อาจารย 
- สายสนับสนุน 
- ผูบริหาร 

2.1 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนาตามสายงาน 
2.2 รอยละของอาจารยท่ีมี
ตําแหนงทางวิชาการ  
2.3 รอยละของสายสนับสนุนท่ี
มีตําแหนงทางวิชาการ 
2.4 รอยละของอาจารยท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning 
2.5 รอยละของอาจารยท่ี
จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ 
2.6 รอยละของอาจารยท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน 
2.7 จํานวนบุคลากร Talent ท่ี
ไดรับการพัฒนาจากท้ัง
หนวยงานภายในและภายนอก 

100 
 

54 
 

11 
 
- 
 
 
5 
 
 
- 
 
- 
 
 

100 
 

56 
 

12.5 
 
- 
 
 

10 
 
 
- 
 
1 

100 
 

57 
 

14.0 
 

100 
 
 

15 
 
 
- 
 
2 

100 
 

61 
 

15.5 
 

100 
 
 

20 
 
 

2.5 
 
2 

100 
 

64 
 

17.0 
 

100 
 
 

25 
 
 

5.0 
 
2 

1) จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career 
path) ท่ีสอดคลองกับสมรรถนะท่ีตองการ
ของแตละกลุมงาน (ตารางท่ี 5.9) 
- พัฒนาอาจารยใหมีทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบ active learning ทักษะการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ การสอน online 
หรือ e-learning และการสรางนวัตกรรม
ดานการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับยุค
ดิจิทัล ตามนโยบาย Thailand 4.0 เชน สื่อ
การเรียนการสอนสมัยใหมแบบ interactive  
- พัฒนาทักษะการวิจัยเชิงบูรณาการ และ
การจัดทําชุดโครงการเชิงบูรณาการท่ีมี
ผลกระทบสูง โดยเนนการวิจัยเพื่อความเปน
เลิศและสรางนวัตกรรมทางดานอาหาร
สุขภาพและผูสูงอายุ biopolymer 
packaging และการเพิ่มมูลคาของเหลือใช
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีมี
ผลกระทบสูงตอการพัฒนาประเทศ  

- คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- หนวยทรัพยากรบุคคล 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

     
 

        - พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนใหมี
สมรรถนะสูงตามกลุมงาน เนนการสราง
นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงงาน และทักษะการ
สื่อสารเปนภาษาอังกฤษ 
- พัฒนาทักษะการบริหารสมัยใหมและภาวะ
ผูนําของผูบริหาร 
- พัฒนาระบบเตรียมผูบริหารรุนใหม 
2) พัฒนากระบวนการสนับสนุนคนเกง 
(Talent) เพื่อกระตุนและสงเสริมใหเปนผูมี
ศักยภาพสูง และมีความกาวหนาในสาย
อาชีพอยางรวดเร็ว 
3) สรางเครือขายความรวมมือกับ
ตางประเทศ เพื่อยกระดับความเปนมือ
อาชีพและความเปนสากลของบุคลากร 
รวมท้ังรวมดําเนินการในพันธกิจของคณะฯ 
4) พัฒนาระบบฐานขอมูลดานบุคลากรเพื่อ
ใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- หนวยทรัพยากรบุคคล 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

3. ธํารงรักษาบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพสูง และสรางสมดุล
ใหบุคลากรมีความมุงม่ันกับ
การปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข 

3.1 ระดับความผูกพันของ
บุคลากร 
3.2 อัตราการลาออกของ
บุคลากรประจําท่ีมีศักยภาพสูง 
(มีผลการประเมิน > 95 
คะแนน) 
 
 

 4 
 

<5% 
 

4.05 
 

<4%  

4.10  
 

<3%  

 4.15 
 

<2% 

4.20 
 

<2%  

1) ปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยางตอเนื่อง เพือ่ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ 
- การสรรหา 
- การธํารงรักษา 
- การฝกอบรม/พัฒนา 
- ระบบคาตอบแทนและผลประโยชน 
- การใหเกียรติ ยกยองชมเชย ใหรางวัล 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การกาวหนาในอาชีพการงาน 
- การสรางความผูกพัน 
2) สรางบรรยากาศและแรงจูงใจใหบุคลากร
มีความสุขกับการทํางาน และเอื้อตอการ
สรางนวัตกรรม 

- คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4. ปลูกฝงคานิยมการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหกับบุคลากร เพื่อ
พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วในยุคดิจิทัล และ
เพื่อพฒันาองคกรใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

4.1 ระดับความสําเร็จของการ
จัดการความรู  
4.2 จํานวนนวัตกรรม/แนว
ปฏิบัติท่ีดี 

3 
 
- 

4 
 
4 

5 
 
5 

5 
 
6 

5 
 
7 

1)  ปลูกฝงคานิยมเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรม
การเรียนรูตลอดชีวิตใหเกิดในบุคลากร 
2)  ใหมีการถอดบทเรียนและถายทอดองค
ความรูของบุคลากรท่ีจะเกษียณลวงหนา 2 
ป 

- คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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สวนที่ 7 
การนําไปสูการปฏิบัติ 

 
 กระบวนการถายทอดแผนทรัพยากรบุคคลสูการปฏิบัติ เมื่อคณะฯ ไดแผนทรัพยากรบุคคลที่ผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะฯ แลว งานนโยบายและแผนฯ ประกาศแผนฯ ใหทราบโดย
ทั่วกัน ผูรับผิดชอบดําเนินการโดยจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 1 ป กําหนดตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ และ
งบประมาณ โดยเปนสวนหน่ึงของแผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯ เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว 
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน คณะฯ ติดตามผลการดําเนินงานเปนรายเดือน และเสนอคณะกรรมการ
บริหารคณะเพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการตอไป ดังวงจรในรูปที่ 7.1 

 
รูปที่ 7.1 กระบวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ   

แผนทรัพยากร
บุคคล 

จัดทําเปน
แผนปฏิบัติการ 

กําหนดตัวชี้วัด 
เปาหมาย  กรอบ
เวลา งบประมาณ
และผูรับผิดชอบ 

เสนอ
กรรมการบริหาร
คณะใหความ

เห็นชอบ ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตาม

แผน 

ฝายแผนฯ และฝาย
บุคคล ติดตามและ
วิเคราะหผลการ

ดําเนินการเปนรายเดือน 

ผูบริหาร
ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

แจงผูรับผิดชอบ
ปรับปรุงแผนปฎิบัติ

การ 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และกลยทุธ 
แผนพัฒนาการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

ระยะที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (แผนกลยุทธ 5 ป)  
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วิสัยทัศน : เปนคณะช้ันนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และสรางการพัฒนาสูความย่ังยืน 
ยุทธศาสตร 1: ดานการผลิตบัณฑติท่ีมีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen  

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 พัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนให
ไดมาตรฐานสากล เพื่อผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
คุณธรรม สามารถทํางานได
ในองคการท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

1. 1.1จาํนวนหลักสูตรท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล 
1.1.2 จาํนวนหลักสูตรท่ีสอนเปน
ภาษาอังกฤษ /หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรรวม 
1.1.3 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
1.1.4 รอยละของนักศึกษาท่ีจบแลว
ทํางานในบริษัท/องคการตางประเทศ
หรือองคการนานาชาติ 
1.1.5 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัย/หนวยงาน ใน
ตางประเทศ 
1.1.6 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมสห
กิจศึกษา / WIL (PA 4.6) 
1.1.7  รอยละของกระบวนวิชาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปนภาษาอังกฤษ และ/หรือ
ภาษาตางประเทศ (PA4.11) 

1 
 

2 
 
 

80 
2 
 
 
8 
 
 
- 
 
- 

 

1 
 

2 
 

 
80 
2 
 

 
9 
 
 
- 
 
- 
 

1 
 

2 
 
 

82.5 
4 
 

 
10 
 
 

40 
 

60 
 

2 
 

3 
 
 

82.5 
4 
 

 
11 
 
 

50 
 

80 
 

2 
 

4 
 
 

85 
6 
 

 
12 
 
 

60 
 

100 
 

1) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานสากลระดับสากลและ
บริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองแลวใหไดรับการรับรองอยาง
ตอเน่ือง  
2) พัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางดานความรูทางวิชาชีพและ 
ภาษาอังกฤษ  
3) แสวงหาความรวมมือและประชาสัมพันธเชิงรุกกับหนวยงานตางประเทศ 
4) สงเสริมใหนักศึกษาเปนคนท่ีมีคุณภาพ ผานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาท่ีเนนการชวยเหลือสังคม 
5) สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไปสหกิจศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
6) อบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาอยางตอเน่ือง 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 1.1.8 รอยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีมีผลการสอบวัดความรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษกอนสําเรจ็
การศึกษา ตามมาตรฐาน Common 
European Framework of 
Reference for Language อยูในระดับ 
B1 ข้ึนไป (PA4.12) 
1.1.10 จาํนวน inbound exchange 
student (PA4.16) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

30 
 
 
 
 
 
 
 

14 

40 
 
 
 
 
 
 

 
17 

50 
 
 
 
 
 
 

 
20 

 

1.2 การสรรหาผูเรียนท่ีมีคุณภาพ 
และเปนไปตามเปาหมาย 

1.2.1 GPA เฉล่ีย ของนักเรียนท่ีเขา
ศึกษา 

- - 3 3 3 7) ประชาสัมพันธเชิงรุก  

1.3 สรางความผูกพันระหวาง
นักศึกษาและศิษยเกากับคณะ เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินการตามพันธ
กิจของคณะใหมีประสิทธิภาพ 

1.2.1 ระดับความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาปจจุบัน 
1.2.2 ระดับความผูกพัน 
ของนักศึกษาปจจุบัน 
1.2.3 ระดับความพึงพอใจ 
ของศิษยเกา 
1.2.4 ระดับความผูกพัน 
ของศิษยเกา 

3.75 
 

3.75 
 

3.50 
 

3.50 

3.85 
 

3.85 
 

3.60 
 

3.60 

3.95 
 

3.95 
 

3.70 
 

3.70 

4.05 
 

4.05 
 

3.80 
 

3.80 

4.15 
 

4.15 
 

3.90 
 

3.90 

8) พัฒนากระบวนการสรางความผูกพันกับผูเรียน โดย 
-  สรางการรับรูอาชีพอุตสาหกรรมเกษตร ใหกับนักศึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการพัฒนานักศึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการใหคําปรึกษา 
-  ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูและเพิม่ทักษะ
ดานการเปนผูประกอบการแกนักศึกษา 
9) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อสรางความสัมพันธกับศิษยเกา 
- จัดกิจกรรมสานสัมพันธระหวางคณะ และศิษยเกาอยางสม่าํเสมอ เชน 
กิจกรรมคืนสูเหยา กิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูอาวุโสของคณะ เปนตน 
- รวมกับสมาคมศิษยเกาคณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาให
เปนปจจุบัน 
- ใหสวนลดแกศิษยเกาในการขอรับบริการทางวิชาการจากคณะ 
 - รณรงคในการแสวงหาทรัพยากร เชน ครุภัณฑการเรียนการสอน ส่ิง
อํานวยความสะดวก รวมถึงเงินบริจาค จากนักศึกษาเกาท่ีมีความพรอม หรือ
จากการจัดกิจกรรมแสวงหารายไดรวมกัน 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.4 พัฒนาอาจารยใหมีทักษะการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 

1.4.1 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ
ใชนวัตกรรมหรือการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 
1.4.2 รอยละของอาจารยท่ีสามารถนํา
เครื่องมือ/วิธีการเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูแหงศตวรรษท่ี 21 และ/หรือ
ทักษะการเปนพลเมืองโลกไปปรับใชใน
การจัดการเรียนการสอน (PA4.13) 

4 
 
 
- 
 

4 
 
 
- 

4 
 
 

100 
 
 
 

4 
 
 

100 
 
 
 
 

4 
 
 

100 
 
 
 
 

10) ผลักดัน สงเสริมการสรางนวัตกรรมหรือการใชทักษะการสอนในศตวรรษ
ท่ี 21 
11) สงเสริม สนับสนุนและใหความสําคัญเรื่องนวัตกรรมในการเรียนการสอน
และการวิจัย เพื่อสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 
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วิสัยทัศน : เปนคณะช้ันนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และสรางการพัฒนาสูความย่ังยืน 
ยุทธศาสตร 2 : การวิจัยและสรางนวัตกรรมท่ีสนบัสนนุยุทธศาสตรเชิงรกุของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 เปนผูนําในการสรางงานวิจัย
หรือนวัตกรรมท่ีเปนเลิศ ทางดาน
อาหารเพื่อสุขภาพและผูสูงอายุ 
อาหารพื้นบานลานนา พลังงาน/
ส่ิงแวดลอม และ biopolymer 
packaging บนฐานความตองการ
ของผูใช และสามารถใชเปน
แนวทางหรือมีศักยภาพสูการ
นําไปใชไดจริง 

2.1.1 จาํนวนผลงานทางวิชาการตีพิมพ
ตออาจารยตอป 
 
2.1.2 จํานวนเงินวิจัยตออาจารย 
ตอป 
 
 
2.1.3 citation index ตออาจารย 
 
 
2.1.4 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชนตอยอดเชิงพาณิชยหรือ
อุตสาหกรรม 
 
2.1.5 ผลการจัดกลุมวารสาร Food 
and Applied Bioscience ใน
ฐานขอมูล TCI 
2.1.6 จํานวนการยื่นขอสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธ์ิ 
2.1.7 จํานวนธุรกิจเกิดใหม (Spin 
off/Start up) (PA 5.3) 
2.1.8 จาํนวนนวัตกรรม  (PA 5.4) 

0.8 
 
 

4.2 
แสนบาท 

 
 

3.0 
 

 
5 

 
 
 

กลุม 2 
 
 

1 
 
- 
 
- 

0.9 
 
 

4.4 
แสน
บาท 

 
3.1 
 
 
5 
 
 
 

กลุม 1 
 
 
1 
 

10 
 
4 

1.0 
 
 

4.6 
แสน
บาท 

 
3.2 
 
 
5 
 
 
 

กลุม 1 
 
 
1 
 

10 
 
5 

1.1 
 
 

4.8 
แสน
บาท 

 
3.3 
 
 
5 
 
 
 

กลุม 1 
 
 
1 
 

10 
 
6 

1.2 
 
 
5 

แสน
บาท 

 
3.4 
 
 
5 

 
 
 
กลุม 1 

 
 
1 
 

10 
 
7 

1) สรางความสัมพันธดานงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศท่ีมีความรวมมือ
กันอยู รวมถึงแสวงหาความรวมมือใหมท่ีจะสรางความเขมแข็งเพื่อใหเกิดงานวิจัย
รวม และมีผลงานตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติมากข้ึน 
2) แสวงหานักวิจัยจากตางประเทศมารวมทํางานวิจัยท่ีคณะ กระชับความสัมพันธ
กับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางประเทศ  
3) พัฒนานักวิจัยและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากรท้ังระดับประเทศ
และตางประเทศ  
4) เปนแกนนําเพื่อสรางความรวมมือในการบูรณาการการทําวิจัยและ นวัตกรรม
รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมในการขับเคล่ือนโครงการ
ยุทธศาสตรเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food 
Valley: NTFV) เพื่อสรางความพรอมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของ
ผูประกอบการ 
5) สงเสริมและผลักดันใหเกิดการผลิตผลงาน ท้ังท่ียกอันดับของคณะ และท่ีเปน
นวัตกรรมเพื่อสังคมในดานอาหารสุขภาพและผูสูงอายุ อาหารพื้นบานลานนา และ
การเพิ่มมูลคาของเหลือใชทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
6) สรางผลงานวิจัยท่ีมีการนําไปใชจริงและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
7) สนับสนุนเงินรายไดในการดําเนินงานของวารสาร Food and applied 
bioscience ของคณะเพื่อใหสามารถรักษาสถานภาพการอยูในฐานขอมูล TCI 
(Thai-Journal Citation Index) และเพื่อใหไดอยูในกลุมท่ี 1 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 2.1.9 จาํนวนทุนสนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมจากแหลงทุนภายนอก 

(PA 5.9) 

- - 30 
ลาน 

35 
ลาน 

40 
ลาน 

8) ผลักดันใหเกิดระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
9) สนับสนุนการรวมกลุมนักวิจัยเพื่อใหเกิด Biopolymer packaging cluster โดย
มีการสนับสนุนทุนวิจัยเริ่มตนเพื่อใหสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการขอรับการ
สนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 
10) Talent Mobility 
11) สนับสนุนใหนักศึกษาทําโครงการ start up 

2.2 เปนผูนําทางดานการประเมิน

คุณภาพทางประสาทสัมผัสและการ
ทดสอบผูบริโภค 

2.2.1 จํานวนกิจกรรม/บริการดานการ

ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและ
การทดสอบผูบริโภค 

- - 5 5 5 
 

12) จัดกิจกรรม/บริการดานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการ

ทดสอบผูบริโภค 
13) ประชาสัมพันธหนวยฯ ใหกับบุคคลภายนอก ผูประกอบการเพิ่มมากข้ึน 
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วิสัยทัศน : เปนคณะช้ันนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และสรางการพัฒนาสูความย่ังยืน 
ยุทธศาสตร 3 : ดานบริการวิชาการท่ีสนบัสนนุยุทธศาสตรเชิงรกุของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับการพฒันาทองถิ่นและประเทศ และสนับสนุนการบรกิาร
วิชาการระดับอาเซียน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.1  เปนผูนําการใหบริการวิชาการ
บนพื้นฐานความตองการของชุมชน
และทองถ่ิน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของชาติและ
ยุทธศาสตรเชิงรุกของมหาวิทยาลัย 
(ดานอาหารเพื่อสุขภาพและ
ผูสูงอายุ อาหารพื้นบานลานนา 
และพลังงาน/ส่ิงแวดลอม) เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
และทองถ่ิน โดยใหบุคลากร
นักศึกษาและชุมชนมีสวนเรียนรู
รวมกัน 

3.1.1 จาํนวนกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการท่ีตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและทองถ่ิน  
 
3.1.2 รอยละความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 
 
3.1.3 รอยละของผูรับบริการท่ีมารับ
บริการซํ้า (*เฉพาะแสวงหารายได) 
3.1.4 จาํนวนโครงการ/หลักสูตรเพิ่มพูน
ความรูสําหรับผูสูงอายุ 
 
3.1.5 จาํนวนองคความรูอาหารพื้นบาน
ลานนา 
 

5  
 

 
 

80 
 
 
5 
 
 
1  
 

 
- 

5 
 
 
 

80 
 
 

50 
 
 
1 
 
 
- 

5 
 
 
 

80 
 
 

50 
 
 
2 
 
 
- 

5 
 
 
 

80 
 
 

50 
 
 
2 
 
 
1 

5 
 
 
 

80 
 
 

50 
 
 
2 
 
 
1 

1) พัฒนากระบวนการบริการวิชาการท่ีเปนเลิศเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชุมชน ประเทศ ยุทธศาสตรประเทศ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และภูมิภาคอาเซียน 
   1.1) สํารวจความตองการแยกตามกลุมผูรับบริการ ไดแก หนวยงานทองถ่ิน 
ผูสูงอายุและผูประกอบการ 
   1.2) จัดเรียงลําดับความสําคัญโดยเนน Core competency, ผูสูงอายุ และ 
Food safety 
   1.3) คัดเลือก 
   1.4) จัดทําโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุน 
   1.5) แสวงหาเครือขาย 
   1.6) ดําเนินการ 
   1.7) สรุปผลการบริการวิชาการ 
   1.8) การจัดการความรู (KM) รวบรวมฐานขอมูลเพื่อหาแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
2) รวบรวมองคความรูอาหารพื้นบานลานนา เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังศูนยขอมูล
ลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU Lanna Academy) และศูนยการเรียนรู
ประสบการณลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU Lanna Experience Center 
Museum) 

3.2 ใหบริการวิชาการและความ
รวมมือระดับนานาชาติ 

3.2.1 จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการระดับนานาชาติ 
  
 

2 
 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3) ผลักดันใหเกิดการบริการวิชาการในระดับนานาชาติ โดยวิเคราะหความตองการ
ของผูรับบริการ และดําเนินการรวมกับเครือขายในประเทศน้ันๆ 
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วิสัยทัศน : เปนคณะช้ันนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และสรางการพัฒนาสูความย่ังยืน 
ยุทธศาสตร 4 : ดานแสวงหารายไดจากสมรรถนะหลกัของคณะ เพือ่พึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 แสวงหารายไดเพื่อการพึ่งพา

ตนเองอยางยั่งยืน 

4.1.1  รายไดท้ังหมด 
     - จากการเรียนการสอน 
    - จากงานวิจัยและทรัพยสินทาง
ปญญา 
    - จากการบริการวิชาการ 
    - จากการลงทุนและเงินบริจาค 
 
4.1.2  จํานวนหลักสูตรหรือบริการท่ี
ตอบสนองลูกคากลุมใหม 

30 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 
 

31 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

32 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

34 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

35 
ลาน 

 
 
 
 
 
2 

1) ประชาสัมพันธเชิงรุกดานหลักสูตร งานวิจัยและบริการวิชาการถึงกลุมเปาหมาย 
2) พัฒนาหลักสูตรหรือบริการเพื่อแสวงหาลูกคากลุมใหม  
   - พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพื่อใหเกิดหลักสูตรรวมกันหรือ
ในลักษณะหลักสูตร 2 ปริญญา เปนการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา บูรณา
การองคความรูใหตรงกับความตองการปจจุบัน 
   - สรางหลักสูตรสองปริญญา (Double degree) ท่ีเก่ียวของกับอาหารกับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
   - พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเก่ียวกับอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ โดยอาจเปน
ท้ังในรูปแบบดําเนินการเองหรือจัดหลักสูตรใหกับหนวยงานทองถ่ินท่ีเก่ียวของ 
   - จัดหลักสูตรรวมภาคเอกชนระยะส้ันเก่ียวกับอาหารเพื่อสุขภาพตามความ
ตองการของภาคเอกชน เชน เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ  
เปนตน 
   - มีความรวมมือในการพฒันาหลักสูตร/การฝก อบรมรวมกับสถาบันอ่ืนๆ 
3) ประชาสัมพันธหลักสูตรการใหบริการของศูนยบริการธุรกิจฯ และทําการตลาด
เชิงรุก 
4) รวมมือกับหนวยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง เชน ศูนยนวัตกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ เปนตน ในการใหบริการแก
ภาคอุตสาหกรรมลักษณะครบวงจร โดยใหบริการผูเช่ียวชาญ ภายใตรูปแบบการ
บริหารท่ีเปนระบบ มีมาตรฐาน  
5) เปนเจาภาพหลัก ในการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
สังคม นํานวัตกรรมดานอาหาร สุขภาพและผูสูงอายุ ไปขับเคล่ือนการแกปญหาดาน
อาหาร สุขภาพและผูสูงอาย ุ
6) พัฒนากิจกรรมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
7) สนับสนุนการตอยอดผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมาผลิตเพื่อ
จําหนาย รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑเพื่อเปนของฝาก เพื่อใชในการจําหนาย 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 
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       8) สนับสนุนการตอยอดผลงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผลักดัน
งานวิจัยของคณะใหเขาสูระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา  
9) เพิ่มรายไดจากรูปแบบการลงทุนและระดมทุนใหม 
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วิสัยทัศน : เปนคณะช้ันนําทางวิชาการดานอุตสาหกรรมเกษตรในระดับอาเซียน ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม และสรางการพัฒนาสูความย่ังยืน 
ยุทธศาสตร 5 :  ดานการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศเพื่อสนับสนุนการขับเคลือ่นยุทธศาสตรเชิงรุก 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 พัฒนาและใชระบบบริหารยุค
ใหม และนําเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 
(EdPEx) มาใชในการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเน่ือง 

5.1.1  ผลการประเมิน EdPEx  
 
5.1.2  รอยละคุณวุฒิอาจารยระดับ ป.
เอก  
5.1.3 รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนง
ทางวิชาการ  
5.1.4 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ท่ีไดรับการพัฒนา 
5.1.5 ผลงาน/รางวัลท่ีไดรับ 
 
5.1.6  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
5.1.7 ระดับความผูกพันของบุคลากร 
5.1.8 รอยละอัตราการคงอยู  
(*ไมนับอัตราเกษียณ,เสียชีวิต) 
5.1.9 รอยละของการใชจายงบประมาณ
ตามยุทธศาสตรตองบประมาณท้ังหมด
ของสวนงาน (PA 8.2) 
 

200 
 

85 
 

54 
 

100 
 

1  
 

4.0 
 

4.0 
 

95 
 
- 

200 
 

87 
 

56 
 

100 
 

1 
 
4.05 

 
4.05 

 
95 
 
- 

300 
 

89 
 

57 
 

100 
 

1 
 
4.10 

 
4.10 

 
96 
 

24 

300 
 

91 
 

61 
 

100 
 

1 
 
4.15 

 
4.15 

 
97 
 

27 

300 
 

91 
 

64 
 

100 
 

1 
 
4.20 

 
4.20 

 
98 

 
30 

1) พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการตางๆ ในหมวด 1-6 ตามเกณฑ EdPEx ใหมี
ประสิทธิภาพ  
    1.1) กระบวนการพัฒนาผูนํา 
    1.2) การมุงเนนลูกคา 
    1.3) การพัฒนาบุคลากร 
    1.4) ระบบขอมูลสารสนเทศและตัววัด 
    1.5) การออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการ 
2) พัฒนากระบวนการสรางความผูกพันของบุคลากร 

5.2 พัฒนาองคการใหเปนองคการ
แหงการเรียนรู 

5.2.1 ระดับความสําเร็จของการจัดการ
องคความรู (KM) 
 

3 4 5 5 5 3) สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 


