
ร่าง 
ข้อเสนอโครงการ 

การจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน และการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

----------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการจัดโครงสร้างองค์กร กำหนดกรอบและทิศทางในการจัดสรรอัตรากำลัง การแก้ไข
ปัญหาเรื่องการกำหนดตำแหน่ง และการขอปรับตำแหน่ง ซึ่งต้องดำเนินการให้ภาพรวมทั้งองค์กรเพ่ือ
รองรับวัตถุประสงค์ และของเขตหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป ตลอดจนเพ่ือให้มีการทบทวน
ตรวจสอบภารกิจตามโครงสร้างของส่วนงาน  และหน้าที่ความรับผิดชอบ การกำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตำแหน่ง การเกลี่ยงานและเกลี่ยคน เพ่ือป้องกันหน้าที่ซ้ำซ้อน คนล้นงานและกำลังคนไม่
เพียงพอต่อส่วนงาน/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถวางแผนการจัดการบุคลากรทั้งสาย
สนับสนุนและสายวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ที่จำเป็นต้องการผลิตบัณฑิตในจำนวนที่เพียงพอต่อการ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ทั้งในสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนในปัจจุบันและสาขาที่เตรียมการสอนใน
อนาคต และดำเนินการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยี ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่ง
ส่วนงานภายใน ตลอดจนการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทำแผนอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสด
ต่อองค์กรที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 
5 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบการกำหนดนโยบายของสภามหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก, การเข้าสู่การจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และความจำเป็นใน
การปฏิรูประบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ประกอบกับตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(ก.บ.ม.) เพ่ือทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยในด้านการบริหารงานบุคคล และกำหนดให้รายงานผลการ
ดำเนินงานปีละ 2 ครั้งนั้น โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ  ได้รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2564 ได้รับทราบและได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการว่ามหาวิทยาลัยควร
วิเคราะห์อัตรากำลังให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระกิจขององค์กร 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่ตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
(ก.บ.ม.) เพ่ือทำหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยในด้านการบริหารงานบุคคล และกำหนดให้รายงานผลการ
ดำเนินงานปีละ 2 ครั้งนั้น โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ  ได้รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2564 ได้รับทราบและได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการว่ามหาวิทยาลัยควร



วิเคราะห์อัตรากำลังให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระกิจขององค์กร อีกทั้งสภามหาวิทยาลัยฯ ยังได้
กำหนดนโยบาย 9 ด้านของสภามหาวิทยาลัย: ฉบับปรับปรุงแก้ไขตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ระบุ ข้อ 7 นโยบายด้านโครงสร้าง การทบทวนและปรับภารกิจ 
และโครงสร้างให้กระชับ มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การจัด
กลุ่มคลัสเตอร์ของงาน สายบังคับบัญชา ชัดเจน ระบบการสื่อสาร การรายงาน การประสานงาน และให้มี
ความร่วมมือที่ดี โดยนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วย 
 ต่อมาคณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์อัตรากำลังในสำนักงานมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง
ที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง
ที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีมติที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางที่คณะกรรมการศึกษา
และวิเคราะห์อัตรากำลังในสำนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ โดยมอบให้กองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังของทั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน ทั้งนี้ ภายหลังจากการวิเคราะห์แล้วมีผลเป็นประการใด ให้ยึด
ผลนั้นเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
 กองแผนงานจึงได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เพ่ือขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
การวิเคราะห์โครงสร้าง และอัตรากำลังตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2564 เมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้จ้างหน่วยงานภายนอกวิเคราะห์โครงสร้าง
และอัตรากำลัง และนำเสนออธิการบดีเพ่ือให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินจากงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีพ.ศ. 2565 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบสำรองส่วนกลาง วงเงินไม่เกิน 800,000 บาท และได้
มอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี, รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรี
เงินยวง) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผุ้
อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้กำหนด TOR เพ่ือประกอบการจ้างเหมา
ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว 
 โดยเมื่อวันที่  15 มีนาคม 2565 กองแผนงานได้ เชิญ ประชุมหารือระหว่างผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี, รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง) 
กองบริหารงานบุคคล และกองแผนงาน เพ่ือร่วมกันพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการจ้างงาน และ
พิจารณา ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการ
แบ่งส่วนงานภายใน และการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากร 

ที่ประชุมหารือร่วมกันแล้วมีข้อสรุปเห็นชอบแนวทางการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์โครงสร้าง
การแบ่งส่วนงานภายในและการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามที่มี
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ประกอบกับเป็นแนวทางท่ีหลายมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลความ
จำเป็นในการจ้างฯ จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยสภา



มหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบการกำหนดนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก, การเข้าสู่การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และความจำเป็นในการปฏิรูประบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยในการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์ จะสามารถ
ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์กลางได้ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และได้ข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดโครงสร้างองค์กร และกรอบอัตรากำลัง ที่เหมาะสม สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ในการนี้ที่ประชุมฯ ได้มอบหมายให้กองแผนงานดำเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา หาก
เห็นชอบ ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านวิเคราะห์
โครงสร้างและอัตรากำลัง (เฉพาะกิจ) 1 ชุด  เพ่ือให้เป้าหมาย นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินการ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน และแผนอัตรากำลัง (วิเคราะห์ TOR) ให้สอดคล้องกับ
นโยบายหลักของสภามหาวิทยาลัย ในการวางแนวทางการพัฒนาองค์กร สำหรับให้มหาวิทยาลัยใช้ในการ
ปฏิรูประบบบริหารด้านโครงสร้างส่วนงาน และอัตรากำลังเพ่ือขับเคลื่ อนพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน 
ประเทศต่อไป 
 
2. ความจำเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 

 นโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ในทุกระดับได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้จำเป็น
จะต้องเร่ง พัฒนากำลังคน เพ่ือเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ จึงควรมี การวางแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนากำลังคนทั้งในระบบ (Aged 
Group) และนอกระบบ อุดมศึกษา (Non-Aged Group) ให้มีความชัดเจน โดยต้องสอดคล้องและ
สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของ การพัฒนาตามที่แผนยุทธศาสตร์และนโยบายในทุกระดับกำหนด 
บนพ้ืนฐานของความเหมาะสมกับการพัฒนา ในแต่ละกลุ่มและช่วงวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่วงชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามความถนัดและความสนใจของแต่ละ
บุคคล และการพัฒนากำลังคนของการอุดมศึกษา จึงเป็นการผลิตกำลังคนอย่างมีจุดมุ่งหมาย ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างบุคลากรที่ตอบโจทย์ ความต้องการในการพัฒนา
ประเทศแล้ว ยังเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้นเพ่ือให้สอด
รับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้าง และอัตรากำลัง
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพ่ือให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีผลการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 
2565-2569) พร้อมวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากร และเพ่ือเป็นการวางแผนการพัฒนากำลังคนใน
มหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการสอดคล้องตามภารกิจ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย 
สังคม ประเทศ ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 



3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีผลการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
และวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  
   
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 

1. มีผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. สามารถนำเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในและวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังบุคลากรที่

เหมาะสม 
3. สามารถใช้ประกอบการกำหนดตำแหน่งและสามารถจัดสรรอัตรากำลังให้เหมาะสม 

   
5. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา 

1. เอกสารสรุปแนวคิด/แนวทาง/กำหนดการในการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกรอบ
อัตรากำลัง ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะต้องประกอบดังนี้ 

1.1 เอกสารแนวคิด (Concept Paper) ในการวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลัง
ใน 5 ปี (2565-2569) 

1.2 แนวทาง (Flowchart) ในการดำเนินการเพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์โครงสร้างองค์กรและ
กรอบอัตรากำลัง 

1.3 กำหนดการ (Timeline) ในการรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
2. เอกสารสรุปผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ระดับ 

สภามหาวิทยาลัย/กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/หัวหน้าส่วนราชการระดับกองและสำนัก/ตัวแทน 
หัวหน้างานในส่งงานต่าง ๆของมหาวิทยลัย/ตัวแทนคณาจารย์/ตัวแทนนักศึกษา/ตัวแทนภาครัฐ และ
เอกชนในท้องถิ่น/ตัวแทนผู้ประกอบการ/ศิษย์เก่า    ซึ่งต้องประกอบด้วย 

2.1 จุดเน้น/ความโดดเด่น - จุดอ่อน - จุดแข็ง - ปัญหา - อุปสรรค (SWOT) ของมหาวิทยาลัย 
2.2 สรุปความคิดเห็น/ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
2.3 แนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือความ คล่องตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในอนาคต 
2.4 แผนผังองค์กร (Flowchart) ตามโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัย 
2.5 การกำหนดค่างาน/ภาระงานในแต่ละส่วนงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ของมหาวิทยาลัย

การกำหนดกรอบอัตรากำลังในแต่ละส่วนงานในระยะ 5 ปี (2565-2569) 
3. เอกสาร(ร่าง)สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างและกรอบ

อัตรากำลังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระยะ 5 ปี (2565-2569) 
4 นำเสนอรายงานต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 



5. เอกสารปรับแก้ (ฉบับสมบูรณ์) ในการปรับโครงสร้างองค์กรและวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง
ของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ ในระยะ 5 ปี (2565-2569) 

หมายเหตุ : เป็นการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
   

6. กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างท่ีปรึกษา 
5.1 ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 150 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา 
5.2  กรณีท่ีมีปัญหาและอุปสรรคให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับโครงการทราบเพ่ือดำเนินการ

ต่อไป พร้อมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 

7. วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา/ราคากลางงานจ้างท่ีปรึกษา 
วงเงินงบประมาณ/ราคากลางเป็นเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวม 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงแล้ว 
 
8. คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 

1. มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาหรือการบริการให้กับมหาวิทยาลัยภาครัฐ  
มหาวิทยาลัย ในกำกับ มหาวิทยาลัยเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนถ้ามีประสบการณ์ในการปรับ
โครงสร้าง องค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. เข้าใจบริบทหรือสภาพแวดล้อมเก่ียวกับการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา 
3. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงาน ของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



9. ระยะเวลาการปฏิบัติงานและเงื่อนไขการชำระเงิน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะชำระเงินค่าจ้างโดยแบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้ 

งวดงาน รายละเอียดผลงานที่ต้องส่งมอบ ร้อยละการจ่ายเงิน 
งวดที่ 1 

(ภายใน 30 วัน นับถัด
จากวันลงนาม  

ในสัญญา) 

เอกสารสรุปแนวคิด/แนวทาง/กำหนดการในการ
วิเคราะห์ โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลัง
ของมหาวิทยลัยแม่โจ้ ซึ่งจะต้องประกอบดังนี้ 
1. เอกสารแนวคิด  (Concept Paper) ในการ
วิเคราะห์ โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลัง
ใน 5 ปี (2565-2569) 
2. แนวทาง (Flowchart) ในการดำเนินการเพ่ือ
วิเคราะห์ สังเคราะห์โครงสร้างองค์กรและกรอบ
อัตรากำลัง 
3. กำหนดการ (Timeline)ในการรวบรวมข้อมูล
จากผู้เกี่ยวข้อง ในทุกระดับของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 15 ของ
วงเงินทั้งหมด  
ตามสัญญา 

งวดที่ 2 
(ภายใน 90 วัน นับถัด

จากวันลงนาม ใน
สัญญา) 

เอกสารสรุปผลการรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับสภา
มหาวิทยาลัย/ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/
หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง  และสำนัก/
ตั วแทนหั วหน้ างาน ในส่ งงานต่ าง  ๆ  ของ
มหาวิทยาลัย/ ตัวแทนคณาจารย์ /ตัวแทน
นักศึกษา/ตัวแทนภาครัฐและเอกชน ในท้องถิ่น/
ตั วแทน ผู้ ป ระกอบ การ/ศิ ษ ย์ เก่ า  ซึ่ งต้ อ ง 
ประกอบด้วย 
1. จุดเน้น/ความโดดเด่น - จุดอ่อน - จุดแข็ง - 
ปัญหา -อุปสรรค (SWOT) ของมหาวิทยาลัย 
2. สรุปความคิดเห็น/ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องในทุก
ระดับของ มหาวิทยาลัย 
3. แนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
ปรับปรุงกรอบ อัตรากำลังของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ความคล่องตัวและเพ่ิม  ประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในอนาคต 
4. แผนผังองค์กร (Flowchart) ตามโครงสร้าง

ร้อยละ 70 ของ
วงเงินทั้งหมด  
ตามสัญญา 



งวดงาน รายละเอียดผลงานที่ต้องส่งมอบ ร้อยละการจ่ายเงิน 
ใหม่ ของมหาวิทยาลัย 
5. การกำหนดค่างาน/ภาระงานในแต่ละส่วน
งาน ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ของมหาวิทยาลัย 
6. การกำหนดกรอบอัตรากำลังในแต่ละส่วนงาน
ในระยะ 5 ปี (2565-2569) 

งวดที่ 3 
(ภายใน 120 วัน นับถัด

จากวันลงนาม ใน
สัญญา) 

1. เอกสาร(ร่าง)สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูล 
และข้อเสนอแนะ ในการปรับโครงสร้างและ
กรอบอัตรากำลังของแม่โจ้ ในระยะ 5 ปี (2565-
2569)  
2. น ำ เสน อราย งาน ต่ อ ก รรม การบ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 10 ของ
วงเงินทั้งหมด  
ตามสัญญา 

งวดที่ 4 
(ภายใน 150 วัน นับถัด

จากวันลงนาม ใน
สัญญา) 

เอกสารปรับแก้ (ฉบับสมบูรณ์ ) ในการปรับ
โครงสร้างองค์กร และวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (2565-2569) 
หมายเหตุ : เป็นการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 5 ของ
วงเงินทั้งหมด  
ตามสัญญา 

 


