
แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 

ประเภทผูบรหิาร 

๑. การพัฒนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมเปาหมาย

๑) ผูบังคับบัญชา (หัวหนางาน/หัวหนาฝาย หรือเทียบเทา) 

   

๒) ผูบริหาร (หัวหนาภาควิชา/ผอ.กอง/ผอ.ศูนย/หัวหนาศูนย/รองคณบด/ีผูชวยคณบด/ีหัวหนาสํานักงานเลขานุการ หรือเทียบเทา) 

๓) ผูบริหารระดับสูง (รองอธิการบดี/ผูชวยอธิการบด/ีคณบดี/ผอ.สาํนัก/ผอ.สถาบัน หรือเทียบเทา) 

 

จํานวนบุคลากรกลุมเปาหมาย 

๑๖๐ คน (นับซ้ํา) 

งบประมาณท่ีใช 

๙๔๖,๐๐๐ บาท 

 

เปาประสงค

๑) เสริมสรางความรู ความเขาใจ เก่ียวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรอุดมศึกษา การบริหารอุดมศึกษาเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการบานเมืองทีด่ี การ

บริหารอุดมศึกษาดวยสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  

๒) เสริมสรางความสามารถดานการบริหารจัดการองคการอุดมศึกษาเชิงกลยุทธ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

๓) เสริมสรางการพัฒนากระบวนการทางความคิด ดานการบริหารและวัฒนธรรมการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรองคการ 

๔) เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายเชิงกลยุทธ และรูเทาทันบริบท

ท่ีทาทายและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัดโครงการ

๑) มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  ๗๐%  ของกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

  

๒) ๘๐%  ของผูเขารวมโครงการฯ  มีความรูความเขาใจตามเปาประสงคของโครงการ 

๓) ๘๐%  ของผูเขารวมโครงการฯ  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

๔) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการเขารวมโครงการ 

 

  คณะทํางานพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ มก.

ผูกํากับดูแลการปฏิบัติการตามแผนฯ 



แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 

ประเภทผูบรหิาร 

 

ท่ี หลักสูตร 
อัต

ลักษณ 

สมรรถนะ

หลัก 

จํานวน

กลุม 

เปาหมาย 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ห ลั ก สู ต ร เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ

ผูบังคับบัญชา (หัวหนางาน/หัวหนาฝาย 

หรือเทียบเทา) 

 เนื้อหาหลักสูตร

I,D,K,

U 

 บทบาท หนาที่ 

ความรับผิดชอบ และการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดีของผูบังคับบัญชา กฎหมาย 

และระเบียบขอบังคับและแนวปฏิบัติดาน

การเงิน งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล 

การบรหิารทีมงาน และภาวะผูนํา  

AM,SM,E,I

,TW 

ผูบังคับ 

บัญชา 

(๘๐) 

๓๕๐,๐๐๐ 

(๔ วัน) 

กจน.          ๑๖-

๑๙ 

  

๒. หลักสูตรเสริมสรางศักยภาพผู บริหาร 

(หัวหนาภาควิชา/ผอ.กอง/รองคณบดี/

ผูชวยคณบดี/หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

หรือเทียบเทา) 

 เนื ้อหาหลักสูตร

I,D,K,

U 

 ภาวะผูนํากับ

การบรหิารการเปล่ียนแปลง การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนหนวยงาน 

การ พัฒนาและบริหารทีมงานอย าง มี

ประสิทธิภาพ กรบริหารจัดการบานเมืองที่

ดีกับการบริหารการเงิน งบประมาณ และ

ทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพกับเกณฑ

ร า ง วั ล คุณ ภ า พ แ ห ง ช า ติ  จ ริ ย ธ ร ร ม 

คุณธรรม 

AM,SM,E,I

,TW 

ผูบรหิาร 

(๔๐ คน) 

๓๔๖,๐๐๐ 

(๔ วัน) 

กจน. และ

สสอ.กพส. 

        ๒๕-

๒๘ 

   



แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 

ประเภทผูบรหิาร 

ท่ี หลักสูตร 
อัต

ลักษณ 

สมรรถนะ

หลัก 

จํานวน

กลุม 

เปาหมาย 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓. หลักสูตรเสริมสรางประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการสําหรับผูบริหารระดับสูง 

(รองอ ธิการบดี /ผู ช วยอ ธิการบดี /

คณบดี/ผอ .สํานัก/ผอ .สถาบัน หรือ

เทียบเทา) 

    เน้ือหาหลักสูตร

การบริหารอุดมศึกษาเชิงกลยุทธ การ

กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร  และ

แผนการบริหารองคกร หลักนิติธรรม

และกฎหมาย ทีม่ีผลกระทบการบริหาร

อุดมศึกษา ภาวะผู นําและการบริหาร

การเปลี่ยนแปลง จริยธรรม คุณธรรม 

และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี การ

บริหารจัดการทรัพยากรสู องคกรแหง

ความเปน เลิศ  การบริหารการ เ งิน 

งบประมาณ การบริหารนวัตกรรมและ

ผลงานทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน

การบริหารจัดการองคการแหงการ

เรียนรู และองคกรประสิทธิภาพสูง  

  

I,D,K,

U 

AM,SM,E,I

,TW 

ผูบรหิาร

ระดับสูง 

(๔๐) 

๒๕๐,๐๐๐ 

(๘ วัน) 

กองการ

เจาหนาท่ี 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๒๓  

๓-๔, 

๒๑, 

๒๔ 

 

 

 

 

๕, 

๑๕, 

๒๙ 

 

 

 

   รวม ๑๖๐ ๙๔๖,๐๐๐              

 



แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

แผนพฒันาบคุลากร 
สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 

๒. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

๑) ตนกลานนทร ี (พนักงานใหมท่ีมีอายุการปฏิบัติงาน ๑ – ๒ ป) 

กลุมเปาหมาย 

๒) นนทรเีขียวขจ ี (ผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต ๒ – ๑๕ ป และยังไมไดตาํแหนงชํานาญการ) 

๓) นนทรยีนืตน (ผูปฏิบัติงานระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ หรือผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุงาน ๑๖ – ๓๐ ป) 

๔) นนทรดีอกบาน (ผูปฏิบัติงานระดับเช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ หรือผูท่ีมีอายุงาน ๓๐ ปข้ึนไป) 

จํานวนบุคลากรกลุมเปาหมาย 

๖,๙๕๐ คน (นับซ้ํา) 

งบประมาณท่ีใช 

๑๒,๑๑๘,๖๐๐ บาท 

๑) เขาใจในพันธกิจ เปาหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีขององคการ 

เปาประสงค 

๒) ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 

๓) เรียนรู และพัฒนาการปฏิบัติงานตามเปาหมายขององคการ 

๔) พัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

๕) วิเคราะหและประยุกตใชองคความรูเพ่ือพัฒนางาน 

๖) รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบรหิาร 

๗) วางแผน และพัฒนาการปฏิบัติงานไดตามยุทธศาสตรขององคการ 

๘) วิเคราะห ประเมินผล และนําผลสูการพัฒนาการปฏบัิติงาน 

๙) จัดการความรู ถายทอดประสบการณ ใหคําปรึกษาช้ีแนะ แนวปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองคการแหงการเรยีนรู 

ตัวช้ีวัดโครงการ

๑) มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  ๘๐%  ของกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

  

๒) ๘๐%  ของผูเขารวมโครงการฯ  มีความรูความเขาใจตามเปาประสงคของโครงการ 

๓) ๘๐%  ของผูเขารวมโครงการฯ  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

๔) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการเขารวมโครงการ 

  คณะทํางานพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ มก. 

ผูกํากับดูแลการปฏิบัติการตามแผนฯ 



แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

แผนพฒันาบคุลากร 
สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 

ท่ี หลักสูตร 
อัต

ลักษณ 

สมรรถนะ

หลัก 

กลุม 

เปาหมาย 

(จํานวน) 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจาํป

งบประมาณ ๒๕๕๗ 

- รุนท่ี ๔๔ 
I,D,K,

U 

AM,SM,E,I

,TW 

ตนกลา

นนทรี 

(๑๒๐) ๘๔๐,๐๐๐ 
กจน. และ

สสอ.กพส 

     

๑๘-

๒๑      

 

- รุนท่ี ๔๕ (๑๒๐) ๘๔๐,๐๐๐         ๑๗-๒๐    

- รุนท่ี ๔๖ (๑๒๐) ๘๔๐,๐๐๐         ๒๔-๒๗    

- รุนท่ี ๔๗ (๑๒๐) ๘๔๐,๐๐๐          ๑-๔   

- รุนท่ี ๔๘ (๑๒๐) ๘๔๐,๐๐๐ 
         

๑๕-

๑๘  
 

๒ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ

พนักงานใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏบิตังิาน 

- การนิเทศงานบุคลากรใหมสาย

สนับสนุนและชวยวิชาการ 

 นักวิชาการเงินและบัญชี 
I,D,K,

U 

AM,SM,E,I

,TW 

ตนกลา

นนทรี 

(๔๐) ๒๕,๐๐๐ กองคลัง 

            

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน (๔๐) ๒๕,๐๐๐ กผง.             

 นักวิชาการศึกษา (๔๐) ๒๕,๐๐๐ สํานัก

ทะเบียนฯ 

            

 นักวิชาการคอมพิวเตอร (๔๐) ๒๕,๐๐๐ สํานัก

คอมฯ 

            

 บุคลากร (๔๐) ๒๕,๐๐๐ 
กจน. 

            

 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (๔๐) ๒๕,๐๐๐             



แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

แผนพฒันาบคุลากร 
สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 

ท่ี หลักสูตร 
อัต

ลักษณ 

สมรรถนะ

หลัก 

กลุม 

เปาหมาย 

(จํานวน) 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓ การพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับคณุภาพ

การปฏิบัติงาน 

- การเขียนหนังสือราชการ 

D,U AM,SM,E 

ตนกลา

นนทรี 

(๘๐) ๗๐๐,๐๐๐ กจน. 

    

 

๑๗-

๑๘ 
      

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

การปฏิบัติงาน 

D AM,SM,E ทุกกลุม 

๔ รุน  

(รุนละ 

๑๕๐) 

๕,๕๐๐,๐๐๐ กจน. 

และคณะ

มนุษยศา

สตร 

    ๑๗-

๒๑ 

 ๓๑

มี.ค.-

๔ 

 ๑๖-

๒๐ 

๒๘-

๑

ก.ค. 

  

- การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน D,K AM,SM,E ตนกลา

นนทรี 

(๑๒๐) 

๔๕,๐๐๐ กจน.            ๑ 

วัน 

๔ ระบบคณุภาพกับการปฏิบัติงานเพ่ือมุง

ผลสมัฤทธ์ิขององคกร 

- การทํางานเพ่ือมุงผลสัมฤทธ์ิของ

องคการ 

- ระบบคุณภาพกับการปฏบิตังิาน 

D,K 
AM,SM,E,I

,TW 

นนทรี

เขียวขจ ี

(๑๕๐) 

๘๐,๐๐๐ สปค. 

 

๑ 

วัน 

  

๑ 

วัน 

       

๕ การพัฒนาผลงานเพ่ือความกาวหนาตาม

สายงาน 

- การเขาสูตําแหนงชํานาญการ

พิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ 

 D,K AM,E 

นนทรี 

ยืนตน 

(๔๐) ๘๖,๐๐๐ 

กองการ

เจาหนาท่ี            

๔-

๕ 



แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

แผนพฒันาบคุลากร 
สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 

ท่ี หลักสูตร 
อัต

ลักษณ 

สมรรถนะ

หลัก 

กลุม 

เปาหมาย 

(จํานวน) 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการสัมมนาเครือขายผูปฏิบัตงิาน 

- สัมมนาเครือขายนักวิชาการเงิน

และบัญชี 

D,K,U AM,E,TW 
ทุกกลุม 

(๑๐๐) 
๑๐,๐๐๐ กองคลัง 

            

- สัมมนาเครือขายนักวิเคราะห

นโยบายและแผน 

D,K,U AM,E,TW (๑๐๐) ๑๐,๐๐๐ กผง.             

- สัมมนาเครือขายนักวิชาการศึกษา D,K,U AM,E,TW (๑๐๐) ๑๐,๐๐๐ สํานัก

ทะเบียนฯ 

            

- สัมมนาเครือขายผูปฏิบัติงานดาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

D,K,U AM,E,TW (๑๐๐) 

 

๒๐,๐๐๐ กจน.             

๓ โครงการพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปน

ขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน ป 

๒๕๕๖ 

I,U I,TW ทุกกลุม 

(๑,๕๐๐) 

๘๒,๐๐๐ กจน.   3          

๘ โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนและ

ชวยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง “การทํางานอยางมีความสุข” 

I,D,K,

U 

AM,SM,E,I

,TW 

ทุกกลุม 

(๑,๘๐๐) 

๕๐๐,๐๐๐ กจน.            ½ 

วัน 

๙ การเสริมสรางประสทิธภิาพผลการ

ปฏิบัติงานเพ่ือสงเสริมองคการสูความ

เปนเลศิ ดวยการจดัการความรู 

- โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง 

“แนวทางการจัดการความรูมก. ป

การศึกษา ๒๕๕๗   

ทุกกลุม 

(๑๕๐) ๑๐,๕๐๐ กจน.     ๒๕        

- โครงการจดัประกวด KU-KM 

Motto 

  (๘๐) ๘,๕๐๐ กจน.             



แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

แผนพฒันาบคุลากร 
สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 

ท่ี หลักสูตร 
อัต

ลักษณ 

สมรรถนะ

หลัก 

กลุม 

เปาหมาย 

(จํานวน) 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- วันแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู KU-

KM Day ครั้งท่ี ๒ 

  (๑๒๐) ๗๐,๐๐๐ กจน.        ๒๐     

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

KU-KF (KU-Knowledge 

Facilitator) 

  (๕๐) ๑๗,๐๐๐ กจน.      ๒๘       

- KU-KM Mart (จาํนวน ๕ ครั้ง)   (๗๕๐) ๑๔๙,๖๐๐ กจน.     ๑๘ ๑๒ ๙ ๒๑ ๑๑    

- ติดตามความกาวหนา KU-KF 

(KU-Knowledge Facilitator) 

  (๘๐) ๓๗๐,๐๐๐ กจน.         ๕-๗    

๑๐ โครงการสงเสริมบุคลากรดีเดน D,K AM,SM,E,I ทุกกลุม 

(๑๙๐) 

๑๐๐,๐๐๐ กจน.             

๑๑ การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ D,K AM,SM,E,

TW 

ทุกกลุม - สบค.             

   รวม ๖,๙๕๐ ๑๒,๑๑๘,๖๐๐              
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แผนเสริมสรางองคกรสุขภาวะ 

๓. การเสริมสรางองคกรสุขภาวะ 

กลุมเปาหมาย  บุคลากรท่ัวไป  

๑) บุคลากรไดรูจักคุนเคยกับผูรวมงานอ่ืนๆ เปนการสรางเครือขาย อันจะกอใหเกิดความรักความผูกพันกับองคกร มีความสามัคคีปรองดอง และเปนประโยชนตอการรวม

เปนพลังผลักดัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหสามารถบรรลเุปาหมายตามนโยบายและพันธกิจ  

เปาประสงค 

๒) บุคลากรมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตเขมแข็ง มีความสุขในการดําเนินชีวิต สามารถปรับตัวใหทันกระแสการเปลีย่นแปลงของโลก มีความรับผิดชอบตอสังคม สามารถ

ทํางานเปนทีมและสรางความสุขในการทํางานรวมกัน ตลอดจนเผื่อแผความสุขไปสูชุมชนรอบขางและสังคมสวนรวมไดดวย 

จํานวนบุคลากรกลุมเปาหมาย 

๖,๕๑๐ คน (นับซ้ํา) 

งบประมาณท่ีใช 

๒,๗๒๓,๒๐๐ บาท 

ตัวช้ีวัดโครงการ

๑) มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวา  ๘๐%  ของกลุมเปาหมายท่ีตั้งไว 

  

๒) ๘๐%  ของผูเขารวมโครงการฯ  มีความรูความเขาใจตามเปาประสงคของโครงการ 

๓) ๘๐%  ของผูเขารวมโครงการฯ  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ท่ี หลักสูตร 
Happy 

Workplace 

จํานวนกลุม 

เปาหมาย 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการ Read@KU Happy Brain บุคลากรท่ี

สนใจ 

- สํานกัหอสมดุ 

            

๒ โครงการกฬีาบุคลากร Happy Society ๑,๒๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สํานักการ

กีฬา   ๒๕          

๓ โครงการ กบข. สมาชกิสัมพันธ Happy Money ๑๕๐ ๑๕,๒๐๐ กองการ

เจาหนาท่ี   

 

     

½ 

วัน    

๔ โครงการ “การเตรยีมตัวและการปฏิบัติ

ตนหลังเกษียณ” 

Happy Society ๘๐ ๒๖๒,๐๐๐ กองการ

เจาหนาท่ี 
  

 

       

๒๐

-

๒๒  

๕ โครงการขอบคุณบุคลากร Happy Relax ๔,๕๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ กองกลาง   ๒๕          
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แผนเสริมสรางองคกรสุขภาวะ 

ท่ี หลักสูตร 
Happy 

Workplace 

จํานวนกลุม 

เปาหมาย 
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ โครงการสงเสริมการศึกษาธรรมะและ

ปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสา

สมาธิ” 

Happy Soul ๘๐ ๑๐๔,๐๐๐ กองการ

เจาหนาท่ี 

            

๗ โครงการไหวพระ ๙ วัด Happy Soul ๑๔๐ ๗๒,๐๐๐ กองการ

เจาหนาท่ี      ๑๕    

๑ 

วัน   

๘ โครงการสงเสรมิสภาพแวดลอมเพ่ือการ

ออกกาํลังกาย 

Happy Body บุคลากร

ผูสนใจ 

- สํานักการ

กีฬา             

๙ โครงการโยคะเพ่ือสุขภาพ Happy Body ๔๐ ๕๒,๐๐๐ สํานักการ

กีฬา             

๑๐ โครงการแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ Happy Body  ๘๐ ๑๐๐,๐๐๐ สํานักการ

กีฬา             

๑๑ โครงการการออกกาํลังกายดวยยางยดื Happy Body ๔๐ ๖๘,๐๐๐ สํานักการ

กีฬา             

๑๒ โครงการการแขงขันฟุตบอลบุคลากร Happy Body ๒๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สํานักการ

กีฬา      ๓๐ วัน       

   รวม ๖,๕๑๐ ๒,๗๒๓,๒๐๐              

 

 

 



๔. การเพ่ิมพูนคุณวุฒิ ความรู ทักษะ และประสบการณทางวิชาการ 

กลุมเปาหมาย

๑) บุคลากรสายวิชาการ 

    

๒) บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

เปาประสงค การเพ่ิมคณุวุฒิ การเพ่ิมทักษะ การสงเสริมและสนับสนุนการสรางผลงานทางวิชาการ 

จํานวนบุคลากรกลุมเปาหมาย

ท่ี 

 ๑,๓๐๐ คน (นับซ้ํา) 

โครงการ/กจิกรรม ผูรับผิดชอบ 
จาํนวน

กลุมเปาหมาย 

วันท่ีดาํเนนิงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 

๑. การศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ 

กองการ

เจาหนาท่ี 

๙๐  
๒. การเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานในตางประเทศ ๗๐๐  

๓. การไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ๑๐  

๔. การไปฝกอบรม ดูงาน วิจัย และปฏิบัติการวิจยั ณ ตางประเทศ ๕๐๐  

   ๑,๓๐๐  

 

การเพ่ิมพูนคณุวุฒิ ความรู ทักษะ และ

ประสบการณทางวิชาการ 
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