รายงานผลการดาเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ต.ค. ๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๕๘)
*************************
แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร
มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นสากล และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
ค่านิยมองค์กร
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม”
เอกลักษณ์
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ”
อัตลักษณ์
สานึกดี (Integrity) มุ่งมั่น (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) สามัคคี (Unity)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บุคลากรมีศักยภาพ สมรรถนะในระดับมืออาชีพ มีความเป็นสากล และมีสานึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ บุ ค ลากรมี เ ครื อ ข่ า ยการปฏิ บั ติ ง าน และแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ส ามารถสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
สมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement Motivation) ตัวย่อ AM
การบริการที่ดี (Service Mind) ตัวย่อ SM
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) ตัวย่อ E
คุณธรรมจริยธรรม (Integrity) ตัวย่อ I
การทางานเป็นทีม (Teamwork) ตัวย่อ TW

เป้าประสงค์
๑. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
๑.๑เข้าใจในพันธกิจ เป้าหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การ
๑.๒ ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ เรียนรู้ และพัฒนาการปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์การ
๑.๔ พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
๑.๕ วิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน
๑.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
๑.๗ วางแผน และพัฒนาการปฏิบัติงานได้ตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
๑.๘ วิเคราะห์ ประเมินผล และนาผลสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน
๑.๙ จัดการความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คาปรึกษาชี้แนะ แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย
๑. ต้นนกล้านนทรี (พนักงานใหม่ที่มีอายุการปฏิบัติงาน ๑ – ๒ ปี)
๒. นนทรีเขียวขจี (ผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ – ๑๕ ปี
และยังไม่ได้ตาแหน่งชานาญการ)
๓. นนทรียืนต้น (ผู้ปฏิบัติงานระดับชานาญการ/ชานาญการพิเศษ
หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุงาน ๑๖ – ๓๐ ปี)
๔. นนทรีดอกบาน (ผู้ปฏิบัติงานระดับเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
หรือผู้ที่มีอายุงาน ๓๐ ปีขึ้นไป)
๒. การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑. เสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ นโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ อุ ด มศึ ก ษา
การบริหารอุดมศึกษาเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การบริหารอุดมศึกษา
ด้วยสานึกรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. เสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์การอุดมศึกษาเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. เสริมสร้างการพัฒนากระบวนการทางความคิด ด้านการบริหารและวัฒนธรรมการทางาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์องค์การ
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพื่อ
การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และรู้เท่าทันบริบทที่ท้าทายและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
๑. ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า)
๒. ผู้บริหาร (หัวหน้าภาควิชา/ผอ.กอง/ผอ.ศูนย์/หัวหน้าศูนย์/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/
หัวหน้าสานักงานเลขานุการ หรือเทียบเท่า)
๓. ผู้บริหารระดับสูง (รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผอ.สานัก/ผอ.สถาบัน
หรือเทียบเท่า)

๓. การเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ
๓.๑ บุคลากรได้รู้จักคุ้นเคยกับผู้ร่วมงานอื่นๆ เป็นการสร้างเครือข่าย อันจะก่อให้เกิดความ
รักความผูกพันกับองค์กร มีความสามัคคีปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อการร่วมเป็น
พลังผลักดัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย
และพันธกิจ
๓.๒ บุคลากรมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตเข้มแข็ง มีความสุขในการดาเนินชีวิต สามารถ
ปรับตัวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
ทางานเป็นทีมและสร้างความสุขในการทางานร่วมกัน ตลอดจนเผื่อแผ่ความสุขไปสู่
ชุมชนรอบข้างและสังคมส่วนรวมได้ด้วย
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. การเพิ่มพูนคุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการ
การเพิ่มคุณวุฒิ การเพิ่มทักษะ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ
กลุ่มเป้าหมาย ๑. บุคลากรสายวิชาการ
๒. บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ
เป้าหมายของแผน
๑. สามารถดาเนินการจัดโครงการตามแผนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. สามารถจั ด โครงการโดยบรรลุ ต ามตั ว ชี้ วั ด ของโครงการได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๘๐
ของจานวนโครงการที่ดาเนินการทั้งหมด
ตัวชี้วดั การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๘๐% ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒. ๘๐% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจตามเป้าประสงค์ของโครงการ
๓. ๘๐% ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก
๔. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการเข้าร่วมโครงการ
จานวนโครงการที่จะดาเนินการตามแผน
กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทาแผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ ง หมด ๔ แผนกิ จ กรรม และก าหนดโครงการที่ จ ะ
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ทั้งหมด ๒๗ โครงการ ๔๒ รุ่น
จานวนโครงการที่สามารถดาเนินการได้จริง
กองการเจ้ าหน้ าที่ และหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบ ได้ดาเนินการจัดโครงการตามแผนกิจกรรมพัฒ นา
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งหมด
จานวน ๓๑ โครงการ ๔๖ รุ่น เป็นการจัดโครงการตามนโยบายจานวน ๔ โครงการ ถือว่าบรรลุเป้าหมายตาม
แผน รายละเอียดตามเอกสารทีแ่ นบ
จานวนโครงการที่สามารถดาเนินการได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
ดาเนินการจัดโครงการ ทั้งหมดจานวน ๒๙ โครงการ ๔๒ หลักสูตร และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
จานวน ๒๖ โครงการ ๓๘ รุ่น

งบประมาณทั้งหมดที่ใช้
ใช้งบประมาณในการดาเนินการจัดโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งหมดจานวน
๙,๗๑๐,๖๙๑ บาท
จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด (นับซ้า)
กาหนดจานวนบุคลากรที่จะได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ที่ ๑๑,๔๒๒ คน
(นั บ ซ้า) และมี จ านวนบุ คลากรที่ ให้ ความสนใจในการเข้าร่ว มโครงการที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งหมดจานวน ๑๐,๘๓๕ คน (นับซ้า)
ผลการประเมินแผน
๑. สามารถดาเนินการจัดโครงการตามแผนฯ จานวน ๒๙ โครงการ ๔๒ รุ่น จากเป้าหมายที่ตั้งไว้
๒๗ โครงการ ๔๐ รุ่น คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๐ บรรลุเป้าหมาย
๒. สามารถดาเนินการจัดโครงการและบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดโครงการ จานวน ๒๖ โครงการ
๓๘ รุ่นจากจานวนโครงการทีไ่ ด้ดาเนินการจานวน ๒๙ โครงการ ๔๒ รุ่น คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๖
บรรลุเป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค
๑. บางโครงการมีผู้สนใจแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการจานวนมาก แต่พอถึงวันที่จัด
โครงการจริง ผู้แจ้งความประสงค์ไม่สามารถมาเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากติดภาระงานเร่งด่วน
๒. บางโครงการมีผู้สนใจเข้าร่วมน้อยเนื่องจากบุคลากรติดภาระงานหลักไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้
ตลอดหลักสูตร
๓. บางโครงการไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน เนื่องจากมีภาระกิจเร่งด่วนตามนโยบาย
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงแผน
๑. ควรมีระบบตรวจสอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ หรือมีการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการไปยัง
หน่วยงาน ก่อนวันดาเนินการจัดโครงการจริง อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพื่อสารวจยอดผู้เข้าร่วมที่
แท้จริง
๒. อาจมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ในช่วงใกล้วันที่จะดาเนินการจัดโครงการเพื่อเป็นการกระตุ้นผู้
ที่แจ้งความจานงจะเข้าร่วมโครงการ
******************************

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
จานวนคน

ลาดับ

ชื่อกิจกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สถานที่

เริม่ ต้น

สิ้นสุด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 โครงการสัมมนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร “การบริหารจัดการ
ภาควิชาสู่ความเป็นเลิศ”

เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ห้องประชุมธีระ สู
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้า ตะบุตร ชั้น 2
สาขาวิชา หรือผู้ที่คาดว่า อาคารสารนิเทศ 50 13-ก.ค.-58 17-ก.ค.-58
จะเข้าสู่ตาแหน่งดังกล่าว ปี และภูเขางาม รี
สอร์ท จังหวัด
นครนายก

กองการเจ้าหน้าที่

1 บรรยาย เรื่อง “AUN-QA และ
CUPT-QA” ให้แก่ผู้บริหารที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

3 โครงการสัมมนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร “การเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บงั คับบัญชา”
สาหรับหัวหน้างาน

กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

ผู้รบั ผิดชอบ

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ

4 โครงการสัมมนาผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร “การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สาหรับผู้บริหารระดับสูง”

ห้องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 13-ก.ค.-58 13-ก.ค.-58
ปี

เป้าหมาย

การประเมินผล

คิดเป็น
เข้าจริง
ร้อยละ

จานวน
ผูต้ อบ
แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน
(เต็ม 5)

120

63

52.50

-

-

40

34

85.00

34

4.16

ต้นทุนการจัดกิจกรรม
ประมาณการ

ค่าช้จ่ายจริง

รวม

ต้นทุนต่อ
หน่วย*

จัดได้ บรรลุ
ตาม วัตถุประ
แผนฯ
สงค์

หมายเหตุ

5,500.00

5,000.00

10,500.00

166.67





*โครงการตาม
นโยบาย

370,000.00

305,498.98

3,500.00

308,998.98

9,088.21





-

ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากขาดงบประมาณในการดาเนินการ เลื่อนจัดในปีถัดไป

97

มูลค่า*

ผลการปฏิบัติงาน

5,500.00

ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากขาดงบประมาณในการดาเนินการ เลื่อนจัดในปีถัดไป

160

แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร

310,998.98

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
จานวนคน

ลาดับ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สถานที่

เริม่ ต้น

-

37,200.00

40,986.85

5,000.00

45,986.85

60.99





-

100

82

82.00

74

4.19

24,750.00

19,800.00

3,500.00

23,300.00

284.15





-

650

833

128.15

-

-

65,250

66,030

5,000.00

71,030.00

85.27





-

80

99

123.75

79

4.36

130,000.00

124,468.00

124,468.00

1,257.25





-

120

118

98.33

104

4.06

28,200.00

27,250.00

3,500.00

30,750.00

260.59





-

80

73

91.25

56

3.97

70,000

60,200

14,000.00

74,200.00

1,016.44





-

ห้องประชุมสุธรรม
อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50
22-ม.ค.-58 22-ม.ค.-58
ปี

4 โครงการสัมมนา เรื่อง “การ
ให้บริการที่เป็นเลิศ”

ผู้บริหารหน่วยงาน และ
บุคลากรที่ทาหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ของหน่วยงาน

ห้องประชุม 303
ชั้น 3 อาคารบุญ
อินทรัมพรรย์ คณะ 17-มี.ค.-58 19-มี.ค.-58
ประมง
และABAC

5 โครงการสัมมนา เรื่อง “แนว
ทางการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557

ผู้บริหาร (คณบดี หัวหน้า
สานักงานเลขานุการ
ผู้อานวยการ) และ
คณะกรรมการ/
คณะทางาน การจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน

ห้องประชุมธีระ สู
ตะบุตร ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50
28-มี.ค.-58 28-มี.ค.-58
ปี

6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
หลักสูตร “การเขียนคู่มือการ
ปฏิบตั ิงาน” รุ่นที่ 1 / 2558

พนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่บรรจุใหม่ตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม พ.ศ. 2555

ห้องประชุมธีระ สู
ตะบุตร ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 30-มี.ค.-58 3-เม.ย.-58
ปี

มูลค่า*

-

รวม

หมายเหตุ

-

ข้าราชการ และ
ข้าราชการบานาญที่เป็น
สมาชิกกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ภาค
สมัครใจ (รับราชการก่อน
วันที่ 27 มีนาคม 2540)

ค่าช้จ่ายจริง

จัดได้ บรรลุ
ตาม วัตถุประ
แผนฯ
สงค์

83.78

3 โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง
“พระราชบัญญัติการกลับไปใช้
สิทธิในบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ.
2557”

ประมาณการ

ต้นทุนต่อ
หน่วย*

754

ห้องประชุมธีระ สู
ตะบุตร ชั้น2
อาคารสารนิเทศ50 14-ม.ค.-58 14-ม.ค.-58
ปี

กองการเจ้าหน้าที่

ผลการ
ประเมิน
(เต็ม 5)

900

2 โครงการสัมมนาเครือข่าย
ผู้อานวยการสานักงาน
ผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงาน
วิทยาเขต หัวหน้า
บริหารงานบุคคล ประจาปี 2558 สานักงานเลขานุการ
และผู้ปฏิบตั ิงานด้าน
บุคคลของหน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่

จานวน
ผูต้ อบ
แบบสอบ
ถาม

ผลการปฏิบัติงาน

3-ธ.ค.-57

ห้องประชุมสุธรรม
อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 3-ธ.ค.-57
ปี

กองการเจ้าหน้าที่

คิดเป็น
เข้าจริง
ร้อยละ

ต้นทุนการจัดกิจกรรม

สิ้นสุด

1 โครงการพิธถี วายสัตย์ปฏิญาณ บุคลากร มก.
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน

กองการเจ้าหน้าที่

การประเมินผล

เป้าหมาย

กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อกิจกรรม

กองการเจ้าหน้าที่

ผู้รบั ผิดชอบ

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
จานวนคน

กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

ลาดับ

ผู้รบั ผิดชอบ

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ

ชื่อกิจกรรม

7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง Routine to Research

8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่อง “การเขียนหนังสือ
ราชการ” รุ่นที่ 1/2558 และ
รุ่นที่ 2/2558

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
บุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ ที่มี
ความประสงค์จะทา
ผลงานวิจัยเพื่อขอ
ตาแหน่งชานาญการพิเศษ
โดยเป็นข้าราชการ/
พนักงานระดับชานาญการ
บุคลากรใหม่ที่มีอายุการ
ปฏิบตั ิงาน 1-2 ปี และ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับ
การเขียนหนังสือราชการ

สถานที่

เริม่ ต้น

สิ้นสุด

ห้องประชุม 3 ชั้น 4
อาคารเทพรัตน์
วิทยาโชติ
สานักหอสมุด
18-พ.ค.-58 8-มิ.ย.-58
บางเขน

ห้องประชุมละออง
ฟ้า ชั้น 3 อาคาร
28-พ.ค.-58 29-พ.ค.-58
อมรภูมิรัตน
สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
4-มิ.ย.-58 5-มิ.ย.-58
อาหาร

เป้าหมาย

การประเมินผล

คิดเป็น
เข้าจริง
ร้อยละ

ต้นทุนการจัดกิจกรรม

จานวน
ผูต้ อบ
แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน
(เต็ม 5)

ประมาณการ

ค่าช้จ่ายจริง

มูลค่า*

66,000

50,619

-

30

31

103.33

22

4.44

60

66

110.00

59

4.36
98,000

60

64

106.67

51

4.27

1303 130.30

-

-

9 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง บุคลากร มก.
"การเตรียมตัวเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ"

ห้องประชุมสุธรรม
อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 4-มิ.ย.-58
ปี

4-มิ.ย.-58

1000

10 โครงการสัมมนา เรื่อง “แนว
ทางการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี
การศึกษา 2558”

ผู้บริหาร (คณบดี หัวหน้า
สานักงานเลขานุการ
ผู้อานวยการ) และ
คณะกรรมการ/
คณะทางาน การจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน

ห้องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50
10-ก.ค.-58 10-ก.ค.-58
ปี

120

98

81.67

-

-

6,000.00

11 โครงการประชุมชี้แจง
เรื่อง “สภามหาวิทยาลัย มก.
พบประชาคม มก.”

บุคลากร มก.

ห้องประชุมสุธรรม
อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 16-มิ.ย.-58 16-มิ.ย.-58
ปี

700

906

129.43

-

-

150

121

80.67

89

4.12

12 โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยน บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผู้ ห้องประชุมธีระ สู
เรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ 2 ที่สนใจ ระดับคณะ/
ตะบุตร
สานัก/สถาบัน/กอง
ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

14-ส.ค.-58 14-ส.ค.-58

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

98,979

-

ผลการปฏิบัติงาน

รวม

50,619.00

98,979.00

ต้นทุนต่อ
หน่วย*

1,632.87

จัดได้ บรรลุ
ตาม วัตถุประ
แผนฯ
สงค์

หมายเหตุ





-





-





-

1,632.87

5,000.00

99,945.00

76.70





*โครงการตาม
นโยบาย

6,000.00

5,000.00

11,000.00

112.24





-

90,000.00

90,000.00

5,000.00

95,000.00

104.86





*โครงการตาม
นโยบาย

100,000.00

75,321.50

3,500.00

78,821.50

651.42





-

125,000

94,945

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
จานวนคน

คณะมนุษยศาสตร์

กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

ลาดับ

ผู้รบั ผิดชอบ

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ

ชื่อกิจกรรม

13 โครงการประชุมชี้แจง ชี้แจง
และรับฟังความคิดเห็น “ร่าง
ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
ต่อบทบาทที่ปรับเปลี่ยน”

บุคลากร มก.

สถานที่

เริม่ ต้น

สิ้นสุด

ห้องประชุมสุธรรม
อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 20-ส.ค.-58 20-ส.ค.-58
ปี

เป้าหมาย

700

700

บุคลากร มก.

ต้นทุนการจัดกิจกรรม

จานวน
ผูต้ อบ
แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน
(เต็ม 5)

100.00

-

-

40,000.00

37,500.00

53

53

4.28

700,000.00

371,000.00

75

75

4.26

700,000.00

104

104

4.3

109

109

79

คิดเป็น
เข้าจริง
ร้อยละ

14 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองการเจ้าหน้าที่จัดร่วมกับสานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน)
พนักงานมหาวิทยาลัย
ห้องประชุมธีระ สู
- รุ่นที่ 49
25-พ.ย.-57 28-พ.ย.-57 100
53
พนักงานราชการ และ
ตะบุตร วิทยาเขต
พนักงานเงินรายได้ ที่มี บางเขน และสวน
- รุ่นที่ 50
22-ธ.ค.-57 25-ธ.ค.-57 100
75
ชื่อตาแหน่งและหน้าที่
แสนปาล์ม คอน
ความรับผิดชอบเหมือน เวนชั่นฮอลล์
- รุ่นที่ 51
9-มี.ค.-58 12-มี.ค.-58 100
104
ตาแหน่งข้าราชการ และ สานักส่งเสริมและ
พนักงานฯ ที่ได้รับอนุมัติ ฝึกอบรม
- รุ่นที่ 52
10-มี.ค.-58 13-มี.ค.-58 100
109
ให้บรรจุและเปลี่ยน
กาแพงแสน
- รุ่นที่ 53
17-ส.ค.-58 20-ส.ค.-58 100
79
สถานภาพ ซึ่งบรรจุตั้งแต่ วิทยาเขต
มิถุนายน 2557 กาแพงแสน
- รุ่นที่ 54
25-ส.ค.-58 28-ส.ค.-58 100
109
มิถุนายน 2558
15 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ บุคลากร มก.
โรงแรมสปริงฟิลด์
ประชาคม (บุคลากร) : อบรม
วิลเลจ กอล์ฟ
226
ทักษะการพูดสื่อสาร
แอนด์สปา อ.ชะอา 22-มิ.ย.-58 4-ก.ค.-58 300
ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 - 2
จ.เพชรบุรี
16 โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สานักบริการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

การประเมินผล

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ประมาณการ

ค่าช้จ่ายจริง

มูลค่า*

ผลการปฏิบัติงาน

รวม

ต้นทุนต่อ
หน่วย*

จัดได้ บรรลุ
ตาม วัตถุประ
แผนฯ
สงค์

1000

672

*โครงการตาม
นโยบาย

42,500.00

60.71





3,500

374,500.00

7,066.04





525,000.00

3,500

528,500.00

7,046.67





*มีผู้เข้าร่วม
โครงการน้อยกว่า
80% ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัดที่1

700,000.00

728,000.00

3,500

731,500.00

7,033.65





-

4.06

700,000.00

763,000.00

3,500

766,500.00

7,032.11





-

79

4.39

700,000.00

553,000.00

3,500

556,500.00

7,044.30





109

109

4.35

700,000.00

763,000.00

3,500

766,500.00

7,032.11





*
-

75.33

226

4.42

2,360,905.00 10,446.48 



2,746,960.00 2,360,905.00

5,000.00

-

สานักบริการ
คอมพิวเตอร์

1-ต.ค.-57 30-ก.ย.-58

หมายเหตุ

67.20

511

4.37

1,260,200.00

509,266.00 532,015.12

1,041,281.12

1,549.53



1. บางหลักสูตร
ลดจานวนรุ่น
เนื่องจากไม่มี
ผู้สมัคร
2. จัดหลักสูตร
เพิ่มเติมจานวน
2 หลักสูตร
 ได้แก่ IT For
Computer
Technical 1
รุ่น และ
Infographic 3
รุ่น

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
จานวนคน

สานักงานประกันคุณภาพ

สานักงานประกันคุณภาพ

กองแผนงาน

สานักงานตรวจสอบภายใน

ลาดับ

ผู้รบั ผิดชอบ

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ

ชื่อกิจกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สถานที่

เริม่ ต้น

สิ้นสุด

17 โครงการอบรมทักษะ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในประจาคณะ สถาบัน
สานัก เรื่อง "การตรวจสอบการ
จัดเก็บเงินรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รุ่น
1- 2
18 โครงการนิเทศงานนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน มก. ปี 2558

ผู้บริหาร และ
ห้องประชุมรวงข้าว
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะเกษตร และ
ภายในประจาคณะ
ห้องประชุมธีระ สู
27-ก.ค.-58 27-ก.ค.-58
สถาบัน สานัก
ตะบุตร

19 โครงการอบรมระบบการ
บริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์
EdPEx

ผู้บริหารคณะ สถาบัน
สานัก

บุคลากรใหม่ ตาแหน่ง
ห้งอรับประทาน
นักวิเคราะห์นโยบายและ อาหาร ชั้น G
แผน
อาคารสารนิเทศ 50 19-มี.ค.-58 20-มี.ค.-58
ปี

20 โครงการชี้แจงแนวทางการเขียน ผู้บริหารหน่วยงานและ
รายงานการประเมินตนเอง
ผู้รับผิดชอบงานประกัน
(SAR) และการเขียนโครงร่าง คุณภาพของหน่วยงาน
องค์การ (OP) ปีการศึกษา 2557

ห้องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชั้น 2 11-พ.ย.-57 13-พ.ย.-57
อาคารสารนิเทศ 50
ห้ปีองประชุมธีระ สู
ตะบุตร ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 21-เม.ย.-58 21-เม.ย.-58
ปี

เป้าหมาย

การประเมินผล

คิดเป็น
เข้าจริง
ร้อยละ

จานวน
ผูต้ อบ
แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน
(เต็ม 5)

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ต้นทุนการจัดกิจกรรม
ประมาณการ

ค่าช้จ่ายจริง

มูลค่า*

400

304

76.00

138

4.42

219,000.00

186,311.00

7,000.00

42

37

88.10

34

4.21

55,000.00

39,050.00

90

94

104.44

67

3.48

88,000.00

68,843.00

24,000.00

230

385

167.39

155

4.11

70,000.00

40,400.00

7,000.00

60

59

98.33

56

4.23

-

ผลการปฏิบัติงาน

รวม

ต้นทุนต่อ
หน่วย*

จัดได้ บรรลุ
ตาม วัตถุประ
แผนฯ
สงค์

635.89 







92,843.00

987.69 



47,400.00

123.12 











193,311.00

39,050.00

1,055.41

21 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มก.
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3

สานักงานประกันคุณภาพ

รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 5

ผุ้บริหาร มก. ผู้บริหาร ห้องประชุม 3
26-มี.ค.-58 27-มี.ค.-58
คณะ ประธานหลักสูตร อาคาร 2 คณะ
และอาจารย์ประจา มนุษยศาสตร์
1-เม.ย.-58 2-เม.ย.-58
หลักสูตร
ห้องประชุม 9302
อาคาร 9 ศูนย์
กิจกรรม วิทยาเขต 30-เม.ย.-58 1-พ.ค.-58
ศรีราชา
ห้องประชุม
EC5205 ชั้น 2
อาคารปฏิบตั ิการ
คณะเศรษฐศาสตร์

19-พ.ค.-58 20-พ.ค.-58

ห้องประชุม 9301
อาคาร 9 วิทยาเขต 28-พ.ค.-58 29-พ.ค.-58
เฉลิมพระเกียรติฯ

126,486.50

-

126,486.50

1,099.88

60

56

93.33

55

4.39

60

48

80.00

45

4.14

55,851.00

-

55,851.00

1,163.56





60

54

90.00

50

4.23

62,638.00

-

62,638.00

1,159.96





79,890.13

-

79,890.13

1,775.34





823,500.00
60

45

75.00

38

4.39

หมายเหตุ

ชื่อกิจกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

รุ่นที่ 6

สถานที่
ห้องบรรยาย 1 ชั้น
1 อาคารระพี
สาคริก
ห้องประชุมชั้น 3
สานักหอสมุด
กาแพงแสน

รุ่นที่ 7

รุ่นที่ 8

ห้องอเนกประสงค์
ชั้น 5 อาคาร 4
คณะบริหารธุรกิจ

รุ่นที่ 9
สานักงานประกันคุณภาพ สานักงานประกันคุณภาพ สานักงานประกันคุณภาพ

จานวนคน

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ

ลาดับ

ผู้รบัสานั
ผิดกชอบ
งานประกันคุณภาพ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558

22 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน
ผู้บริหาร มก. ผู้บริหาร
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะและคณาจารย์
คณะวิชา และสถาบัน รุ่นที่ 1 - 2

ห้องบรรยาย 1 ชั้น
1 อาคารระพี
สาคริก

23 โครงการชี้แจงการทาหน้าที่
เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มก. ปี
การศึกษา 2557 (ระดับ
หลักสูตร)

บุคลากรสายสนับสนุน

ห้องบรรยาย 1 ชั้น
1 อาคารระพี
สาคริก

24 โครงการชี้แจงการทาหน้าที่
เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มก. ปี
การศึกษา 2557 (ระดับคณะ
วิชา)

บุคลากรสายสนับสนุน

เริม่ ต้น

สิ้นสุด

เป้าหมาย

การประเมินผล

คิดเป็น
เข้าจริง
ร้อยละ

จานวน
ผูต้ อบ
แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน
(เต็ม 5)

823,500.00
ประมาณการ

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

ต้นทุนการจัดกิจกรรม
ค่าช้จ่ายจริง

มูลค่า*

ผลการปฏิบัติงาน

รวม

ต้นทุนต่อ
หน่วย*

จัดได้ บรรลุ
ตาม วัตถุประ
แผนฯ
สงค์

14-มิ.ย.-58 15-มิ.ย.-58

60

53

88.33

48

4.54

72,685.00

-

72,685.00

1,371.42





23-มิ.ย.-58 24-มิ.ย.-58

60

52

86.67

49

4.56

86,871.00

-

86,871.00

1,670.60





27-ก.ค.-58 28-ก.ค.-58

60

58

96.67

51

4.18

91,779.60

-

91,779.60

1,582.41





29-ก.ค.-58 30-ก.ค.-58

60

43

71.67

41

4.52

86,158.00

-

86,158.00

2,003.67





13-ส.ค.-58 14-ส.ค.-58

160

151

94.38

139

4.40

176,000.00

141,718.00

-

141,718.00

938.53 



21-ก.ค.-58 21-ก.ค.-58

200

218

109.00

138

4.23

30,000.00

14,766.50

-

14,766.50





60

74

123.33

51

4.32

12,000.00

5,072.00

122.59 



ห้องประชุมกาพล
อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 18-ส.ค.-58 18-ส.ค.-58
ปี

8,372 8,406

8,523,790.08

4,000.00

9,072.00

67.74

หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
จานวนคน

ลาดับ

ชื่อกิจกรรม

กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สถานที่

เริม่ ต้น

สิ้นสุด

1 โครงการสัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง “รวมใจรัก พลังศรัทธา
พัฒนา มก.”

บุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มีตาแหน่งตามที่ ก.พ.อ.
กาหนด

ห้องประชุมสุธรรม
อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 24-ต.ค.-58 24-ต.ค.-58
ปี

2 โครงการสัมมนาเรื่อง "ชีวติ
สดใสวัยเกษียณ"

ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างประจา ที่จะ
เกษียณอายุราชการในปี
พ.ศ. 2558, 2559 และปี
พ.ศ. 2560

กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

ผู้รบั ผิดชอบ

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ

3 โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับ
สวัสดิการ 1
4 โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับ
สวัสดิการ 2

เป้าหมาย

การประเมินผล

คิดเป็น
เข้าจริง
ร้อยละ

จานวน
ผูต้ อบ
แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน
(เต็ม 5)

แผนเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ

ต้นทุนการจัดกิจกรรม
ประมาณการ

ค่าช้จ่ายจริง

มูลค่า*

ผลการปฏิบัติงาน

รวม







-

18,195.00

298.28 



-

19,582.00

321.02 



-

104,000.00





73.07

806

4.22

420,000.00

416,247.00

5,000.00

421,247.00

ห้องประชุมธีระ สู
ตะบุตร ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ
50 ปี The
20-ก.ย.-58 23-ก.ย.-58
Imperial Hua Hin
Beach Resort
จ.ประจวบคีรีขันธ์

80

69

86.25

60

4.52

335,000.00

317,878.00

3,500.00

321,378.00

บุคลากร มก.

จังหวัดสุพรรณบุรี

21-มี.ค.-58 21-มี.ค.-58

70

61

87.14

59

4.39

34,800.00

18,195.00

-

บุคลากร มก.

จังหวัดจันทบุรี

18-ก.ค.-58 18-ก.ค.-58

70

61

87.14

56

4.63

36,120.00

19,582.00

ห้องเรียนวิทนั ตสา
สมาธิ อาคาร
23-มี.ค.-58 25-ธ.ค.-58
สารนิเทศ 50 ปี ชั้น
G

100

96

96.00

49

4.39

104,000.00

104,000.00
875,902.00

หมายเหตุ

384.35 

1096

1,820 1,383

จัดได้ บรรลุ
ตาม วัตถุประ
แผนฯ
สงค์

มีผู้เข้าร่วม
โครงการน้อยกว่า
80% ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัดที่1

1500

5 โครงการส่งเสริมการศึกษา
ธรรมและปฏิบตั ิธรรม
บุคลากร มก.
"หลักสูตรวิทนั ตสาสมาธิสาหรับ
บุคลากร" ปี 2558

ต้นทุนต่อ
หน่วย*

4,657.65

1,083.33

การเพิ่มพูนคุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ทางวิชาการ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558

ลาดับ

จานวนคน

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย

เข้าจริง

คิดเป็นร้อยละ ผลการปฏิบตั ิงาน

การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2558
1 การศึกษาต่อทั้งใน และ
50
42
84.0
ต่างประเทศ
2 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือนาเสนอผลงานทั้งใน
800
702
87.8
และต่างประเทศ
ปฏิบตั ิได้ตามแผน
3 การไปปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มพูน
20
19
95.0
ความรู้ทางวิชาการ
4

การไปฝึกอบรม ดูงาน วิจัย
และปฏิบตั ิการวิจัย ณ
ต่างประเทศ
รวม

200

186

1,070

949

93.0

ผลสัมฤทธิ์

บุคลากรได้ลาศึกษาต่อ
บุคลากรได้ไปร่วมประชุม
วิชาการและนาเสนอผลงาน
บุคลากรได้ไปเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ
บุคลากรได้ไปฝึกอบรม ดูงาน
วิจัย และปฏิบตั ิการวิจัย

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

