
รายงานผลการด าเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ต.ค. ๕๗ – ๓๐ ก.ย. ๕๘) 

************************* 

แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 

 มุ่งม่ันพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นสากล และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม 

ค่านิยมองค์กร 

 “มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม” 

เอกลักษณ์  

 “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ” 

อัตลักษณ์ 

 ส านึกดี (Integrity) มุ่งม่ัน (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) สามัคคี (Unity) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บุคลากรมีศักยภาพ สมรรถนะในระดับมืออาชีพ มีความเป็นสากล และมีส านึก
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรมีเครือข่ายการปฏิบัติงาน และแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

สมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement Motivation) ตัวย่อ AM 
๒. การบริการที่ดี (Service Mind) ตัวย่อ SM 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) ตัวย่อ E 
๔. คุณธรรมจริยธรรม (Integrity) ตัวย่อ I 
๕. การท างานเป็นทีม (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 และน าผลสู่การพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 ๑.๙ จัดการความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ค าปรึกษาชี้แนะ แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม 
       ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ 
กลุ่มเป้าหมาย   

  ๑. ต้นนกล้านนทรี (พนักงานใหม่ท่ีมีอายุการปฏิบัติงาน ๑ – ๒ ปี) 
  ๒. นนทรีเขียวขจี  (ผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ – ๑๕ ปี  
      และยังไม่ได้ต าแหน่งช านาญการ) 
  ๓. นนทรียืนต้น (ผู้ปฏิบัติงานระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ  
      หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุงาน ๑๖ – ๓๐ ปี) 
  ๔. นนทรีดอกบาน  (ผู้ปฏิบัติงานระดับเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ  
      หรือผู้ที่มีอายุงาน ๓๐ ปีขึ้นไป) 

 ๒. การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ๑. เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา          
      การบริหารอุดมศึกษาเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  การบริหารอุดมศึกษา
      ด้วยส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๒. เสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์การอุดมศึกษาเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
      การเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ๓. เสริมสร้างการพัฒนากระบวนการทางความคิด ด้านการบริหารและวัฒนธรรมการท างาน
      แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์องค์การ 
  ๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพ่ือ
      การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และรู้เท่าทันบริบทที่ท้าทายและแนวโน้ม
      การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 กลุ่มเป้าหมาย   
 ๑. ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า) 
  ๒. ผู้บริหาร (หัวหน้าภาควิชา/ผอ.กอง/ผอ.ศูนย์/หัวหน้าศูนย์/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ 
      หัวหน้าส านักงานเลขานุการ หรือเทียบเท่า) 
  ๓. ผู้บริหารระดับสูง (รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี/ผอ.ส านัก/ผอ.สถาบัน  
      หรือเทียบเท่า) 
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๓. การเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ 
 ๓.๑ บุคลากรได้รู้จักคุ้นเคยกับผู้ร่วมงานอ่ืนๆ เป็นการสร้างเครือข่าย อันจะก่อให้เกิดความ

        รักความผูกพันกับองค์กร มีความสามัคคีปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อการร่วมเป็น
        พลังผลักดัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 

        และพันธกิจ 
 ๓.๒ บุคลากรมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตเข้มแข็ง มีความสุขในการด าเนินชีวิต สามารถ

       ปรับตัวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ  
       ท างานเป็นทีมและสร้างความสุขในการท างานร่วมกัน ตลอดจนเผื่อแผ่ความสุขไปสู่   
  ชุมชนรอบข้างและสังคมส่วนรวมได้ด้วย 

กลุ่มเป้าหมาย   
 บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔. การเพิ่มพูนคุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการ 
  การเพ่ิมคุณวุฒิ การเพ่ิมทักษะ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ 
 กลุ่มเป้าหมาย ๑. บุคลากรสายวิชาการ 
   ๒. บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เป้าหมายของแผน 
๑. สามารถด าเนินการจัดโครงการตามแผนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๒. สามารถจัดโครงการโดยบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐       

ของจ านวนโครงการที่ด าเนินการทั้งหมด 

ตัวช้ีวัดการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  ๘๐%  ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  ๒. ๘๐%  ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มีความรู้ความเข้าใจตามเป้าประสงค์ของโครงการ 
  ๓. ๘๐%  ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  ๔. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานหลังการเข้าร่วมโครงการ 

จ านวนโครงการที่จะด าเนินการตามแผน 
 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งหมด ๔ แผนกิจกรรม และก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ทั้งหมด ๒๗ โครงการ ๔๒ รุ่น 

จ านวนโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง 
 กองการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ด าเนินการจัดโครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งหมด
จ านวน ๓๑ โครงการ ๔๖ รุ่น เป็นการจัดโครงการตามนโยบายจ านวน ๔ โครงการ ถือว่าบรรลุเป้าหมายตาม
แผน รายละเอียดตามเอกสารทีแ่นบ 

จ านวนโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ 
 ด าเนินการจัดโครงการ ทั้งหมดจ านวน ๒๙ โครงการ ๔๒ หลักสูตร และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
จ านวน ๒๖ โครงการ ๓๘ รุ่น 

แผนกิจกรรมที่ 4 



งบประมาณทั้งหมดที่ใช้ 
  ใช้งบประมาณในการด าเนินการจัดโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งหมดจ านวน  
๙,๗๑๐,๖๙๑ บาท 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด (นับซ้ า) 
 ก าหนดจ านวนบุคลากรที่จะได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ที ่๑๑,๔๒๒ คน 
(นับซ้ า) และมีจ านวนบุคลากรที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการที่กองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งหมดจ านวน ๑๐,๘๓๕ คน (นับซ้ า) 

ผลการประเมินแผน 
๑. สามารถด าเนินการจัดโครงการตามแผนฯ จ านวน ๒๙ โครงการ ๔๒ รุ่น จากเป้าหมายที่ตั้งไว้

๒๗ โครงการ ๔๐ รุ่น คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๑๐ บรรลุเป้าหมาย 
๒. สามารถด าเนินการจัดโครงการและบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดโครงการ จ านวน ๒๖ โครงการ 

๓๘ รุ่นจากจ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการจ านวน ๒๙ โครงการ ๔๒ รุ่น คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๖ 
บรรลุเป้าหมาย 

ปัญหา อุปสรรค 
๑. บางโครงการมีผู้สนใจแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการจ านวนมาก แต่พอถึงวันที่จัด

โครงการจริง ผู้แจ้งความประสงค์ไม่สามารถมาเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากติดภาระงานเร่งด่วน 
๒. บางโครงการมีผู้สนใจเข้าร่วมน้อยเนื่องจากบุคลากรติดภาระงานหลักไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้

ตลอดหลักสูตร 
๓. บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน เนื่องจากมีภาระกิจเร่งด่วนตามนโยบาย 

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงแผน 
๑. ควรมีระบบตรวจสอบยืนยันการเข้าร่วมโครงการ หรือมีการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการไปยัง

หน่วยงาน ก่อนวันด าเนินการจัดโครงการจริง อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ เพ่ือส ารวจยอดผู้เข้าร่วมที่
แท้จริง 

๒. อาจมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม ในช่วงใกล้วันที่จะด าเนินการจัดโครงการเพ่ือเป็นการกระตุ้นผู้
ที่แจ้งความจ านงจะเข้าร่วมโครงการ 

****************************** 



เริม่ต้น สิ้นสุด เป้าหมาย เข้าจริง
คิดเปน็
รอ้ยละ

จ านวน
ผู้ตอบ

แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)

ประมาณการ ค่าช้จ่ายจรงิ มูลค่า* รวม
ต้นทนุต่อ
หน่วย*
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ตาม

แผนฯ
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วัตถุประ

สงค์

กอ
งก
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เจ

้าห
น้า

ที่

1 บรรยาย เร่ือง “AUN-QA และ 
CUPT-QA” ใหแ้ก่ผู้บริหารที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบคุคลมหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
บริหารงานบคุคล
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

หอ้งประชุมก าพล 
อดุลวทิย์    ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี

13-ก.ค.-58 13-ก.ค.-58 120 63 52.50 - - 5,500.00        5,500.00        5,000.00     10,500.00      166.67       
*โครงการตาม

นโยบาย

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

2 โครงการสัมมนาผู้บริหาร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร “การบริหารจัดการ
ภาควชิาสู่ความเปน็เลิศ”

เปน็ผู้ด ารงต าแหน่ง
หวัหน้าภาควชิา/หวัหน้า
สาขาวชิา หรือผู้ที่คาดวา่
จะเข้าสู่ต าแหน่งดังกล่าว

หอ้งประชุมธรีะ  สู
ตะบตุร ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50
 ป ีและภเูขางาม รี
สอร์ท จังหวดั
นครนายก

13-ก.ค.-58 17-ก.ค.-58 40 34 85.00 34 4.16 370,000.00    305,498.98    3,500.00     308,998.98    9,088.21     -

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

3 โครงการสัมมนาผู้บริหาร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร “การเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บงัคับบญัชา” 
ส าหรับหวัหน้างาน

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

4 โครงการสัมมนาผู้บริหาร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตร “การเสริมสร้าง
ประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง”

160 97 310,998.98

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากขาดงบประมาณในการด าเนินการ เล่ือนจัดในปถีัดไป

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากขาดงบประมาณในการด าเนินการ เล่ือนจัดในปถีัดไป

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558

ผู้ร
บัผิ

ดช
อบ

ล า
ดับ ชื่อกิจกรรม คุณสมบตัิผู้เข้าอบรม

ผลการปฏิบัติงาน

สถานที่

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ จ านวนคน การประเมินผล ต้นทนุการจัดกิจกรรม

หมายเหตุ

แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร 



เริม่ต้น สิ้นสุด เป้าหมาย เข้าจริง
คิดเปน็
รอ้ยละ

จ านวน
ผู้ตอบ

แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)

ประมาณการ ค่าช้จ่ายจรงิ มูลค่า* รวม
ต้นทนุต่อ
หน่วย*

จัดได้
ตาม

แผนฯ

บรรลุ
วัตถุประ

สงค์

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่ 1 โครงการพธิถีวายสัตย์ปฏญิาณ
เพื่อเปน็ข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน

บคุลากร มก. หอ้งประชุมสุธรรม 
อารีกุล ชั้น 1    
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี

3-ธ.ค.-57 3-ธ.ค.-57 900 754 83.78 - - 37,200.00      40,986.85      5,000.00     45,986.85             60.99   -

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

2 โครงการสัมมนาเครือข่าย
ผู้ปฏบิติังานเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบคุคล ประจ าป ี2558

ผู้อ านวยการส านักงาน
วทิยาเขต หวัหน้า
ส านักงานเลขานุการ  
และผู้ปฏบิติังานด้าน
บคุคลของหน่วยงาน

หอ้งประชุมธรีะ  สู
ตะบตุร ชั้น2 
อาคารสารนิเทศ50
 ปี

14-ม.ค.-58 14-ม.ค.-58 100 82 82.00 74 4.19 24,750.00      19,800.00      3,500.00     23,300.00      284.15        -

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

3 โครงการประชุมชี้แจง เร่ือง 
“พระราชบญัญัติการกลับไปใช้
สิทธใินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494  พ.ศ. 
2557”

ข้าราชการ และ
ข้าราชการบ านาญที่เปน็
สมาชิกกองทนุบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ ภาค
สมัครใจ (รับราชการก่อน
วนัที่ 27 มีนาคม 2540)

หอ้งประชุมสุธรรม 
อารีกุล ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี 22-ม.ค.-58 22-ม.ค.-58 650 833 128.15 - - 65,250 66,030 5,000.00     71,030.00      85.27         -

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

4 โครงการสัมมนา เร่ือง “การ
ใหบ้ริการที่เปน็เลิศ”

ผู้บริหารหน่วยงาน และ
บคุลากรที่ท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการใหบ้ริการ
ของหน่วยงาน

หอ้งประชุม 303 
ชั้น 3 อาคารบญุ
อินทรัมพรรย์ คณะ
ประมง
และABAC

17-มี.ค.-58 19-มี.ค.-58 80 99 123.75 79 4.36 130,000.00    124,468.00    - 124,468.00    1,257.25     -

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

5 โครงการสัมมนา เร่ือง “แนว
ทางการจัดการความรู้
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี
การศึกษา 2557

ผู้บริหาร (คณบดี หวัหน้า
ส านักงานเลขานุการ 
ผู้อ านวยการ) และ
คณะกรรมการ/
คณะท างาน การจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน

หอ้งประชุมธรีะ  สู
ตะบตุร ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี 28-มี.ค.-58 28-มี.ค.-58 120 118 98.33 104 4.06 28,200.00      27,250.00      3,500.00     30,750.00      260.59        -

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่ 6 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ 
หลักสูตร “การเขียนคู่มือการ
ปฏบิติังาน” รุ่นที่ 1 / 2558

พนักงาน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่บรรจุใหม่ต้ังแต่วนัที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2555

หอ้งประชุมธรีะ  สู
ตะบตุร ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี

30-มี.ค.-58 3-เม.ย.-58 80 73 91.25 56 3.97 70,000 60,200 14,000.00   74,200.00      1,016.44     -

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558

ผู้ร
บัผิ

ดช
อบ

ล า
ดับ ชื่อกิจกรรม คุณสมบตัิผู้เข้าอบรม สถานที่

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ จ านวนคน การประเมินผล ต้นทนุการจัดกิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 



เริม่ต้น สิ้นสุด เป้าหมาย เข้าจริง
คิดเปน็
รอ้ยละ

จ านวน
ผู้ตอบ

แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)

ประมาณการ ค่าช้จ่ายจรงิ มูลค่า* รวม
ต้นทนุต่อ
หน่วย*

จัดได้
ตาม

แผนฯ

บรรลุ
วัตถุประ

สงค์

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558

ผู้ร
บัผิ

ดช
อบ

ล า
ดับ ชื่อกิจกรรม คุณสมบตัิผู้เข้าอบรม สถานที่

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ จ านวนคน การประเมินผล ต้นทนุการจัดกิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

7 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ 
เร่ือง Routine to Research

บคุลากรสายสนับสนุน
และช่วยวชิาการ ที่มี
ความประสงค์จะท า
ผลงานวจิัยเพื่อขอ
ต าแหน่งช านาญการพเิศษ
 โดยเปน็ข้าราชการ/
พนักงานระดับช านาญการ

หอ้งประชุม 3 ชั้น 4
 อาคารเทพรัตน์
วทิยาโชติ 
ส านักหอสมุด 
บางเขน

18-พ.ค.-58 8-มิ.ย.-58 30 31 103.33 22 4.44 66,000 50,619 - 50,619.00      1,632.87     -

28-พ.ค.-58 29-พ.ค.-58 60 66 110.00 59 4.36   -

4-มิ.ย.-58 5-มิ.ย.-58 60 64 106.67 51 4.27   -

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

9 โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง 
"การเตรียมตัวเปน็มหาวทิยาลัย
ในก ากับของรัฐ"

บคุลากร มก. หอ้งประชุมสุธรรม 
อารีกุล ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี

4-มิ.ย.-58 4-มิ.ย.-58 1000 1303 130.30 - - 125,000 94,945 5,000.00     99,945.00      76.70        
*โครงการตาม

นโยบาย

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

10 โครงการสัมมนา เร่ือง “แนว
ทางการจัดการความรู้ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี
การศึกษา 2558”

ผู้บริหาร (คณบดี หวัหน้า
ส านักงานเลขานุการ 
ผู้อ านวยการ) และ
คณะกรรมการ/
คณะท างาน การจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน

หอ้งประชุมก าพล 
อดุลวทิย์    ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี 10-ก.ค.-58 10-ก.ค.-58 120 98 81.67 - - 6,000.00        6,000.00        5,000.00     11,000.00      112.24        -

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่ 11 โครงการประชุมชี้แจง 
เร่ือง “สภามหาวทิยาลัย มก.
พบประชาคม มก.”

บคุลากร มก. หอ้งประชุมสุธรรม 
อารีกุล ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี

16-มิ.ย.-58 16-มิ.ย.-58 700 906 129.43 - - 90,000.00      90,000.00      5,000.00     95,000.00      104.86       
*โครงการตาม

นโยบาย

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่ 12 โครงการวนัแหง่การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ “KU-KM Day” คร้ังที่ 2

บคุลากรที่เกี่ยวข้องและผู้
ที่สนใจ ระดับคณะ/
ส านัก/สถาบนั/กอง

หอ้งประชุมธรีะ สู
ตะบตุร 
ชั้น 2 อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี

14-ส.ค.-58 14-ส.ค.-58 150 121 80.67 89 4.12 100,000.00    75,321.50      3,500.00     78,821.50      651.42        -

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

8 โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ  
เร่ือง “การเขียนหนังสือ
ราชการ” รุ่นที่ 1/2558  และ 
รุ่นที่ 2/2558

บคุลากรใหม่ที่มีอายุการ
ปฏบิติังาน 1-2 ป ีและ
ปฏบิติังานเกี่ยวข้องกับ
การเขียนหนังสือราชการ

หอ้งประชุมละออง
ฟา้ ชั้น 3 อาคาร
อมรภมูิรัตน 
สถาบนัค้นควา้และ
พฒันาผลิตภณัฑ์
อาหาร

98,000 98,979 - 98,979.00      1,632.87   



เริม่ต้น สิ้นสุด เป้าหมาย เข้าจริง
คิดเปน็
รอ้ยละ

จ านวน
ผู้ตอบ

แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)

ประมาณการ ค่าช้จ่ายจรงิ มูลค่า* รวม
ต้นทนุต่อ
หน่วย*

จัดได้
ตาม

แผนฯ

บรรลุ
วัตถุประ

สงค์

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558

ผู้ร
บัผิ

ดช
อบ

ล า
ดับ ชื่อกิจกรรม คุณสมบตัิผู้เข้าอบรม สถานที่

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ จ านวนคน การประเมินผล ต้นทนุการจัดกิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่ 13 โครงการประชุมชี้แจง ชี้แจง
และรับฟงัความคิดเหน็ “ร่าง
ข้อบงัคับการบริหารงานบคุคล
ต่อบทบาทที่ปรับเปล่ียน”

บคุลากร มก. หอ้งประชุมสุธรรม 
อารีกุล ชั้น 1 
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี

20-ส.ค.-58 20-ส.ค.-58 700 700 100.00 - - 40,000.00      37,500.00      5,000.00     42,500.00      60.71        
*โครงการตาม

นโยบาย

- รุ่นที่ 49 25-พ.ย.-57 28-พ.ย.-57 100 53 53 53 4.28     700,000.00     371,000.00 3,500     374,500.00    7,066.04  

- รุ่นที่ 50 22-ธ.ค.-57 25-ธ.ค.-57 100 75 75 75 4.26     700,000.00     525,000.00 3,500     528,500.00    7,046.67  

- รุ่นที่ 51 9-มี.ค.-58 12-มี.ค.-58 100 104 104 104 4.3     700,000.00     728,000.00 3,500     731,500.00    7,033.65  
-

- รุ่นที่ 52 10-มี.ค.-58 13-มี.ค.-58 100 109 109 109 4.06     700,000.00     763,000.00 3,500     766,500.00    7,032.11  
-

- รุ่นที่ 53 17-ส.ค.-58 20-ส.ค.-58 100 79 79 79 4.39     700,000.00     553,000.00 3,500     556,500.00    7,044.30   *

- รุ่นที่ 54 25-ส.ค.-58 28-ส.ค.-58 100 109 109 109 4.35     700,000.00     763,000.00 3,500     766,500.00    7,032.11  
-

คณ
ะม

นุษ
ยศ

าส
ตร์ 15 โครงการเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคม (บคุลากร) : อบรม
ทกัษะการพดูส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 - 2

บคุลากร มก. โรงแรมสปริงฟลิด์ 
วลิเลจ กอล์ฟ
แอนด์สปา อ.ชะอ า
 จ.เพชรบรีุ

22-มิ.ย.-58 4-ก.ค.-58 300 226 75.33 226 4.42 2,746,960.00  2,360,905.00  -   2,360,905.00   10,446.48  

ส า
นัก

บริ
กา

รค
อม

พวิ
เต

อร์

16 โครงการพฒันาความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบคุลากร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

บคุลากร มก. ส านักบริการ
คอมพวิเตอร์

1-ต.ค.-57 30-ก.ย.-58 1000 672 67.20 511 4.37 1,260,200.00  509,266.00    532,015.12    1,041,281.12    1,549.53  

1. บางหลักสูตร
ลดจ านวนรุ่น
เนื่องจากไม่มี
ผู้สมัคร
2. จัดหลักสูตร
เพิ่มเติมจ านวน
 2 หลักสูตร 
ได้แก่ IT For 
Computer 
Technical 1 
รุ่น และ 
Infographic 3 
รุ่น

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

14 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองการเจ้าหน้าที่จัดร่วมกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน)

พนักงานมหาวทิยาลัย 
พนักงานราชการ และ
พนักงานเงินรายได้ ที่มี
ชื่อต าแหน่งและหน้าที่
ความรับผิดชอบเหมือน
ต าแหน่งข้าราชการ และ
พนักงานฯ ที่ได้รับอนุมัติ
ใหบ้รรจุและเปล่ียน
สถานภาพ ซ่ึงบรรจุต้ังแต่
มิถุนายน 2557 - 
มิถุนายน 2558

หอ้งประชุมธรีะ  สู
ตะบตุร วทิยาเขต
บางเขน และสวน
แสนปาล์ม คอน
เวนชั่นฮอลล์ 
ส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
ก าแพงแสน    
วทิยาเขต
ก าแพงแสน

*มีผู้เข้าร่วม
โครงการน้อยกว่า

80% ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัดที1่



เริม่ต้น สิ้นสุด เป้าหมาย เข้าจริง
คิดเปน็
รอ้ยละ

จ านวน
ผู้ตอบ

แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)

ประมาณการ ค่าช้จ่ายจรงิ มูลค่า* รวม
ต้นทนุต่อ
หน่วย*

จัดได้
ตาม

แผนฯ

บรรลุ
วัตถุประ

สงค์

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558

ผู้ร
บัผิ

ดช
อบ

ล า
ดับ ชื่อกิจกรรม คุณสมบตัิผู้เข้าอบรม สถานที่

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ จ านวนคน การประเมินผล ต้นทนุการจัดกิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

ส า
นัก

งา
นต

รว
จส

อบ
ภา

ยใ
น 17 โครงการอบรมทกัษะ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในประจ าคณะ สถาบนั 
ส านัก เร่ือง "การตรวจสอบการ
จัดเก็บเงินรายได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล รุ่น 
1- 2

ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในประจ าคณะ 
สถาบนั ส านัก

หอ้งประชุมรวงข้าว
 คณะเกษตร และ
หอ้งประชุมธรีะ สู
ตะบตุร 27-ก.ค.-58 27-ก.ค.-58 400 304 76.00 138 4.42 219,000.00    186,311.00    7,000.00         193,311.00       635.89  

กอ
งแ

ผน
งา

น

18 โครงการนิเทศงานนักวเิคราะห์
นโยบายและแผน มก. ป ี2558

บคุลากรใหม่ ต าแหน่ง
นักวเิคราะหน์โยบายและ
แผน

หง้อรับประทาน
อาหาร ชั้น G 
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี

19-มี.ค.-58 20-มี.ค.-58 42 37 88.10 34 4.21 55,000.00      39,050.00      -                  39,050.00    1,055.41  

ส า
นัก

งา
นป

ระ
กนั

คุณ
ภา

พ 19 โครงการอบรมระบบการ
บริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ 
EdPEx

ผู้บริหารคณะ สถาบนั 
ส านัก

หอ้งประชุมก าพล 
อดุลวทิย์    ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี

11-พ.ย.-57 13-พ.ย.-57 90 94 104.44 67 3.48 88,000.00      68,843.00      24,000.00         92,843.00       987.69  

ส า
นกั

งา
นป

ระ
กนั

คุณ
ภา

พ 20 โครงการชี้แจงแนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และการเขียนโครงร่าง
องค์การ (OP) ปกีารศึกษา 2557

ผู้บริหารหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน

หอ้งประชุมธรีะ สู
ตะบตุร ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี

21-เม.ย.-58 21-เม.ย.-58 230 385 167.39 155 4.11 70,000.00      40,400.00      7,000.00           47,400.00       123.12  

รุ่นที่ 1 26-มี.ค.-58 27-มี.ค.-58 60 59 98.33 56 4.23  

รุ่นที่ 2 1-เม.ย.-58 2-เม.ย.-58 60 56 93.33 55 4.39  

รุ่นที่ 3 หอ้งประชุม 9302 
อาคาร 9 ศูนย์
กิจกรรม วทิยาเขต
ศรีราชา

30-เม.ย.-58 1-พ.ค.-58 60 48 80.00 45 4.14 55,851.00      -       55,851.00    1,163.56  

รุ่นที่ 4 หอ้งประชุม 
EC5205 ชั้น 2 
อาคารปฏบิติัการ 
คณะเศรษฐศาสตร์

19-พ.ค.-58 20-พ.ค.-58 60 54 90.00 50 4.23 62,638.00      -       62,638.00    1,159.96  

รุ่นที่ 5 หอ้งประชุม 9301 
อาคาร 9 วทิยาเขต
เฉลิมพระเกียรติฯ

28-พ.ค.-58 29-พ.ค.-58 60 45 75.00 38 4.39 79,890.13      - 79,890.13         1,775.34  

   1,099.88

ส า
นัก

งา
นป

ระ
กัน

คุณ
ภา

พ

21 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มก.

ผุ้บริหาร มก. ผู้บริหาร
คณะ ประธานหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร

หอ้งประชุม 3 
อาคาร 2 คณะ
มนุษยศาสตร์

823,500.00    

126,486.50    - 126,486.50    



เริม่ต้น สิ้นสุด เป้าหมาย เข้าจริง
คิดเปน็
รอ้ยละ

จ านวน
ผู้ตอบ

แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)

ประมาณการ ค่าช้จ่ายจรงิ มูลค่า* รวม
ต้นทนุต่อ
หน่วย*

จัดได้
ตาม

แผนฯ

บรรลุ
วัตถุประ

สงค์

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558

ผู้ร
บัผิ

ดช
อบ

ล า
ดับ ชื่อกิจกรรม คุณสมบตัิผู้เข้าอบรม สถานที่

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ จ านวนคน การประเมินผล ต้นทนุการจัดกิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

รุ่นที่ 6 หอ้งบรรยาย 1 ชั้น
 1 อาคารระพ ี
สาคริก

14-มิ.ย.-58 15-มิ.ย.-58 60 53 88.33 48 4.54 72,685.00      -       72,685.00    1,371.42  

รุ่นที่ 7 หอ้งประชุมชั้น 3 
ส านักหอสมุด
ก าแพงแสน

23-มิ.ย.-58 24-มิ.ย.-58 60 52 86.67 49 4.56 86,871.00      -       86,871.00    1,670.60  

รุ่นที่ 8 27-ก.ค.-58 28-ก.ค.-58 60 58 96.67 51 4.18 91,779.60      - 91,779.60         1,582.41  

รุ่นที่ 9 29-ก.ค.-58 30-ก.ค.-58 60 43 71.67 41 4.52 86,158.00      - 86,158.00         2,003.67  

ส า
นกั

งา
นป

ระ
กนั

คุณ
ภา

พ 22 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะวชิา และสถาบนั รุ่นที่ 1 - 2

ผู้บริหาร มก. ผู้บริหาร
คณะและคณาจารย์

หอ้งบรรยาย 1 ชั้น
 1 อาคารระพ ี
สาคริก 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  

ส า
นัก

งา
นป

ระ
กัน

คุณ
ภา

พ 23 โครงการชี้แจงการท าหน้าที่
เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มก. ปี
การศึกษา 2557 (ระดับ
หลักสูตร)

บคุลากรสายสนับสนุน หอ้งบรรยาย 1 ชั้น
 1 อาคารระพ ี
สาคริก 21-ก.ค.-58 21-ก.ค.-58 200 218 109.00 138 4.23 30,000.00      14,766.50      - 14,766.50             67.74  

ส า
นัก

งา
นป

ระ
กัน

คุณ
ภา

พ 24 โครงการชี้แจงการท าหน้าที่
เลขานุการผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มก. ปี
การศึกษา 2557 (ระดับคณะ
วชิา)

บคุลากรสายสนับสนุน หอ้งประชุมก าพล 
อดุลวทิย์    ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี

18-ส.ค.-58 18-ส.ค.-58 60 74 123.33 51 4.32 12,000.00      5,072.00        4,000.00     9,072.00              122.59  

8,372 8,406 8,523,790.08

หอ้งอเนกประสงค์
ชั้น 5 อาคาร 4 
คณะบริหารธรุกิจ

ส า
นัก

งา
นป

ระ
กัน

คุณ
ภา

พ

21

ผุ้บริหาร มก. ผู้บริหาร
คณะ ประธานหลักสูตร 

และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร

823,500.00    



เริม่ต้น สิ้นสุด เป้าหมาย เข้าจริง
คิดเปน็
รอ้ยละ

จ านวน
ผู้ตอบ

แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน 
(เต็ม 5)

ประมาณการ ค่าช้จ่ายจรงิ มูลค่า* รวม
ต้นทนุต่อ
หน่วย*

จัดได้
ตาม

แผนฯ

บรรลุ
วัตถุประ

สงค์

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

1 โครงการสัมมนาบคุลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวชิาการ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
เร่ือง “รวมใจรัก พลังศรัทธา 
พฒันา มก.”

บคุลากรสายสนับสนุน
และช่วยวชิาการ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
 ที่มีต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ.
 ก าหนด

หอ้งประชุมสุธรรม 
อารีกุล ชั้น 1    
อาคารสารนิเทศ 50
 ปี

24-ต.ค.-58 24-ต.ค.-58 1500 1096 73.07 806 4.22 420,000.00    416,247.00    5,000.00     421,247.00          384.35  

มีผู้เข้าร่วม
โครงการน้อยกว่า

80% ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัดที1่

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่

2 โครงการสัมมนาเร่ือง "ชีวติ
สดใสวยัเกษยีณ"

ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างประจ า ที่จะ
เกษยีณอายุราชการในป ี
พ.ศ. 2558, 2559 และปี
 พ.ศ. 2560

หอ้งประชุมธรีะ สู
ตะบตุร ชั้น 2 
อาคารสารนิเทศ  
50  ป ีThe 
Imperial Hua Hin
 Beach Resort  
จ.ประจวบคีรีขันธ์

20-ก.ย.-58 23-ก.ย.-58 80 69 86.25 60 4.52 335,000.00    317,878.00    3,500.00     321,378.00    4,657.65     -

3 โครงการอิ่มบญุสุขใจไปกับ
สวสัดิการ 1

บคุลากร มก. จังหวดัสุพรรณบรีุ 21-มี.ค.-58 21-มี.ค.-58 70 61 87.14 59 4.39       34,800.00       18,195.00 -       18,195.00       298.28  

4 โครงการอิ่มบญุสุขใจไปกับ
สวสัดิการ 2

บคุลากร มก. จังหวดัจันทบรีุ 18-ก.ค.-58 18-ก.ค.-58 70 61 87.14 56 4.63       36,120.00       19,582.00 -       19,582.00       321.02  

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่ 5 โครงการส่งเสริมการศึกษา
ธรรมและปฏบิติัธรรม 
"หลักสูตรวทินัตสาสมาธสิ าหรับ
บคุลากร" ป ี2558

บคุลากร มก.

หอ้งเรียนวทินัตสา
สมาธ ิอาคาร
สารนิเทศ 50 ป ีชั้น
 G

23-มี.ค.-58 25-ธ.ค.-58 100 96 96.00 49 4.39     104,000.00     104,000.00 -     104,000.00    1,083.33  

1,820 1,383 875,902.00

กอ
งก

าร
เจ

้าห
น้า

ที่
ต้นทนุการจัดกิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558

ผู้ร
บัผิ

ดช
อบ

ล า
ดับ ชื่อกิจกรรม คุณสมบตัิผู้เข้าอบรม สถานที่

วัน เดือน ปี ที่จัดโครงการ จ านวนคน การประเมินผล

แผนเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ 



1 การศึกษาต่อทั้งใน และ
ต่างประเทศ 50 42 84.0 บคุลากรได้ลาศึกษาต่อ

2 การเข้าร่วมประชุมวชิาการ 
หรือน าเสนอผลงานทั้งใน 
และต่างประเทศ

800 702 87.8
บคุลากรได้ไปร่วมประชุม

วชิาการและน าเสนอผลงาน

3 การไปปฏบิติังานเพื่อเพิ่มพนู
ความรู้ทางวชิาการ 20 19 95.0

บคุลากรได้ไปเพิ่มพนูความรู้ทาง
วชิาการ

4 การไปฝึกอบรม ดูงาน วจิัย 
และปฏบิติัการวจิัย ณ 
ต่างประเทศ

200 186 93.0
บคุลากรได้ไปฝึกอบรม ดูงาน 

วจิัย และปฏบิติัการวจิัย

รวม 1,070 949

การพัฒนาบคุลากรทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ประจ าปงีบประมาณ 2558

ปฏบิติัได้ตามแผน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหาร 

และบุคลากรสายสนับสนุนและชว่ยวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558

ล าดับ ชื่อโครงการ
จ านวนคน

คิดเปน็รอ้ยละ ผลการปฏบิตัิงาน ผลสัมฤทธิ์ ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
เปา้หมาย เข้าจรงิ

การเพ่ิมพูนคุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ทางวิชาการ 
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