
แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ประเภทผู้บรหิาร 

1. การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมาย   

1) ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า) 
2) ผู้บริหารที่ไมม่ีวาระ (ผอ.กอง/ผอ.ศูนย์/หัวหน้าศูนย์/หัวหนา้ส านักงานเลขานุการ/หัวหน้าฝ่าย หรือเทยีบเท่า) 
3) ผู้บริหารที่มีวาระ (หัวหน้าภาควิชา/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี หรือเทียบเท่า) 
4) ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่มีวาระ (ผอ.ส านัก/ผอ.สถาบัน หรือเทียบเท่า) 
5) ผู้บริหารระดับสูงที่มีวาระ (รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี หรือเทียบเท่า) 

 
จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณที่ใช้ 
120 คน (ไม่นับซ  า) 1,431,000 บาท 
 
เป้าประสงค ์  

1) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษา การบริหารอุดมศึกษาเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การ
บริหารอุดมศึกษาด้วยส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2) เสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์การอุดมศึกษาเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3) เสริมสร้างการพัฒนากระบวนการทางความคิด ด้านการบริหารและวัฒนธรรมการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์องค์การ 
4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และรู้เท่าทันบริบท

ที่ท้าทายและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี วัดโครงการ  

1) มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  70%  ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั งไว ้
2) 80%  ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มคีวามรู้ความเข้าใจตามเป้าประสงค์ของโครงการ 
3) 80%  ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มคีวามพึงพอใจในระดับมาก 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมผีลการปฏิบตัิงานท่ีดีขึ น 

ผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติการตามแผนฯ 
  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผูบ้ริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.



แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ประเภทผู้บรหิาร 

 

ที ่ หลักสูตร อัต
ลักษณ์ 

สมรรถนะ
หลัก 

จ านวน
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ห ลั ก สู ต ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ
ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน/ หรือ
เทียบเท่า) 
 เนื อหาหลักสูตร บทบาท หน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ และธรรมาภิบาลของ
ผู้บัง คับบัญชา กฎหมาย และระเบียบ
ข้อบั ง คับและแนวปฏิบัติ ด้ านการ เงิ น 
งบประมาณ การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ระเบียบพัสดุ และทรัพยากรบุคคล การ
บริหารทีมงาน และภาวะผู้น า  

I,D,K,
U 

AM,SM,E,I
,TW 

ผู้บังคับ 
บัญชา 
(40) 

 
311,000 

กจน.         24-
26 

   

2. หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร 
(หัวหน้าภาควิชา) 
 เนื อหาหลักสูตร ภาวะผู้น ากับ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนหน่วยงาน 
การพัฒนาและบริหารทีมงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลกับการบริหาร
การ เงิ น  งบประมาณ การสื่ อสาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการบริหารทรัพยากร
บุคคล ระบบคุณภาพกับเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ จริยธรรม คุณธรรม 

I,D,K,
U 

AM,SM,E,I
,TW 

ผู้บริหาร 
(40 คน) 

 
460,000 

กจน. และ
สสอ.กพส. 

         6-10   
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แผนพัฒนาบุคลากร 
ประเภทผู้บรหิาร 

ที ่ หลักสูตร อัต
ลักษณ์ 

สมรรถนะ
หลัก 

จ านวน
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. หลักสูตรเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
( รองอธิการบดี / ผู้ ช่ วยอธิการบดี /
คณบดี/ผอ.ส านัก/ผอ.สถาบัน หรือ
เทียบเท่า) 
    เนื อหาหลักสูตร  
การบริหารอุดมศึกษาเชิงกลยุทธ์ การ
ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์  และ
แผนการบริหารองค์กร หลักนิติธรรม
และกฎหมาย ที่มีผลกระทบการบริหาร
อุดมศึกษา ภาวะผู้น าและการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง จริยธรรม คุณธรรม 
และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การ
บริหารจัดการทรัพยากรสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ  การบริหารการเ งิน 
งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การ
บริห ารนวั ตกรรมและผลงานทาง
วิชาการ และการศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการองค์การแห่งการเรียนรู้  และ
องค์กรประสิทธิภาพสูง  

I,D,K,
U 

AM,SM,E,I
,TW 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

(40) 
 

 
660,000 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
15,16,1
7,21,23,
24,27,2
8 

 
 
 
 
 
 

 

   รวม 120 1,431,000              
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แผนพฒันาบคุลากร 
สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 

2. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1) ต้นกล้านนทร ี (พนักงานใหม่ที่มีอายุการปฏิบตัิงาน 1 – 2 ปี) 
2) นนทรีเขียวขจ ี (ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ 2 – 15 ปี และยังไม่ไดต้ าแหน่งช านาญการ) 
3) นนทรียืนต้น (ผู้ปฏิบัติงานระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ หรือผู้ปฏิบัติงานท่ีมีอายุงาน 16 – 30 ปี) 
4) นนทรีดอกบาน (ผู้ปฏิบัติงานระดับเชี่ยวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ หรือผู้ที่มีอายุงาน 30 ปีขึ้นไป) 

จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณที่ใช้ 
 4,050 คน (นับซ้ า) 2,260,000 บาท 
เป้าประสงค ์

1) เข้าใจในพันธกิจ เป้าหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การ 
2) ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เรียนรู้ และพัฒนาการปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์การ 
4) พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบตัิงาน 
5) วิเคราะห์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนางาน 
6) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บรหิาร 
7) วางแผน และพัฒนาการปฏิบัติงานได้ตามยุทธศาสตร์ขององค์การ 
8) วิเคราะห์ ประเมินผล และน าผลสูก่ารพัฒนาการปฏบิัติงาน 
9) จัดการความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ค าปรึกษาช้ีแนะ แนวปฏิบตัิที่ดีหรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์การแห่งการเรยีนรู้ 

ตัวช้ีวัดโครงการ  
1) มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  80%  ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว ้
2) 80%  ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มคีวามรู้ความเข้าใจตามเป้าประสงค์ของโครงการ 
3) 80%  ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มคีวามพึงพอใจในระดับมาก 
4) ผู้เข้าร่วมโครงการมผีลการปฏิบตัิงานท่ีดีขึ้น 

ผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติการตามแผนฯ 
  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรประเภทผูบ้ริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. 
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แผนพฒันาบคุลากร 
สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 

ที ่ หลักสูตร 
อัต

ลักษณ์ 
สมรรถนะ

หลัก 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 
(จ านวน) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2557 
- รุ่นท่ี 49 

I,D,K,
U 

AM,SM,E,I
,TW 

ต้นกล้า
นนทรี 

 
(110) 

งบประมาณ
จากต้นสังกัด 

กจน. และ
สสอ.กพส 

 

25
-

28          

 

- รุ่นท่ี 50 (110) 
  

22-
25         

 

- รุ่นท่ี 51 (110)    9-12         
- รุ่นท่ี 52 (110)    10-13         
- รุ่นท่ี 53 (110)             
- รุ่นท่ี 54 (110)             

2 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ
พนักงานใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
- การนิเทศงานบุคลากรใหม่สาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 
 นักวิชาการเงินและบัญชี 

I,D,K,
U 

AM,SM,E,I
,TW 

ต้นกล้า
นนทรี 

 
 
 

(40) ใช้
งบประมาณ

จาก
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองคลัง 

            

 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (40) 

กอง
แผนงาน 

            

 นักวิชาการศึกษา (40) ส านัก
ทะเบียนฯ 

            

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (40) 
ส านัก
คอมฯ 

            

 บุคลากร (40) 15,000 กองการ             
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แผนพฒันาบคุลากร 
สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 

ที ่ หลักสูตร 
อัต

ลักษณ์ 
สมรรถนะ

หลัก 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 
(จ านวน) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

(40) 15,000 
เจ้าหน้าท่ี             

3 การพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับคณุภาพ
การปฏิบัติงาน 
 
- การเขียนคู่มือการปฏิบตัิงาน 

 
 
 

D,U 

 
 
 

AM,SM,E 

ต้นกล้า
นนทรี 

 
(120) 

70,000 

 
 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

    

 

  30-31       

- การเสริมสร้างประสิทธิภาพงาน
บริการ D,U AM,SE,E (80) 150,000 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

    
 

17-
19 

      

-      การเขียนหนังสือราชการ D,U AM,SE,E (120) 120,000 
กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

       
28-29 

 
4-5    

4 ระบบคณุภาพกับการปฏิบตัิงานเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิขององค์กร 
- การท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ

องค์การ 

D,K AM,SM,E,I
,TW 

นนทรี
เขียวขจี 

 

ใช้
งบประมาณ

จาก
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สปค. 

 

  1 วัน 

  

 

       

- การอบรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 90 คน สปค. 

 
  3 วัน 

  
 

       

- การอบรมการจัดท ารายงาน 
การประเมินตนเอง (SAR) 

รุ่นละ  
40 คน 

สปค. 
 

 
  

 
 รุ่นละ 1.5 วัน     

- การอบรมผู้ประเมินคณุภาพ
ภายใน มก. 

รุ่นละ  
40 คน 

สปค. 
 

 
  

 
  รุ่นละ 3 วัน    

- การอบรมเลขานุการผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน มก. 

รุ่นละ  
40 คน 

สปค. 
 

 
  

 
    รุ่นละ 

2 วัน 
  



แผนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

แผนพฒันาบคุลากร 
สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 

ที ่ หลักสูตร 
อัต

ลักษณ์ 
สมรรถนะ

หลัก 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 
(จ านวน) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 การพัฒนาผลงานเพื่อความก้าวหน้าตาม
สายงาน 
- การสร้างผลงานเพื่อเข้าสูต่ าแหน่ง

ช านาญการ/เชี่ยวชาญ/เช่ียวชาญ
พิเศษ 

 

D,K AM,E 
นนทรี 
ยืนต้น 
(80) 

100,000 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี

และ
ส านักหอ

สมุด 

       18,20 8   
 
 
 

6 โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัตงิาน 
- สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการเงิน

และบัญช ี
D,K,U AM,E,TW 

ทุกกลุ่ม 
(100) ใช้

งบประมาณ
จาก

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองคลัง 

            
- สัมมนาเครือข่ายนักวเิคราะห์

นโยบายและแผน 
D,K,U AM,E,TW (100) กอง 

แผนงาน 
            

- สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา D,K,U AM,E,TW (100) ส านัก
ทะเบียนฯ 

            

- สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบตัิงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

D,K,U AM,E,TW (100) 
 

 
70,000 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

    
 

   
 

   
 

  

7 โครงการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน         
ปี 2558 

I,U I,TW ทุกกลุ่ม 
(1,500) 

 
70,000 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

  
 
 

         

8 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน (บุคลากร) : อบรมทักษะการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษ รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2 

D AM,SM,E ทุกกลุ่ม 
(300) 

ใช้
งบประมาณ

จาก
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

คณะ
มนุษยศา

สตร์ 

    9-
13 

   8-12    

9 การส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (4 ครั้ง) D,K 

AM,SM,E,I
,TW 

 (150) 150,000 
กองการ
เจ้าหน้าท่ี 
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แผนพฒันาบคุลากร 
สายสนบัสนนุและช่วยวิชาการ 

ที ่ หลักสูตร 
อัต

ลักษณ์ 
สมรรถนะ

หลัก 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 
(จ านวน) 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการส่งเสริมบุคลากรดีเด่น D,K AM,SM,E,I ทุกกลุ่ม 
(190) 

100,000 
กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

            

11 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ D,K AM,SM,E,
TW 

ทุกกลุ่ม 1,200,000 
เงินรายได้

สบค.และเงิน
รายได้

ส่วนกลาง 
มก. 

สบค.             

   รวม 4,050 2,260,000              
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แผนเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ 

3. การเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรทั่วไป  
เป้าประสงค ์

1) บุคลากรไดรู้้จักคุ้นเคยกับผูร้่วมงานอ่ืนๆ เป็นการสร้างเครือข่าย อันจะก่อให้เกิดความรักความผูกพันกบัองค์กร มีความสามัคคีปรองดอง และเป็นประโยชน์ต่อการร่วม
เป็นพลังผลักดัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายตามนโยบายและพันธกิจ  

2) บุคลากรมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตเข้มแข็ง มีความสุขในการด าเนินชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
ท างานเป็นทีมและสร้างความสุขในการท างานร่วมกัน ตลอดจนเผื่อแผ่ความสุขไปสู่ชุมชนรอบข้างและสังคมส่วนรวมได้ด้วย 

จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณที่ใช้ 
8,210 คน (นับซ ้ำ) 3,497,000 บำท 
ตัวช้ีวัดโครงการ  

1) มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า  80%  ของกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว ้
2) 80%  ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มคีวามรู้ความเข้าใจตามเป้าประสงค์ของโครงการ 
3) 80%  ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  มคีวามพึงพอใจในระดับมาก 

ที ่ หลักสูตร 
Happy 

Workplace 
จ านวนกลุ่ม 
เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ Read@KU Happy Brain บุคลากรท่ี
สนใจ 

- ส านักหอสมุด 
            

2 โครงการกีฬาบุคลากร Happy Society 1,200 300,000 ส านักการ
กีฬา             

3 โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์ Happy Money 150 16,000 กองการ
เจ้าหน้าท่ี   

 
     18    

4 โครงการ “การเตรียมตัวและการปฏิบัติ
ตนหลังเกษียณ” 

Happy Society 80 350,000 กองการ
เจ้าหน้าท่ี   

 
       

5-7 
  

5 โครงการขอบคุณบุคลากร Happy Relax 4,500 1,855,000 กองกลาง             
6 โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมะและ

ปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสา
สมาธิ” 

Happy Soul 80 104,000 กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

            
7 โครงการไหว้พระ 9 วัด Happy Soul 140 72,000 กองการ

เจ้าหน้าท่ี             
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แผนเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ 

ที ่ หลักสูตร 
Happy 

Workplace 
จ านวนกลุ่ม 
เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกิน
ดี มีสุข 

Happy Body ทุกกลุ่ม 
(1,700) 

 
430,000 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

           ½ 
วัน 

9 โครงการส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพ่ือการ
ออกก าลังกาย 

Happy Body บุคลากร
ผู้สนใจ 

- ส านักการ
กีฬา             

10 โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ Happy Body 40 52,000 ส านักการ
กีฬา             

11 โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ Happy Body  80 100,000 ส านักการ
กีฬา             

12 โครงการการออกก าลังกายด้วยยางยดื Happy Body 40 68,000 ส านักการ
กีฬา             

13 โครงการการแข่งขันฟุตบอลบุคลากร Happy Body 200 150,000 ส านักการ
กีฬา             

   รวม 8,210 3,497,000              

 



๔. การเพิ่มพูนคุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาการ 
กลุ่มเป้าหมาย    

๑) บุคลากรสายวิชาการ 
๒) บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เป้าประสงค ์ การเพิ่มคณุวุฒิ การเพิ่มทักษะ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ 
จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ๑,๒๘๐ คน (นับซ  า) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 

วันที่ด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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. การศึกษาต่อทั งในและตา่งประเทศ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

๗๐  
๒. การเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือน าเสนอผลงานในต่างประเทศ ๗๐๐  
๓. การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ๑๐  
๔. การไปฝึกอบรม ดูงาน วิจัย และปฏิบัติการวิจยั ณ ต่างประเทศ ๕๐๐  
   ๑,๒๘๐  

 

การเพิ่มพูนคณุวุฒิ ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทางวิชาการ 
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