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ส ำนักงำนประกันคุณภำพ โดยงำนพัฒนำและฝึกอบรม ร่วมกับกองแผนงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

ได้ด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กระบวนกำรจัดท ำแผน” จ ำนวน 2 รุน่ คอื รุน่ที่ 1 ส ำหรับคณะวิชำ และรุ่นที่ 

2 ส ำหรับสถำบัน ส ำนัก โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผน หรือ

กำรประกันคุณภำพของคณะ สถำบัน ส ำนัก หรอืหน่วยงำนเทยีบเทำ่ มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจัดท ำแผน 

และฝึกปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนระดับต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ สกอ. 

ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน  

ภำยหลังจำกกำรด ำเนินโครงกำรฯ งำนพัฒนำและฝึกอบรมจะจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรฯ 

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน และเพื่อน ำข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำอบรมไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในครั้ง

ต่อไป โดยมิติในกำรประเมินแบ่งเป็น 2 มิติ ประกอบด้วย กำรประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ของกำร

ด ำเนินงำน และกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ รูปแบบรำยงำนแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 

บทสรุปผู้บริหำร บทน ำ ผลกำรประเมินโครงกำร สำระส ำคัญที่ได้จำกโครงกำร และภำคผนวก ซึ่งผลจำกกำร

ประเมินโครงกำรฯ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำรพัฒนำปรับปรุงงำนของงำนพัฒนำและฝึกอบรม และเป็นข้อมูล

ประกอบกำรประเมินคุณภำพภำยใน ของส ำนักงำนประกันคุณภำพ 

 

 

งำนพัฒนำและฝึกอบรม ส ำนกังำนประกันคุณภำพ 

เมษำยน 2556 
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ส ำนักงำนประกันคุณภำพได้ด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กระบวนกำรจัดท ำแผน จ ำนวน 2 

รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ส ำหรับคณะวิชำ วันที่ 24 - 25 ธันวำคม 2555 และ รุ่นที่ 2 ส ำหรับสถำบัน ส ำนัก วันที่ 7 – 8 

มกรำคม 2556 ณ ห้องประชุม 303 ช้ัน 3 อำคำรบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง โดยได้รับเกียรติจำก  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย รองหัวหน้ำภำควิชำสรีรวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำช

พยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นวิทยำกรในกำรอบรม โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำม

เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำแผน หรือกำรประกันคุณภำพของคณะ สถำบัน ส ำนัก หรือหน่วยงำนเทยีบเทำ่ มีควำมรู ้ควำม

เข้ำใจในกระบวนกำรจัดท ำแผน และฝึกปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนระดับต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำน

เพื่อกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน มีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้บริหำร หรือผู้ปฏิบัติงำนที่มี

ควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผน หรือกำรประกันคุณภำพ ของคณะ สถำบัน ส ำนัก หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ จ ำนวน 

120 คน หรือ 60 คนต่อรุ่น กำรด ำเนินโครงกำรมีค่ำใช้จ่ำยรวม 107,266 บำท จำกยอดที่ขออนุมัติ 150,000 บำท  

คดิเป็นรอ้ยละ 71.51  โดยมีผู้เข้ำอบรม รุน่ที่ 1 ส ำหรับคณะวิชำ จ ำนวน 66 คน และรุ่นที่ 2 ส ำหรับสถำบัน ส ำนัก จ ำนวน 

76 คน รวม 2 รุ่น จ ำนวน 142 คน เป็นบุคลำกรจำกวิทยำเขตบำงเขน 94 คน  วิทยำเขตก ำแพงแสน 23 คน วิทยำเขต 

ศรีรำชำ 14 คน และวิทยำเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 11 คน  

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินโครงกำรฯ พิจำรณำจำกผลกำรตอบแบบสอบถำม แบ่งเป็น 2 มิติ 

โดยมีตัวบ่งชี้ในกำรประเมินรวม 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้ด้ำนกำรบรรลุเปำ้หมำยตำมวัตถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำน ประเมิน

จำก 1) ผู้เข้ำอบรมสำมำรถก ำหนดตัวชี้วัดหลักที่สำมำรถใช้ติดตำม ประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 2) ผู้เข้ำอบรม

สำมำรถพัฒนำ “รำ่ง” แผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนเพื่อน ำไปพัฒนำต่อให้เป็นฉบับสมบูรณไ์ด้ และด้ำนประสิทธิภำพใน

กำรด ำเนินงำน ประเมินจำกควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำรด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอน

กำรให้บริกำร ด้ำนเจำ้หน้ำที่ผูใ้ห้บริกำร และด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ มีผู้ตอบแบบสอบถำมรุ่นที่ 1 จ ำนวน 

41 คน จำกจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 66 คน คิดเป็นร้อยละ 62.12 และมีผู้ตอบแบบสอบถำมรุ่นที่ 2 จ ำนวน 53 คน จำก

จ ำนวนผู้เข้ำอบรม 76 คน คดิเป็นร้อยละ 69.74 รำยละเอียดผลกำรประเมินฯ แสดงได้ดังนี ้

 

มติทิี่ 1 การบรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการอบรม 

ตัวบ่งชี้การประเมนิ ผลการประเมนิ 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 ภาพรวม 

1)  ผู้เข้ำอบรมสำมำรถก ำหนดตัวชี้วัดหลักท่ีสำมำรถใช้ติดตำม 

ประเมินผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมผลหลงัอบรม 

2)  ผู้เข้ำอบรมสำมำรถพัฒนำ “ร่ำง” แผนกลยุทธ์ของหนว่ยงำน

เพื่อน ำไปพัฒนำต่อให้เป็นฉบับสมบูรณ์ได้ 

อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมผลหลงัอบรม 
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มติทิี่ 2 ประสทิธิภาพของการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้การประเมนิ ผลการประเมนิ 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 ภาพรวม 

1) ผู้เข้ำอบรมมคีวำมคดิเห็นตอ่ประสิทธิภำพ ในกำรด ำเนนิงำน

ภำพรวม มคี่ำเฉลี่ยไมน่อ้ยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

 บรรลุ 

(ค่ำเฉลี่ย 4.19) 

บรรลุ 

(ค่ำเฉลี่ย4.14) 

 บรรลุ 

(ค่ำเฉลี่ย 4.16) 

2) ผู้เข้ำอบรมมคีวำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร มคี่ำเฉลี่ย

ไมน่อ้ยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

บรรลุ  

(ค่ำเฉลี่ย 4.36) 

บรรลุ  

(ค่ำเฉลี่ย 4.38) 

บรรลุ  

(ค่ำเฉลี่ย 4.37) 

3) ผู้เข้ำอบรมมคีวำมคิดเหน็ตอ่กระบวนกำร ขั้นตอนกำร

ให้บริกำร มคี่ำเฉลี่ยไมน่อ้ยกวำ่ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

บรรลุ  

(ค่ำเฉลี่ย 4.03) 

บรรลุ  

(ค่ำเฉลี่ย 4.00) 

บรรลุ  

(ค่ำเฉลี่ย 4.01) 

4) ผู้เข้ำอบรมมคีวำมคิดเห็นต่อเจ้ำหนำ้ที่ผู้ให้บริกำร มคี่ำเฉลี่ย

ไมน่อ้ยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

บรรลุ  

(ค่ำเฉลี่ย 4.20) 

บรรลุ  

(ค่ำเฉลี่ย 4.11) 

บรรลุ  

(ค่ำเฉลี่ย 4.15) 

5) ผู้เข้ำอบรมมคีวำมคิดเห็นต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  

มคี่ำเฉลี่ยไมน่อ้ยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 

บรรลุ  

(ค่ำเฉลี่ย 4.18) 

บรรลุ  

(ค่ำเฉลี่ย 4.08) 

บรรลุ  

(ค่ำเฉลี่ย 4.13) 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม  

 ด้านวิทยากร : ผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจต่อกำรถ่ำยทอดเนื้อหำและประสบกำรณ์ของวิทยำกร ที่

สำมำรถสอดแทรกเนือ้หำที่สร้ำงแรงบันดำลใจ และจุดประกำยควำมคิดได้หลำยอย่ำง รวมทั้งกำรอบรมครั้งนี้ท ำให้

เข้ำใจในกระบวนกำรจัดท ำแผนของหน่วยงำนได้ดียิ่งขึ้น สำมำรถน ำกลับไปใช้ 

 ด้านกระบวนการด าเนินงาน : ผู้เข้ำอบรมต้องกำรให้จัดโครงกำรนี้อย่ำงต่อเนื่อง โดย 1 ปี อำจจัด

สัก 4 คร้ัง เพื่อให้บุคลำกรได้เรยีนรู ้รับรู้แนวคิดในกำรจัดท ำแผนมำกขึ้น นอกจำกนี้ควรมีภำคปฏิบัติเพิ่มขึ้นโดยอำจ

จ ำลองจำกแผนของแต่ละหน่วยงำน และควรเชิญผูบ้รหิำรคณะเข้ำอบรม จะได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่ำ  
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ที่มาของการด าเนินโครงการ 
 

ตำมที่ส ำนักงำนประกันคุณภำพ และกองแผนงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของ

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนแผนและพัฒนำคุณภำพองค์กร ดังนั้น จึงได้ด ำเนินโครงกำรเพื่อสร้ำงควำมรู ้

ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำแผนมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ซึ่งในระยะแรกเน้นกำรให้ควำมรู้พื้นฐำนส ำหรับ

รองรับงำนด้ำนแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ ได้แก่ กระบวนกำรจัดท ำแผน เครื่องมือต่ำงๆ ที่ใช้ในกระบวนกำร

วำงแผนและกำรติดตำมประเมินผล อันจะส่งผลให้หน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถจัดท ำแผนของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับ

แผนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจด้ำนแผนจ ำนวน 2 โครงกำร ประกอบด้วย โครงกำรเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard 

และกำรก ำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ในวันที่ 9 – 10 กันยำยน 2553 และโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดท ำแผน

ยุทธศำสตร ์ในวันที่ 25 มิถุนำยน 2555 ซึ่งกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริหำรและบุคลำกร

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรเ์ป็นอย่ำงดี 

ในกำรนี้ เพื่อให้กำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนแผนและพัฒนำคุณภำพองค์กร มีควำมลุ่มลึก และ

เน้นให้เกดิควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ และกำรเช่ือมโยงแผนในระดับต่ำงๆ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ และกอง

แผนงำน จึงร่วมกันด ำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการจัดท าแผน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ผู้บริหำร หรอืผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผน หรือกำรประกันคุณภำพของคณะ สถำบัน ส ำนัก หรือ

หน่วยงำนเทียบเท่ำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจัดท ำแผน และฝึกปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนระดับต่ำงๆ ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน ส ำหรับกำร

อบรมในคร้ังนีไ้ด้แบ่งกำรอบรมเป็น 2 รุน่ คอื รุน่ที่ 1 ส ำหรับคณะวิชำ และรุน่ที่ 2 ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน 

 

วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กระบวนกำรจัดท ำแผน 

2. เพื่อน ำข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำอบรม ไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในคร้ังต่อไป 
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เกณฑ์การประเมินประสทิธิภาพการด าเนินงาน 
คำ่เฉลี่ย 0.00-1.50     หมำยถงึ     น้อยที่สุด 

คำ่เฉลี่ย 1.51-2.50     หมำยถงึ     น้อย 

คำ่เฉลี่ย 2.51-3.50     หมำยถงึ     ปำนกลำง 

คำ่เฉลี่ย 3.51-4.50     หมำยถงึ     มำก 

คำ่เฉลี่ย 4.51-5.00     หมำยถงึ     มำกที่สุด 

 
กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 

 
 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรม 
 

ตารางท่ี 1 จ ำนวนผู้เข้ำอบรมในแต่ละวิทยำเขต จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม และคำ่ใช้จำ่ย 

รุ่นที่ จ านวนผู้เข้าอบรม จ านวน / ร้อยละ

ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

ค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 

ค่าใช้จ่าย

ต่อคน บำงเขน ก ำแพงแสน ศรรีำชำ เฉลมิ 

พระเกียรติฯ 

รวม 

ภาพรวม 94 23 14 11 142 94 (66.20%) 107,266.00 755.39 

รุ่นที่ 1 43 8 9 6 66 41 (62.12%) 48,733.00 738.38 

รุ่นที่ 2 51 15 5 5 76 53 (69.74%) 58,533.00 770.17 
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ตารางท่ี 2   จ ำนวนผู้เข้ำรว่มโครงกำรแยกตำมรุน่ และหนว่ยงำนในแต่ละวิทยำเขต 

วิทยาเขต จ านวนผู้เข้าอบรม (คน) 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รวม 

บางเขน 43 51 94 

ก าแพงแสน 8 15 23 

ศรรีาชา 9 5 14 

เฉลิมพระเกียรติฯ 6 5 11 

รวมท้ังหมด 66 76 142 

วิทยาเขตบางเขน 28 หน่วยงาน 

1.คณะเกษตร 2 - 2 

2.คณะบริหำรธุรกจิ 2 - 2 

3.คณะประมง 2 - 2 

4.คณะมนุษยศำสตร์ 2 - 2 

5.คณะวนศำสตร์ 2 - 2 

6.คณะวิทยำศำสตร์ 2 - 2 

7.คณะวิศวกรรมศำสตร์ 4 - 4 

8.คณะศึกษำศำสตร์ 2 - 2 

9.คณะเศรษฐศำสตร ์ 3 1 4 

10.คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 2 - 2 

11.คณะสังคมศำสตร ์ 2 - 2 

12.คณะสัตวแพทยศำสตร ์ 2 1 3 

13.คณะอุตสำหกรรมเกษตร 2 - 2 

14.คณะสิ่งแวดล้อม 2 - 2 

15.คณะเทคนิคกำรสัตวแพทย์ 2 - 2 

16.บัณฑิตวทิยำลัย - 2 2 

17.สถำบันวิจัยและพัฒนำแหง่ มก. - 2 2 

18.สถำบันคน้คว้ำและพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์อำหำร 

- 2 2 

19.สถำบันคน้คว้ำและพัฒนำผลิตผล

ทำงกำรเกษตรฯ 

- 3 3 

20.สถำบันคน้คว้ำและพัฒนำ 

ระบบนิเวศเกษตร 

- 4 4 

21.สถำบันอนิทรีจนัทรสถติย์ฯ - 2 2 

22.ส ำนักพพิิธภัณฑ์ฯ - 2 2 

23.ส ำนักบริกำรคอมพวิเตอร์ - 2 2 

24.ส ำนักทะเบียนและประมวลผล - 2 2 

25.ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม - 2 2 

26.ส ำนักหอสมุด - 1 1 

วิทยาเขต จ านวนผู้เข้าอบรม (คน) 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รวม 

27.ศูนย์นำนำชำติสิรินธรฯ - 2 2 

28.ส ำนักงำนอธิกำรบดี 7 22 29 

29.ผู้บริหำร 2 2 4 

วิทยาเขตก าแพงแสน 10 หน่วยงาน 

1.คณะเกษตร ก ำแพงแสน 2 1 3 

2. คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์  2 1 3 

3. คณะวิศวกรรมศำสตร์ ก ำแพงแสน 2 - 2 

4. คณะศึกษำศำสตร์และพัฒนศำสตร์ - - - 

5. คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 2 - 2 

6.สถำบันสุวรรณวำจกกสิกิจฯ - 2 2 

7.สถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำแพงแสน - 3 3 

8.ส ำนักหอสมุด ก ำแพงแสน - 3 3 

9.ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ก ำแพงแสน 

- 2 2 

10.ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน - 3 3 

วิทยาเขตศรีราชา 7 หน่วยงาน 

1.คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 - 2 

2.คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ 2 - 2 

3.คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ 2 - 2 

4.คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ 2 - 2 

5.วิทยำลัยพำณชิยนำวีนำนำชำติ  1 - 1 

6.ส ำนักงำนวิทยำเขตศรีรำชำ - 3 3 

7.ส ำนักวิทยบริกำร วิทยำเขตศรีรำชำ - 2 2 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจ.สกลนคร 6 หน่วยงาน 

1.คณะทรัพยำกรธรรมชำติและ

อุตสำหกรรมเกษตร 

2 - 2 

2.คณะวิทยำศำสตร์และ

วิศวกรรมศำสตร์ 

2 - 2 

3.คณะศิลปศำสตร์และวิทยำกำร

จัดกำร 

2 - 2 

4.ส ำนักงำนวิทยำเขต ฉกส. - 2 2 

5.ส ำนักวิทยบริกำร ฉกส. - 2 2 

6.สถำบันวิจัยและพัฒนำ ฉกส. - 1 1 

http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=79
http://flas.ku.ac.th/
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=80
http://www.edu.kps.ku.ac.th/
http://www.sps.kps.ku.ac.th/
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=83
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=85
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=84
http://www.imc.src.ku.ac.th/
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=86
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=86
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=87
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=87
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=88
http://www.ku.ac.th/newdesign/content_level.php?menulevel=88
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จำกตำรำงที่ 1 และ 2 สรุปได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กระบวนกำรจัดท ำแผน  

ในภำพรวมทั้ง 2 รุ่น มีผู้เข้ำอบรมทั้ง 4 วิทยำเขต จ ำนวนรวมทั้งสิ้น 142 คน เป็นบุคลำกรจำกวิทยำเขตบำงเขน 

จ ำนวน 94 คน วิทยำเขตก ำแพงแสน จ ำนวน 23 คน วิทยำเขตศรรีำชำ จ ำนวน 14 คน และวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จ.สกลนคร จ ำนวน 11 คน มีจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมภำพรวม 94 คน จำกจ ำนวนผู้เข้ำอบรม 142 คน คิดเป็น 

รอ้ยละ 66.20 และมีคำ่ใช้จำ่ยในกำรด ำเนินโครงกำรทั้ง 2 รุน่ รวมทั้งสิน้ 107,266.00 บำท คิดเป็นคำ่ใช้จำ่ย 755.39 

บำท/คน 
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การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ร่วมกับ กองแผนงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดโครงกำรฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติกำร เรื่อง กระบวนกำรจัดท ำแผน จ ำนวน 2 รุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้รับควำมรู้ ควำม

เข้ำใจ ในกระบวนกำรจัดท ำแผน 2) เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้ฝึกปฏิบัติในกำรจัดท ำแผน และสำมำรถก ำหนดตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของแผนระดับต่ำงๆ โดยได้รับเกียรติจำก รศ.ดร.นำยแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย รองหัวหน้ำภำควิชำ

สรีรวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นวิทยำกรในกำรอบรม ณ ห้องประชุม 303 

อำคำรบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง ดังนี้ 

รุน่ที่ 1 ส ำหรับคณะวิชำ   วันที่ 24 – 25 ธันวำคม 2555  

รุน่ที่ 2 ส ำหรับสถำบัน ส ำนัก  วันที่ 7 – 8 มกรำคม 2556 

โดยผลกำรประเมินกำรบรรลุเปำ้หมำยตำมวัตถุประสงคข์องกำรด ำเนินงำน อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมผลหลงั

อบรม 

 

ประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน 

กำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กระบวนกำรจัดท ำแผน ได้จัดท ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็น

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร โดยแบ่งข้อค ำถำมออกเป็น 4 ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร ด้ำนกระบวนกำร 

ขัน้ตอนกำรให้บริกำร ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร และด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้เข้ำรับ

กำรฝึกอบรมส ำหรับเป็นข้อมูลป้อนกลับในกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการ

ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

.43 รำยละเอียดแสดงได้ดังตำรำงต่อไปนี้ 

 

ภาพรวม 

ตัวบ่งชีท้ี ่1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมคิดเห็นต่อประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนภำพรวม มคี่ำเฉลี่ยไมน่อ้ยกวำ่ 3.51  

ผลการประเมนิ บรรลุเปา้หมาย : โดยมีคำ่เฉลีย่ 4.16 อยู่ในระดับมำก ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน .43 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ตัวบ่งชีท้ี ่2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรให้บริกำร มคี่ำเฉลี่ยไมน่อ้ยกว่ำ 3.51 
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ผลการประเมนิ บรรลุเปา้หมาย : โดยมีคำ่เฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมำก ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน .44 

รายการที่ประเมิน    SD. 

1. วทิยำกรมคีวำมสำมำรถในกำรช้ีแจง ตอบค ำถำม และให้ขอ้แนะน ำ 4.58 .52 

2. เอกสำรประกอบกำรอบรมมีเนื้อหำที่ชัดเจน ครอบคลุม 4.18 .55 

3. กำรเข้ำร่วมอบรมท ำให้ได้รับประโยชนใ์นกำรจัดท ำแผน 4.34 .52 
 

ด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 

ตัวบ่งชีท้ี ่3 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มคี่ำเฉลี่ยไมน่อ้ยกวำ่ 3.51 

ผลการประเมนิ บรรลุเปา้หมาย : โดยมีคำ่เฉลี่ย 4.01 อยู่ในระดับมำก ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน .59 

รายการที่ประเมิน    SD. 

4. กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์กำรอบรมมคีวำมท่ัวถึง  3.89 .80 

5. กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมอบรมผ่ำนระบบออนไลน์มีควำมสะดวก 4.16 .66 

6. ก ำหนดกำรอบรมจ ำนวน 2 วัน มคีวำมเหมำะสม 3.98 .70 
 

ด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ 

ตัวบ่งชีท้ี ่4 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมคิดเห็นต่อเจ้ำหนำ้ที่ผู้ให้บริกำร มคีำ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 

ผลการประเมนิ บรรลุเปา้หมาย : โดยมีคำ่เฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมำก ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน .56 
 

รายการที่ประเมิน    SD. 

7. เจ้ำหนำ้ที่ให้ขอ้มูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับโครงกำรฯ ได้เป็นอยำ่งดี 3.99 .68 

8. เจ้ำหนำ้ทีใ่ห้กำรตอ้นรับด้วยอัธยำศัยไมตรี 4.24 .58 

9. เจ้ำหนำ้ที่ให้บริกำร / อ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเข้ำร่วมอบรม 4.22 .58 
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ตัวบ่งชีท้ี ่5 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมคิดเห็นต่อสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มคี่ำเฉลี่ยไมน่อ้ยกว่ำ 3.51 

ผลการประเมนิ บรรลุเปา้หมาย : โดยมีคำ่เฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมำก ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน .57 
 

รำยกำรท่ีประเมิน    SD. 

11. ควำมเหมำะสมของส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ 4.29 .62 

12. ควำมเหมำะสมของอำหำรวำ่ง  3.86 .87 

13. ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีจัดโครงกำรในภำพรวม 4.23 .57 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากผู้เขา้ร่วมโครงการ 
 

 ความประทับใจ 

รุน่ที่ 1 

1. กำรจัดอบรมคร้ังนีท้ ำให้เข้ำใจในกระบวนกำรจัดท ำแผนของหน่วยงำนได้ดยีิ่งขึน้ สำมำรถน ำกลับไปใช้

ท ำงำนได้จริง ขอบคุณที่มีกำรจัดอบรมในหัวข้อดีๆ 

2. แม้ว่ำวิทยำกรจะบรรยำยเก่ียวกับแผน แต่สำมำรถสอดแทรกเนือ้หำที่สำมำรถสรำ้งแรงบันดำลใจ และ

จุดประกำยควำมคิดได้หลำยอย่ำง 

3. วิทยำกรบรรยำยไดด้ีมำก 

4. กำรเปลี่ยนสถำนที่ฝกึอบรมมำที่คณะประมง ท ำให้มโีอกำสได้มำเยี่ยมชมสถำนที่ไปในครำวเดียวกัน 

รุ่นที่ 2 

1. วิทยำกรมีควำมรู ้ควำมสำมำรถมำก สำมำรถถำ่ยทอดควำมรู้ได้ด ีมีวธิีกำรที่น่ำสนใจ สนุกสนำนท ำให้ 

ไม่เบื่อ และสอดแทรกควำมรูท้ำงกำรแพทย์ ท ำให้ได้รับควำมรู้เพิ่มเติม 

2. โครงกำรนีด้ีมำกท ำใหม้ีควำมรู ้ควำมเข้ำใจและเหน็ควำมส ำคัญในเรื่องกำรจดัท ำแผนมำกขึน้ 

3. อยำกให้เชิญ อ.ชัยเลิศ มำบรรยำยเรื่องแผนทุกปี 

 ข้อเสนอแนะ 

รุ่นที่ 1 

1. ควรจัดอีกเพื่อให้บุคลำกรในสว่นอื่นได้มำรับประสบกำรณด์ว้ยตนเอง และเหน็ควำมส ำคญัของงำน

ตนเอง และงำนแวดล้อมทีต่้องสอดคล้องกัน โดยจัด 3 เดือน 2 รุน่ หรือ 1 ป ีได้ 4 รุน่ เพือ่ให้บุคลำกร

ได้เรยีนรู ้รับรู้แนวคิดในกำรจดัท ำแผนมำกขึ้น 

2. ควรมีกำรจัดอบรมอยำ่งต่อเนื่อง 

3. ควรเชิญผูบ้รหิำรคณะเข้ำอบรม จะได้ผลสัมฤทธิ์ทีด่ีกว่ำ 

4. หำกต้องไปเป็นวิทยำกรให้บุคลำกรในคณะตอ่ กำรอบรมเพียง 2 วนั จะยังไมไ่ด้รับควำมรู้ที่มำกพอ 

5. ควรอ ำนวยควำมสะดวกในเรือ่งอุปกรณต์่ำงๆ ให้แก่วทิยำกร เช่น กำรใช้ทรัมไดรฟบ์ันทกึไฟล์ขอ้มลู 

ควรมีกำรจัดเตรยีมไวต้่ำงหำกจำกทรัมไดรฟท์ี่ใชง้ำนปกติ เพื่อให้งำ่ยต่อกำรคน้หำเพื่อน ำเสนอขอ้มลู 

6. อำหำรกลำงวนัไมอ่ร่อย 

รุ่นที่ 2 

1. ผู้เข้ำอบรมบำงทำ่นแพอ้ำหำรบำงประเภท แต่ส่วนใหญอ่ร่อยและสะอำดดี 

2. สถำนที่จัดอบรมอยู่ไกล และเคร่ืองปรับอำกำศไม่เย็น 

3. ควรจัดห้องพักส ำหรับวิทยำเขตต่ำงจงัหวดั โดยใหส้ำมำรถเบิกคำ่ใช้จำ่ยได้ 

4. ควรมีภำคปฏิบัติใหม้ำกขึ้นโดยอำจจ ำลองจำกแผนของแตล่ะหน่วยงำน 
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5. คำ่ใช้จำ่ยเดนิทำงของผู้เข้ำร่วมจำกต่ำงวิทยำเขตคอ่นข้ำงสงู ควรไปจัดโครงกำรตำมวิทยำเขตด้วย 

อำจจะเก็บค่ำลงทะเบียนด้วยก็ได้ 

6. อุปกรณค์อมพิวเตอร์ค่อนข้ำงช้ำ และอำหำรวำ่งไม่อร่อย 

7. ควรจัดบรรยำยให้แก่บุคลำกรทีละมำกๆ (อำจลดภำคปฏบิัติลง) เพื่อให้คนส่วนใหญไ่ดร้ับควำมรู้ในวง

กวำ้ง เนือ่งจำกวทิยำกรไมส่ำมำรถมำบรรยำยบ่อยๆ ได้ 

ควรเลี่ยงกำรจัดโครงกำรในวนัจันทรเ์นื่องจำกรถติดมำก 

 

 หัวข้อที่ต้องการให้จัดในครัง้ต่อไป 

รุ่นที่ 1 

1. กำรจัดท ำตัวชีว้ัดรำยบุคคล (Individual Key Performance Indicator) 

2. วิธีกำรติดตำมแผนกลยุทธ์ที่ถกูต้อง (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เกณฑม์ำตรฐำนข้อ 6) 

3. วิธีกำรติดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรที่ถูกต้อง (ตัวบง่ชีท้ี่ 1.1 เกณฑ์มำตรฐำนขอ้ 7) 

4. กำรขับเคลื่อนแผนให้บรรลุผลส ำเร็จ 

5. วิธีกำรติดตำม Outcome  ที่ถูกต้อง และเกิดผลสมัฤทธิ ์

6. อบรมเรื่อง EdPEx เพื่อให้บุคลำกร มก. ได้รับทรำบอยำ่งทัว่ถงึ 

7. กำรอบรมผู้บริหำรระดับสูงของ มก. 

รุ่นที่ 2 

1. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของหน่วยงำน  

2. กำรอบรมควำมรู้ ควำมเขำ้ใจตัวบ่งชี้และเกณฑป์ระเมิน รวมทั้งกำรเขยีน SAR ใหส้มบูรณ์ 

3. กำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ มก. 

4. กำรติดตำมประเมนิผล แผนกำรด ำเนนิงำน 

5. กระบวนกำรจัดท ำแผนเตม็รปูแบบ 

6. หลักเกณฑ์กำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรท ำงำน 

7. กำรวำงแผนอตัรำก ำลงั 

8. หลักกำรขอผลงำนหรือต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

9. กำรบรหิำรกำรเปลี่ยนแปลง 
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การสะท้อนผลการด าเนนิงาน 

นอกจำกกำรประเมินผลโครงกำรฯ จำกผลกำรตอบแบบสอบถำมของผู้เข้ำอบรมแล้ว ส ำนักงำนประกัน

คุณภำพในฐำนะผู้จัดได้สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของผู้จัดเอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพัฒนำปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำน พบปัญหำอุปสรรค ดังนี้ 

1. ผู้เข้ำอบรม เข้ำอบรมไม่ครบตำมเวลำที่ก ำหนด ท ำให้ในบำงกลุ่มจ ำนวนผู้เข้ำอบรมน้อยมำก เป็น

อุปสรรคต่อกำรระดมควำมคิดเห็นภำยในกลุ่ม 

2. มีผู้แจง้รำยชื่อเข้ำอบรมบำงหน่วยงำน แจ้งรำยชื่อเขำ้อบรมแต่ไม่มำเข้ำอบรม 

 

การสรุปรายจ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

ล าดับ รายการ  จ านวนเงิน  หมายเหต ุ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด                    107,266.00   

1 ค่ำตอบแทนวทิยำกร                      28,000.00   

2 ค่ำเดินทำงวิทยำกร                         2,000.00   

3 ค่ำของท่ีระลึกวิทยำกร                         2,015.00   

4 ค่ำอำหำรกลำงวัน                      38,300.00  เงินโอน 

5 ค่ำอำหำรวำ่ง                       25,200.00  เงินโอน 

6 ค่ำเอกสำร                       6,654.00   

7 ค่ำวัสดุส ำนักงำน                         4,473.00   

8 อื่น ๆ (ลูกอม,ทิชช)ู                          624.00   

ค่าใช้จ่ายเงนิสด รวม 2 รุ่น                      43,766.00   

ค่าใช้จ่ายเงนิโอน รวม 2 รุ่น                      63,500.00   

เงินที่ขออนุมัตโิครงการ                    150,000.00   

คงเหลือทั้งหมด                      42,734.00   

ยมืเงินสด                      54,000.00   

คงเหลือเงินสด (เคลียร์เงนิยมื)                      10,234.00   
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คุณสมบัติของแผน 

1. แผน เป็นสิง่ที่ยงัไม่เกดิ  

2. กำรวำงแผนตอ้งมีจดุมุง่หมำย คอืสิง่ที่อยู่ขำ้งหนำ้เป็นอนำคตที่ยังมำไม่ถึง  

3. กำรวำงแผนตอ้งมีทศิทำง ต้องไปในทำงเดียวกัน  

4. กำรวำงแผนตอ้งมอีงคป์ระกอบเป็นเวลำ ตอ้งมีเปำ้หมำยของเวลำด้วย  ถำ้ท ำได้เปำ้ตำมที่ต้องกำรจะ

ใช้เวลำน้อย  

กลยุทธ์ หรือ ยุทธศำสตร์ คือ วิชำควำมรู้ที่ว่ำด้วยกำรต่อสู้ ถ้ำเป็นกลยุทธ์คือกำรสู้แบบมีเล่ห์เหลี่ยม มี

ขั้นตอน หรือควำมหมำยอีกทำงหนึ่ง ยุทธศำสตร์  คอื  แผนและนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุ ประสงค์

ที่ก ำหนดไว ้แผนยุทธศำสตรจ์ะใช้ในระดับผู้บรหิำรหรอืระดับนโยบำยส่วนกลยุทธ์ คอื หลัก วิธีกำรและแนวทำงในกำร

ปฏิบัติ  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ซึ่งจะใช้กลยุทธ์ในระดับปฏิบัติ 

แผนของหน่วยงำนต้องสอดคล้องกับแผนของมหำวิทยำลัย และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตรข์องชำติ กำร

วำงแผนอำจเร่ิมได้จำกตนเอง พิจำรณำว่ำเรำมีแผนตนเองหรือยัง ต้องมีกำรระบุจุดมุ่งหมำย กำรท ำอะไรนอกจำกมี

เปำ้หมำย มีปรมิำณ และที่ส ำคัญต้องมีคุณภำพด้วย ควำมเชื่อมโยงอยู่ที่ปริมำณกับคุณภำพต้องไปคู่กัน คุณภำพจะ

เกิดเมื่อเรำใส่ใจ  เปำ้หมำยจุดสุดท้ำยต้องมีปรมิำณ และต้องมีคุณภำพก ำกับและที่ขำดไม่ได้คืองบประมำณ เรำควร

วิเครำะห์ตนเอง เพื่อที่จะได้รู้วำ่เรำมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่ำงไรในกำรจะพัฒนำตนเอง  จึงจะด ำเนินกำรจัดท ำแผนได้  

 

การวางแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. Vision วิสัยทัศน์   คือกำรมองเห็นในระยะที่มองเห็นได้ และมีไว้แบ่งปันเพื่อให้เห็นเป้ำหมำยร่วมกัน 

ผู้บริหำรต้องแชร์วิสัยทัศน์ ที่สำมำรถท ำได้โดยอัตโนมัติ กำรท ำให้องค์กรเดินไปได้ ต้องได้ใจผู้ร่วมงำน และท ำให้

ผู้ร่วมงำนท ำงำนได้  

2. Mission  ภำรกิจ คอืงำนที่ท ำต้องตรงกับวสิัยทัศน์ พิจำรณำจำก พันธกจิ 4 ด้ำนของมหำวิทยำลัย 

3. Value  คุณค่ำ คือ คุณค่ำที่เป็นนำมธรรม กำรสร้ำงคุณค่ำต้องดูที่ผลผลิตที่ผลิตออกไป / จุดเด่นของ

องคก์รที่ท ำให้เกิดคุณค่ำ 

4. Strategy  ยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ใช้แทนกันได้ แปลว่ำช้ันเชิงในกำรท ำงำน แผนในกำรท ำงำน ที่มี

ล ำดับควำมส ำคัญ ต้องท ำอะไรก่อน หลัง ถ้ำเรำมีล ำดับควำมส ำคัญว่ำจะท ำอะไรก่อน จัดโครงสร้ำงองค์กรให้ดี 

เลือกคนที่เหมำะกับงำนท ำงำนจะท ำให้ท ำงำนนั้นได้ดี put the like man in the like job 

5. Strategic map  แผนทียุ่ทธศำสตร ์กำรท ำแผนกลยุทธ์ตอ้งท ำให้ได้ตำมเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ 

6. Balance Scorecard เครื่องมือแปลงแผนสู่กำรปฏบิัติ  

7. Target & Initiative ผลลัพธส์ุดทำ้ยที่เรำต้องกำร 
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8. Personal objective ควำมทะเยอทะยำนควำมอยำกได้ ตอ้งปลุกใจคนส่วนใหญใ่ห้เห็นภำพของ แผนที่

องคก์รเรำให้ได ้

วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์เป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ มีผลงำนเป็นที่

ยอมรับในมำตรฐำนสำกล เป็นแกนน ำในกำรระดมภูมิปัญญำ เพื่อพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน และให้มีอ ำนำจต่อรอง

ในประชำคมโลก 

1. มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ตีควำมว่ำ อะไรที่บอกว่ำเรำมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

และอะไรที่บอกว่ำเป็นระดับนำนำชำติ ต้องบอกทั้งปริมำณและคุณภำพ ผลลัพธ์ที่ถือว่ำเป็นเลิศทำงวิชำกำรคืออะไร 

ถ้ำเป็นงำนวิจัย ต้องตีพิมพ์ระดับนำนำชำติ เป็นจ ำนวนเท่ำไหร่ ตีควำมเรื่องควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร คืองำนวิจัย 

ต้องตั้งเป้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม กำรให้บริกำรวิชำกำรต้องเป็นกำรให้บริกำรวิชำกำรระดับนำนำชำติด้วย ส ำหรับ

นักศึกษำต้องมีหลักสูตรนำนำชำติ มีนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำมำแลกเปลี่ยนด้วย เรื่องภำษำเป็นสิ่งจ ำเป็น อำจมีกำรเข้ำ

รว่มกิจกรรมกับ AUN-QA   EdPEx   

2. มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในมำตรฐำนระดับสำกล  ตีควำมว่ำมำตรฐำน เช่น EdPEx TQA  

3. เป็นแกนน ำในกำรระดมภูมิปัญญำ ตีควำมว่ำต้องมีเครือข่ำยมหำวิทยำลัยที่ยอมรับว่ำเรำเป็นผู้น ำด้ำน  

นั้น ๆ ต้องมีมหำวิทยำลัยลูก ที่เรำไปช่วยเค้ำ เมื่อไหร่ที่เป็นแกนน ำ คือเมื่อคนเรียกเรำว่ำพี่ เมื่อไหร่ที่มีกำรประชุม  

เรำเป็นวิทยำกร มีลูกน้อง ทีมงำน อำจจะเป็นชำวประมง เกษตรกร เป็นต้น  

4. เพื่อพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน และให้มีอ ำนำจต่อรองในประชำคมโลก ตีควำมว่ำยั่งยืนแปลว่ำอยู่ได้

นำน อย่ำงน้อย 10 ปี และเป็นที่มีอ ำนำจต่อรอง แปลว่ำประชำคมโลกยอมรับเรำ  

 

พันธกจิ (Mission) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. สรำ้งคนที่มีปัญญำ รูเ้หตุรูผ้ล อยูใ่นคุณธรรม และมีจิตสำนกึเพื่อส่วนรวม 

2. สะสมภูมิปัญญำ สรำ้งและพฒันำองคค์วำมรู้ที่หลำกหลำย ตลอดจนสรำ้งผลงำนที่มีมำตรฐำนสำมำรถ

แข่งขันได ้

3. รว่มพัฒนำชุมชน และรับผดิชอบต่อสังคม 

4. สืบสำนท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม และด ำรงอตัลักษณข์องมหำวิทยำลยั  

5. บรหิำรทรัพยำกรมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตีควำม พันธกจิ คอืสิ่งที่ต้องท ำ งำนที่ผูกให้เรำต้องท ำให้ส ำเร็จ สิ่งที่เรำท ำต้องบรรลุวิสัยทัศน์ เรำต้องมีคน 

มีเคร่ืองมือ อุปกรณ ์ให้พร้อมเพื่อมุ่งเป้ำสู่ควำมส ำเร็จ  

1. สะสมภูมิปัญญำ สรำ้งและพัฒนำองคค์วำมรู้ที่หลำกหลำย ตีควำมว่ำเป็นงำนวิจัย  

2. สร้ำงผลงำนที่มีมำตรฐำนสำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก ต้องก ำหนดเป้ำให้ชัด สร้ำงงำนวิจัยต้องสู่

ระดับนำนำชำติ ถ้ำตีพมิพ์แล้วน ำไปประยุกต์ได้ ถอืเป็นกลยุทธ์  
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3. รว่มพัฒนำชุมชน และรับผดิชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกส ำคัญในกำรน ำประเทศไปสู่ควำมผำสุกและ

มั่นคง ต้องสื่อสำรภำษำรู้เร่ือง พันธกจิใดท ำให้เรำเกง่ภำษำได้  

4. สืบสำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และด ำรงอัตลักษณข์องมหำวิทยำลัย ข้อนีใ้กล้เคยีงกับเป้ำหมำยที่สุด 

 

สรุป ภำพใหญ่ควรปรับวิสัยทัศน์และพันธกจิของมหำวิทยำลัย เพรำะค ำว่ำระดับนำนำชำติ ท ำให้เรำไปไม่

ถงึ หำกเปลี่ยนเป็นระดับชำติ อำจจะท ำได้ แต่จะไม่ท้ำทำยเทำ่ระดับนำนำชำติ 

ซุนวู : รู้เขำรู้เรำ รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง แปลว่ำ ต้องรู้จักตัวเองก่อนว่ำนิสัยเป็นอย่ำงไร ชอบอะไร เก่ง

อะไร จะได้เพิ่มพูนทักษะ จึงจะไปรู้คนอื่นว่ำเค้ำแข็งด้ำนไหน จึงน ำมำเติมจุดอ่อนของเรำได้ และสำมำรถเรียนรู้จำก

เขำได้  แล้วจะรูไ้ด้อย่ำงไร ว่ำเขำเป็นอย่ำงไร ต้องศึกษำข้อมูลของเขำ เช่น กำรขอไปดูงำน ไปท ำควำมรูจ้ักเขำ อะไรดี

น ำมำใช้ กำรเป็นผู้ประเมินจะท ำให้เรำได้เห็นสิ่งที่ดี ๆ จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ และสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับ

หน่วยงำนเรำได้ หำจุดแข็งของเขำให้เจอ เขำมีอะไรดี และเรำไม่มี เรำท ำให้ดีอย่ำงเข้ำได้หรอืไม่  

สรุปภาพรวม วิสัยทัศน์ และพันธกจิ 

1. วิสัยทัศน์ต้องปรับแกไ้ขเล็กน้อย แต่พอมีแนวทำงถำ้ผู้บรหิำรได้ควำมคดิเห็นของวันนีไ้ปจะเป็นประโยชน์มำก 

2. พันธกจิ ต้องเป็นพันธกิจที่บอกว่ำเรำเป็นเกษตร ควำมเป็นเกษตรจะอยู่ในวิสัยทัศน์ก็ได้ หรืออยู่ในพันธ

กิจก็ได้ อยู่ที่ใดที่หนึ่ง แต่ควรจะอ่ำน 2 อันนี้แล้วรู้ว่ำเรำเป็นใคร ถ้ำอ่ำนแล้วไม่รู้ว่ำเรำเป็นใคร 

มหำวิทยำลัยไหนจะยกของเรำไปใช้ก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถำ้เอำมำจัดกลุ่มใหม่อำจแตกเป็นพันธกจิ

ได้ประมำณ 7-8 ข้อ 

3. คุณภำพตีควำมได้ 2 ระดับ คอื 1. ระดับนำนำชำติ 2. ได้มำตรฐำนสำกล  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน มีเกณฑ์มาตรฐานดังนี ้

1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน

คณะ และได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำน และแผนกล

ยุทธ์ของมหำวิทยำลัยพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผน

อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.

2551-2554) 

ขยำยควำม  นโยบำยของมหำวิทยำลัย หรือนโยบำยของสภำสถำบัน ต้องหำให้เจอ ส่วนใหญ่เป็น

รำยงำนกำรประชุม ระดับมหำวิทยำลัยจะล้อนโยบำยของสภำ ท ำระดับดับคณะ หำนโยบำยมหำวิทยำลัย ส่วนใหญ่

อยู่ในแผนกลยุทธ์ของมหิทำยำลัย หรือในวำระกำรประชุมคณบดี  กำรมีส่วนร่วม เช่น ระดับภำควิชำให้ลูกภำคคุยกัน

รวมเป็นระดับภำค หัวหน้ำภำครวมกันเป็นระดับคณะ และคณะมำรวมเป็นระดับมหำวิทยำลัย รวมเป็นช้ัน ๆ ขึ้นไป 

เรียกว่ำ Bottom – up  เมื่อไรที่แผนงำนโครงกำรสอดคล้องกับนโยบำยหลัก หรือแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย 

โครงกำรนั้นต้องได้รับกำรอนุมัติอย่ำงแน่นอน กำรระบุว่ำแผนงำนใดสอดคล้องกับนโยบำยหรือกลยุทธ์ขอ้ใด จะท ำให้

เห็นควำมชัดเจนมำกขึ้น และเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกกับกรรมกำรประเมินด้วย 
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2. มีกำรถำ่ยทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 

ขยำยควำม กำรถำ่ยทอด คอื กำรสื่อสำร ต้องมีกำรแชรว์ิสัยทัศน์ ให้ผูป้ฏิบตัิงำนเห็น กำรถ่ำยทอดมีควำม

จ ำเป็นอยำ่งมำกในองคก์ร ตอ้งทุกต้องมีส่วนรว่มในกำรท ำ และรับรู้ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนตนเอง เมือ่แผนถูก

ถำ่ยทอดขึน้ไประดับมหำวิทยำลัย (Bottom-up) อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งตอ้งถำ่ยทอดกลับลงมำอีกครัง้ (Top-

down) ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนต้องทรำบในกำรเปลีย่นแปลงนัน้ ๆ ด้วย ทุกเดือนทีม่ีกำรประชุม ควรน ำแผนกลยุทธ์เข้ำที่

ประชุม เพื่อมีกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน  
 

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

กำรวิจัย กำรบรกิำรทำงวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ขยำยควำม ในแผนกลยุทธ์ใหญ่จะไม่มีแผนงำนโครงกำร แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 4 พันธกจิ เรำท ำเป็นรำย

ปี ซึ่งต้องท ำแผนปฏิบัติกำร 4 ปีก่อน โดยทั่วไปเรำจะมีฉบับที่ 1 แผนกลยุทธ์4-5 ปี ฉบับที่ 2 น ำแผนกลยุทธ์ ที่มีแต่

หลักกำร ประมำณ 5-10 หน้ำ น ำมำถอดเป็นแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี เป็นกรอบโครงกำรใหญ่  ๆ และน ำแผนปีที่ 1 

มำท ำเป็นแผนปฏิบัติกำร 1 ปี เพื่อน ำสู่กำรปฏิบัติซึ่งแผนดังกล่ำวจะต้องมีตัวโครงกำร และงบประมำณปรำกฏชัดเจน 

ซึ่งกระบวนกำรต้องรวมทั้ง 4 พันธกจิ 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  

ขยำยควำม ส่วนใหญ่เรำจะเห็นตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แต่ไม่เห็นค่ำเป้ำหมำย เช่น จ ำนวนนักศึกษำ

ต่ำงชำติเพิ่มขึน้ ซึ่งไม่ระบุจ ำนวนค่ำเป้ำหมำย ซึ่งต้องระบุไว้ และต้องท ำให้บรรลุเป้ำหมำยด้วย 
 

5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบ 4 พันธกจิ ขยำยควำมต้องท ำให้ครบทั้ง 4 พันธกิจ แต่

ท ำไม่เสร็จก็ได้  
 

6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รำยงำนผลต่อผู้บรหิำรเพื่อพิจำรณำ  

 ขยำยควำม กำรประเมิน 6 เดือนครั้ง ซึ่งอำจประเมินในกำรประชุมบุคลำกรได้ นำน ๆ ประเมินทีอำจท ำ

ไม่ทัน แต่ถำ้ประเมินบ่อย ๆ จะท ำให้เรำเหนื่อยน้อย  
 

7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผลต่อ

ผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ 

ขยำยควำม แผนกลยุทธ์ ถ้ำประเมินแผนปฏิบัติกำรทุกเดือนอยู่แล้ว เมื่อครบ 12 เดือนก็จะได้แผนกลยุทธ์  
 

8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประจ ำคณะไปปรับปรุงแผน 

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ขยำยควำม มีกำรย้อนกลับ คือมี PDCA เกณฑ์ข้อ 1 - 4 คือ Plan เกณฑ์ข้อ 5 คือ Do ข้อ 6-7 คือ Check 

เกณฑข์้อ 8 คอื Act  ถำ้ท ำ PDCA เรื่อย ๆ องคก์รจะดีขึ้น เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อควำมเจริญกำ้วหน้ำ 
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สรุป 

ปัญหำส ำคัญของกำรจัดท ำแผนคือ เมื่อท ำเสร็จแล้ว ไม่ได้น ำมำทบทวน และไม่มีกำรติดตำมผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ของ สกอ. จึงเป็นเครื่องมือที่ท ำให้เรำได้ทบทวน และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผน ซึ่งเกณฑม์ำตรฐำนทั้ง 8 ข้อ เป็นกำรด ำเนินกำรตำม PDCA ในระบบประกันคุณภำพด้วย  

ตัวบ่งชี้ คอืผลพลอยได้ระดับองคก์ร กำรท ำแผนสำมำรถท ำได ้2 ประเภทคอื Bottom-up และ Top-down  

Bottom – up หมำยถงึ ให้ลูกน้องรูว้่ำเกง่อะไร ไม่เกง่อะไร มีภำวะคุกคำมอะไร มีโอกำสอะไร แล้วน ำมำท ำ

เป็นแผน ทุกคนมีส่วนร่วมแต่ใช้เวลำมำก ถ้ำกระจำยก ำลังเป็นจะใช้เวลำไม่มำกเกินไป ทุกคนท ำเพรำะตัวเองเป็นคน

คดิ วิธีนีว้ิสัยทัศน์อำจจะไม่ดีนัก เพรำะอยู่ในระดับล่ำง  

Top-down  หมำยถงึ ผู้บริหำรมองเห็นกำรณไ์กล มีประสบกำรณม์ำกกว่ำ สั่งลงมำว่ำจะท ำอย่ำงไร วิธีนี้ดี 

จะท ำให้เรำเห็นภำพชัดเจน แต่อัตรำก ำลังจะท ำได้หรอืไม่ และลูกน้องอำจไม่เห็นด้วยเพรำะไม่มีส่วนรว่ม 

กำรผสมผสำน ถ้ำน ำมำผนวกเข้ำด้วยกัน Bottom – up จ ำนวนหนึ่งมำสู่ผู้บริหำร และน ำมำผนวกเข้ำ

ด้วยกัน แล้ว Top-down  ลงไป แล้วน ำมำประชำพิจำรณ์ จะเห็นภำพรวมทั้งหมด ซึ่งใช้เวลำมำก และจะเป็นแผนที่

สมบูรณท์ี่สุด จะใช้วธิีไหนอยู่ที่ขนำดองค์กร ถ้ำขนำดองค์กรไม่ใหญ่มำก Bottom – up จะเป็นวิธีที่ดี ถ้ำขนำดองค์กร

ใหญ่มำก ๆ ต้องใช้ตัวแทนคอื หัวหน้ำภำคท ำแล้วรวมเป็นระดับคณะ  ถำ้วำงแผนอย่ำงเป็นระบบ กระจำยก ำลังกันท ำ

จะส ำเร็จได้   

การวางแผนกลยุทธ์ต้องพจิารณาประเด็นส าคญั ดังนี้ 

1. เรำอยู่ที่ต ำแหนง่ใด และใครเป็นคู่แข่งเรำ โดยตอ้งวิเครำะห์สภำพแวดลอ้ม Swot Analysis วิเครำะห์

สภำพกำรแขง่ขนั วิเครำะหล์กูค้ำ มีกำรประเมินองคก์รและกำรจัดกำร และวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนภำยใน 

2. เรำอยำกอยู่ที่ต ำแหนง่ไหน หรอืสิ่งที่เรำจะเปน็ ซึ่งต้องพิจำรณำจำกวสิัยทัศน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย  

3. วิธีกำรที่เรำจะไปให้ถงึ โดยตอ้งมีกำรวำงแผนกลยุทธ ์ซึ่งแบ่งเป็น Top-down & Bottom-up 

ประกอบด้วย กลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ทำงธุรกิจ กลยุทธ์กำรด ำเนนิงำน  เช่น ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรวิจัย ดำ้น

กำรบรกิำร ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร  

4. กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ หรือวิธีกำรด ำเนนิงำน โดยตอ้งพิจำรณำจำกสิ่งที่ท ำคอือะไร ใครเป็น

ผู้รับผิดชอบ มีวธิีกำรท ำอย่ำงไร กำรก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ และที่ส ำคัญต้องมีกำรก ำหนดตัวชีว้ัดประสิทธิภำพ (KPI) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม Swot Analysis 

 สภำพแวดล้อมภำยใน พิจำรณำจำก จุดแขง็ จดุอ่อน หรือจุดที่ควรพัฒนำ 

 สภำพแวดล้อมภำยนอก พิจำรณำจำก โอกำส และภัยคุกคำม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน Internal Environment Analysis 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยใน พิจำรณำว่ำภำยในองคก์รมีจุดอ่อน จุดแข็งในเรื่องใดบ้ำง 

ประกอบด้วย 

 Man บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะ และเจตคติเป็นสิ่งส ำคัญที่จะปลูกฝังใหผู้้ปฏิบัติงำนมี

ควำมรักในองคก์ร 
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 Money เงินทุน งบประมำณ สภำพคล่อง 

 Material อุปกรณเ์ครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรม วัตถดุิบ 

 Management ระบบบรหิำรจดักำร ธรรมำภิบำล 

 Uniqueness ควำมเป็นเอกลักษณ ์วัฒนธรรม 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก External Environment Analysis 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดลอ้มภำยนอก พิจำรณำว่ำภำยในองคก์รมีโอกำส มีปญัหำอุปสรรคอะไรบ้ำง 

ประกอบด้วย 

 Politics & Legal นโยบำย เสถยีรภำพของรับบำล 

 Economics ภำวะเศรษฐกิจ งบประมำณ ควำมต้องกำรของตลำด กำรลงทนุ อัตรำกำรว่ำงงำน  

 Social & Culture ประชำกร กำรกระจำยของอำยุ กลุ่มอำชีพ วัฒนธรรม 

 Technology เทคโนโลยี   

การพัฒนาแผนกลุทธ์ Strategic Plan Development 

 Value (คุณคำ่) 

 Vision (วิสัยทศัน์) 

 Mission (พันธกจิ) 

 Strategy (ยุทธศำสตร์) 

 Measurement (มำตรกำร) 

 Action Plan & Project (แผนงำนและโครงกำร) 

 Key Performance Indicator (KPI ตัวชีว้ัดหลัก) 

ค าถาม มีวิธีการสร้างแรงจงูใจในการท าแผนอย่างไร 

ตอบ ตอ้งถำมลูกน้องว่ำงำนที่ท ำอยู่ที่บรรทัดไหนของแผนกลยุทธ ์ถำ้เค้ำรู้คนนั้นจะมีคำ่ต่อองคก์รสูงมำก ใครที่ไม่มี

จุดยืนในแผนกลยุทธ์เลย แปลว่ำองคก์รนีม้ีหรอืไม่มีคนนีก้ไ็ด้ เพรำะไมม่ีผลท ำใหอ้งคก์รส ำเร็จลุรว่ง และไม่มี

ควำมส ำคัญตอ่องคก์ร เรำตอ้งสรำ้งคุณคำ่ให้กับตัวเรำเอง และจะท ำให้เรำมีคุณค่ำตอ่องคก์รได้  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

1. จุดที่เรำยืนอยู ่เรำจะไปทีไ่หน เรำต้องรูอ่ัตรำก ำลัง ควำมสำมำรถ จังหวะ และโอกำส อปุสรรค และสิง่

กดีขวำง ซึง่ต้องหำแกน่ว่ำจะไปถงึตรงนั้นอยำ่งไร คอืวิสยัทศัน์ที่เรำจะไป  ต้องวิเครำะหอ์ัตรำก ำลงั งบประมำณ  

และเวลำที่เรำมีอยู่จะไปถงึจุดหมำยไดอ้ยำ่งไร ซึ่งตอ้งใช้กลยุทธ์ 

2. Plan Do Check Act เรำใช้ PDCA เป็นกุญแจส ำคัญในกำรปฏิบัติ  

3. ต้องมีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จ  



รายงานผลประเมนิโครงการอบรมเชิงปฏบัิติการ เรื่อง กระบวนการจัดท าแผน 
19 

กำรวำงแผน คือสิ่งที่ยังไม่เกิด แล้วเรำเห็นเป้ำหมำยว่ำจะไปทำงไหน เรำต้องมีทิศทำง ทุกคนต้องเห็น

ร่วมกัน  ใช้คนเท่ำไหร่ ใช้เวลำเท่ำไหร่ ใช้เงินเท่ำไหร่ สิ่งที่อยำกได้มีทั้งปริมำณ และคุณภำพ กำรมีคุณภำพต้องมีใจ 

สนใจ ได้ใจ ต้องมีกำรวำงแผนและเห็นร่วมกัน ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน องค์กรจึงเดินต่อไปได้ ทุกคน

ต้องมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน ต้องมีกำรสื่อสำรที่ดี 

วิสัยทัศน์ท่ีดีต้อง Smart Vision 

1. Specific  เจำะจง 

2. Measurable  วัดได้ 

3. Achievable บรรลุได้ 

4. Realistic ตำมจริง 

5. Time-bound /Timely ตำมเวลำที่ก ำหนด 

สรุปขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

1. วิเครำะห์สภำพแวดล้อม คอืกำรท ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกรที่จะจัดท ำแผน 

2. สรำ้งแผนกลยุทธ์ (Strategic plan) 

3. สรำ้งแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map / BSC) 

4. ก ำหนดตัวชีว้ัด (Indicators) และตัวชีว้ัดหลัก (KPI) 

5. พัฒนำทำงเลือกอื่น ๆ (Alternatives) และเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 

6. พิจำรณำยุทธศำสตร ์tactics และทำงเลือก 

7. ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Make strategic choices) 

8. น ำแผนสู่กำรปฏิบัติแล้วติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
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ภาคผนวกที่ 1 รายละเอยีดโครงการ 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดท าแผน 

หลักการและเหตุผล 

 ตำมที่ส ำนักงำนประกันคุณภำพ และกองแผนงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของ

กำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนแผนและพัฒนำคุณภำพองค์กร ดังนั้น จึงได้ด ำเนินโครงกำรเพื่อสร้ำงควำมรู ้

ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำแผนมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ซึ่งในระยะแรกเน้นกำรให้ควำมรู้พื้นฐำนส ำหรับ

รองรับงำนด้ำนแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ ได้แก่ กระบวนกำรจัดท ำแผน เครื่องมือต่ำงๆ ที่ใช้ในกระบวนกำร

วำงแผนและกำรติดตำมประเมินผล อันจะส่งผลให้หน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถจัดท ำแผนของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับ

แผนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงควำมรู้

ควำมเข้ำใจด้ำนแผนจ ำนวน 2 โครงกำร ประกอบด้วย โครงกำรเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard 

และกำรก ำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ในวันที่ 9 – 10 กันยำยน 2553 และโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรจัดท ำแผน

ยุทธศำสตร ์ในวันที่ 25 มิถุนำยน 2555 ซึ่งกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริหำรและบุคลำกร

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตรเ์ป็นอย่ำงดี 

 ในกำรนี้ เพื่อให้กำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนแผนและพัฒนำคุณภำพองค์กร มีควำมลุ่มลึก และ

เน้นให้เกดิควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ และกำรเช่ือมโยงแผนในระดับต่ำงๆ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ และกอง

แผนงำน จึงร่วมกันด ำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการจัดท าแผน” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ผู้บริหำร หรอืผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผน หรือกำรประกันคุณภำพของคณะ สถำบัน ส ำนัก หรือ

หน่วยงำนเทียบเท่ำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจัดท ำแผน และฝึกปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนระดับต่ำงๆ ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรประเมินตำมตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน ส ำหรับกำร

อบรมในคร้ังนีไ้ด้แบ่งกำรอบรมเป็น 2 รุน่ คอื รุน่ที่ 1 ส ำหรับคณะวิชำ และรุน่ที่ 2 ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน 

วัตถุประสงค์ในการอบรม 

1. เพื่อให้ผู้เขำ้อบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกระบวนกำรจัดท ำแผน 

2. เพื่อให้ผู้เขำ้อบรมได้ฝึกปฏิบัติในกำรจัดท ำแผน และสำมำรถก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนระดับ

ต่ำงๆ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ส ำนักงำนประกันคุณภำพ และกองแผนงำน มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

บุคคลเปา้หมาย 

1. ผู้บริหำร หรอืผู้ปฏิบัติงำนที่มคีวำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผน หรือกำรประกันคุณภำพ ของคณะ 

สถำบัน ส ำนัก หรอืหน่วยงำนเทยีบเทำ่ จ ำนวน 2 คนต่อหนว่ยงำน รวม 120 คน หรือ 60 คนต่อรุ่น 

2. ผู้จัดโครงกำรจำกส ำนักงำนประกันคุณภำพ และกองแผนงำน รวม 10 คน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนพฤศจิกำยน 2555 – มกรำคม 2556 

ระยะเวลาและสถานที่ในการอบรม จ ำนวน 2 วันต่อรุ่น ณ อำคำรบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง 

 รุน่ที่ 1 ส ำหรับคณะ  วันที่ 24 – 25 ธันวำคม 2555 

 รุน่ที่ 2 ส ำหรับสถำบนั ส ำนัก วันที่ 7 – 8 มกรำคม 2556  

  

วิทยากรในการอบรม  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.นำยแพทย์ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  

ภำควิชำสรรีวทิยำ คณะแพทยศำสตรศ์ิรริำชพยำบำล มหำวิทยำลยัมหิดล 

โครงสร้างหลักสูตร ภำคบรรยำย อภิปรำย 6 ช่ัวโมง และฝึกปฏิบัต ิ6 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 

หัวข้อกำรบรรยำยและอภิปรำย ดังนี ้ 

1. มโนทัศน์เรื่องกำรจัดท ำแผนกบักำรประกันคุณภำพ 

2. กระบวนกำรจัดท ำแผนและกำรตั้งตัวชีว้ัดหลัก 

3. กำรแปลงแผนกลยุทธส์ู่กำรปฏิบัติ และกำรตดิตำมประเมนิผล 

4. กำรอภิปรำยรว่มกันระหว่ำงผูเ้ข้ำอบรมและวิทยำกร  

 

กำรฝึกปฏิบัติ  

1. กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมของหน่วยงำน (SWOT Analysis) และกำรจดัวำงทศิทำงเชิงกลยุทธ์ของ

หน่วยงำน 

2. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของหนว่ยงำน 

3. กำรก ำหนดดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผน 

4. กำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 

5. น ำเสนอร่ำงแผนกลยุทธ์ 
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การเตรยีมตัวก่อนเขา้รับการอบรม  

ผู้เข้ำรับกำรอบรม 

1. ศึกษำเอกสำรประกอบกำรบรรยำย Strategic Plan Development  

2. ศึกษำเอกสำร “ตัวบ่งชี้และเกณฑก์ำรประเมิน คุณภำพกำรศึกษำภำยใน พ.ศ. 2553” ของ สกอ. เรื่อง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน 

3. น ำเอกสำรแผนยุทธศำสตรข์องหน่วยงำนตนเอง มำเข้ำอบรมด้วย 

 

วิธกีารสมัครเขา้ร่วมอบรม 

1. กรอกรำยละเอียดกำรสมัครผ่ำนระบบกำรลงทะเบียนออนไลน์ของส ำนักงำนประกันคุณภำพได้ที่  

http://www.qa.ku.ac.th/ voq_v2 ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2555 หรือจนกว่ำจะมีผู้สมัครเต็มตำมจ ำนวน

บุคคลเป้ำหมำย โดยไม่เสียคำ่ธรรมเนียมในกำรอบรม 

2. สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อกำรเขำ้อบรมได้ได้ที่ http://www.qa.ku.ac.th/ voq_v2 

 

เกณฑ์การประเมนิผลผู้ผา่นการอบรม  

ผู้ที่ถอืว่ำผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กระบวนกำรจัดท ำแผน” จะต้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมในภำคบรรยำย อภิปรำย 

และฝึกปฏิบัติ ครบเต็มเวลำที่ก ำหนด 

 

รายละเอียดการฝึกอบรม  
 

วันแรก เวลา 8.45-10.15 น. เวลา 10.30-12.00 น. เวลา  13.00-14.30 น. เวลา 14.45-16.15 น. 

หัวข้อ  มโนทัศนเ์ร่ืองกำร

จัดท ำแผนกับกำร

ประกันคุณภำพ 

 กระบวนกำรจัดท ำ

แผนและกำรต้ัง

ตัวช้ีวัดหลัก 

 กำรวเิครำะห์ปัจจัย

แวดลอ้มของหน่วยงำน 

(SWOT Analysis) และ

กำรจัดวำงทิศทำง

เชงิกลยุทธ์ของ

หนว่ยงำน 

 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงำน 

วิธีการ บรรยำย บรรยำย ปฏบัิติ (กิจกรรมกลุ่ม) ปฏบัิติ (กิจกรรมกลุ่ม) 

วันทีส่อง เวลา 8.45-10.15 น. เวลา 10.30-12.00 น. เวลา  13.00-14.30 น. เวลา 14.45-16.15 น. 

หัวข้อ  กำรแปลงแผน 

กลยุทธ์สูก่ำรปฏบัิติ 

 กำรตดิตำม

ประเมินผล 

 กำรแปลงแผน 

กลยุทธ์สูก่ำรปฏบัิติ 

 น ำเสนอร่ำงแผนฯ 

 อภิปรำย 

 ตอบข้อซักถำม 

วิธีการ บรรยำย บรรยำย ปฏบัิติ (กิจกรรมกลุ่ม) ปฏบัิติ (กิจกรรมกลุ่ม) 

 

 

http://www.qa.ku.ac.th/%20voq_v2
http://www.qa.ku.ac.th/%20voq_v2
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้ข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจัดท ำแผน  

2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถจัดท ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงำนของหน่วยงำน  และก ำหนดตัวชี้วัด

ควำมส ำเร็จของแผนฯ ได้ 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดอบรม 

1. ผูเ้ข้ำรับกำรอบรมสำมำรถก ำหนดตัวชีว้ัดหลักที่สำมำรถใช้ตดิตำม ประเมินผลได้อย่ำงเป็น

รูปธรรม 

2. ผูเ้ข้ำรับกำรอบรมสำมำรถพัฒนำ “ร่ำง” แผนกลยุทธ์ของหนว่ยงำนเพื่อน ำไปพัฒนำต่อใหเ้ป็นฉบับ

สมบูรณ์ได้ 

 

งบประมาณ 

1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร (1,000 บำท x 14 ช่ัวโมง x 2 รุ่น) 28,000  บำท 

2. ค่ำของที่ระลึกวิทยำกร (600 บำท x 2 รุ่น)   1,200 บำท 

3. ค่ำเดินทำงวทิยำกร (500 บำท x 2 วัน x 2 รุ่น)   2,000  บำท 

4. ค่ำธรรมเนียมหอ้งประชุม (10,000 บำท x 2 วัน x 2 รุ่น)  40,000 บำท 

5. ค่ำอำหำรกลำงวัน (100 บำท x 70 คน x 2 มื้อ x 2 รุ่น) 28,000 บำท 

6. ค่ำอำหำรว่ำง (50 บำท x 70 คน x 4 มื้อ x 2 รุ่น) 28,000 บำท 

7. ค่ำเอกสำร (80 บำท x 60 คน x 2 รุ่น)   9,600  บำท 

8. ค่ำวัสดุส ำนักงำน (80 x 60 คน x 2 รุ่น)   9,600  บำท 

9. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ   3,600 บำท 

     รวม             150,000  บาท  

          (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

  หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำร 
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ภาคผนวกที่ 2 รายนามผู้เข้าอบรม 
 

รุ่นที่ 1 ส าหรับคณะวิชา   ;  วันท่ี 24 – 25 ธันวาคม 2555 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง E-mail 

วิทยาเขตบางเขน 

คณะเกษตร 

1 น.ส.ณัฎฐิณี ทะนะแสง เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป agrntn@ku.ac.th 

2 น.ส.อรวรรณ ค ำดี นักวทิยำศำสตร์ fagrowk@ku.ac.th 

คณะบรหิารธุรกิจ 

3 น.ส.กรรณิกำ มิตรปล้อง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน fbuskkm@ku.ac.th 

4 น.ส.พรรทิมำ ตยิะบุตร หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร fbuspmt@ku.ac.th 

คณะประมง 

5 น.ส.จ ำนงค์ รักชำ้ง เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป ffisjnr@ku.ac.th 

6 นำยประคุณ ศำลกิร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน ffispks@ku.ac.th 

คณะมนุษยศาสตร ์

7 นำงมำลี สริิวัฒนรัชต์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน fhummls@ku.ac.th 

8 น.ส.สลักจิตร ทววีโิรตมก์ิตติ นักวชิำกำรศึกษำ fhumsct@ku.ac.th 

9 นำงน้ ำอ้อย ชินวงศ์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน Nam_aoi6121@hotmail.com 

คณะวนศาสตร ์

10 นำงธนกร เสริมสมัคร เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป ffortns@ku.ac.th 

11 น.ส.ลักขณำ พันธ์ุวรวัฒน์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน fforlnp@ku.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร ์

12 ผศ.ดร.ธีรำพร อนันตะเศรษฐกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยบริหำร fscitpa@ku.ac.th 

13 น.ส.อุษำวดี แซ่หล ี นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน fsciuds@ku.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

14 รศ.ดร.พัชรำภรณ์ ญำณภิรัต รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกัน

คุณภำพ 

fengppy@ku.ac.th 

15 น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน fengpnn@ku.ac.th 

16 อ.ดร.รมดิำยุ อยู่สุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวำงแผนและประกัน

คุณภำพ 

fengkyy@ku.ac.th 

17 น.ส.รัชภร พำนิชเฮง เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป   fengrpph@ku.ac.th 

คณะศึกษาศาสตร ์

18 ผศ.ดร.สุดำรัตน์ สำรสวำ่ง รองคณบดีฝ่ำยแผนและประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 

fedusdrs@ku.ac.th 

 

mailto:agrntn@ku.ac.th
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19 น.ส.สุวรรณำ ปรมำพจน์ นักวชิำกำรศึกษำ feduswn@ku.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร ์

20 น.ส.อังสนำ สุกจั่น หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนกุำร psdans@ku.ac.th 

21 น.ส.วนดิำ กมลจินดำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร fecowdk@ku.ac.th 

22 น.ส.ณัฐธิภำ เค็งสม เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป feconpk@ku.ac.th 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

23 ผศ.ปำณิทัต  รัตนวจิิตร รองคณบดีฝ่ำยบริหำร archptr@ku.ac.th 

24 น.ส.สุกัญญำ กล้ำขยัน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน archsyk@ku.ac.th 

คณะสังคมศาสตร ์

25 นำงปัญจวรรณ มณีโทน นักวชิำกำรศกึษำ ช ำนำญกำรพเิศษ fsocpwm@ku.ac.th 

26 น.ส.ชุติมน ศรีนวกะตระกูล นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   fsoccms@ku.ac.th 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์

27 น.ส.อรพนิ ใจยำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   fvetorp@ku.ac.th 

28 น.ส.วัชรี จันทร์จ ำนงค์ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป   fvetvrj@ku.ac.th 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

29 ดร.ประกิต สุขใย อำจำรย์ fagipks@ku.ac.th 

30 นำงดวงสมร นำมกระโทก นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   fagidmt@ku.ac.th 

คณะสิ่งแวดล้อม 

31 นำยพิทักษ ์พุ่มไสว นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   ecptp@ku.ac.th 

32 น.ส.กอบกำญจน์ เผือกชอุ่ม นักวชิำกำรศึกษำ kobkan.p@ku.ac.th 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

33 น.ส.รุ่งทิพย ์ศักดิ์สุปรีชำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   cvtrts@ku.ac.th 

34 น.ส.ศริพรรณ สุคนธสิงห์ อำจำรย์ cvtsrp@ku.ac.th 

กองแผนงาน 

35 นำยสมพล นำคเมอืง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   psdspna@ku.ac.th 

36 น.ส.อำภำกร จิวเจรญิ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   psdakc@ku.ac.th 

37 น.ส.วัชรำวรรณ ปั้นหุ่น นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   psdwrp@ku.ac.th 

38 น.ส.สินีนำฏ แสงงำม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   psdsns@ku.ac.th 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 

39 ผศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรำกร รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ agrknr@ku.ac.th 

40 ผศ.ดร.พจนำ สีมันตร รองคณบดีฝ่ำยแผนและพัฒนำ agrpns@ku.ac.th 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์ 

41 น.ส.จิรำพร  สำมสีเนยีม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน faasjps@ku.ac.th 
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42 น.ส.รววีรรณ  เกตุประสำท นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   faasrwk@ku.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

43 นำงวัฒนำ พึ่งชัย เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป ช ำนำญกำร

พเิศษ 

fengwnpc@ku.ac.th 

44 น.ส.วงศ์ผกำ วงศรั์ตน์ อำจำรย์ fengwkw@ku.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

45 นำงมณฑน ี อุบลสงิห ์ หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนกุำร kpsmnu@ku.ac.th 

46 น.ส.เรวด ีภูอุดม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน fssrdp@ku.ac.th 

วิทยาเขตศรรีาชา 

คณะวิทยาการจดัการ 

47 น.ส.มัณฑนำ ขวัญเนตร นักวชิำกำรศึกษำ ammi_muntana@hotmail.com 

48 น.ส.ธีรนุช  เบ็ญจมภญิโญ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน fmstrb@src.ku.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

49 นำงจิรดำวัลย์ จรุงธรรมโชต ิ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   moo_pig9@hotmail.com 

50 อ.ดร.ชัยวัฒน์  นุ่มทอง อำจำรย์ srccwn@ku.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรรีาชา 

51 น.ส.ชลดำ เฉลิมรูป นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   nanamktg27@hotmail.com 

52 น.ส.แพรวพรรณ รวงผึง้ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป   praewpan_r@hotmail.com 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 

53 น.ส.สุวรรณำ โพธิอ่อน เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป gradswp@src.ku.ac.th 

54 น.ส.กษมำ เนตรวเิชยีร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   gradksn@src.ku.ac.th 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

55 น.ส.บุญจิรำ ป่ันทอง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   gustjung_dee@hotmail.com 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร 

คณะทรัพยากรธรรมชาตแิละอุตสาหกรรมเกษตร   

56 น.ส.อรอนงค์ ฐำปนพันธ์นิติกุล คณบดี csnont@ku.ac.th 

57 น.ส.ปทุมวด ีศรีประทุมวงศ์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน csnpds@ku.ac.th 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์

58 นำยศิริวัฒน์ พูนวศนิ คณบดี fengsvp@ku.ac.th 

59 น.ส.สิริปรำงค์ ไชยภูมิ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   domenoi@hotmail.com 

คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาการจัดการ 

60 นำยเกรยีงไกร พร้อมนฤฤทธ์ิ รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนิสติและประกัน

คุณภำพ 

famkkp@csc.ku.ac.th 

61 นำงขนษิฐำ โภคำนติย์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน   csnktc@ku.ac.th 
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ผู้สังเกตการณ ์

62 รศ.ดร.ลิลลี่ กำวีตะ๊ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร fscillk@ku.ac.th 

63 อ.พรีะพงศ ์ตริยเจรญิ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ fengppt@ku.ac.th 

64 น.ส.กิ่งแก้ว รักษป์ระศำสน์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร  

กองแผนงำน 

psdkkr@ku.ac.th 

65 นำยนิติ พศิำภำค นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน psdntpp@ku.ac.th 

66 น.ส.ภัทรำ วณชิชำนนท์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน sdprv@ku.ac.th 

 

รุ่นที่ 2 ส าหรับสถาบัน ส านัก  วันท่ี 7 – 8 มกราคม 2556 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง E-mail 

วิทยาเขตบางเขน 

บัณฑิตวิทยาลัย 

1 นำงลออรัตน์   ไพรสิงห์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน fgralop@ku.ac.th 

2 น.ส.สโรชำ  สุพรรณพงศ์ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป fgrascs@ku.ac.th 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 น.ส.พนิดำ  โพธ์ิสริิกุลวงศ์ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป rdipnd@ku.ac.th 

4 น.ส.จำรุวรรณ วิชัยพรหม เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป rdijrw@ku.ac.th 

สถาบันคน้ควา้และพฒันาผลติภัณฑ์อาหาร 
5 น.ส.วภิำภรณ์   ณ ถลำง นักวจิัย ifrvpn@ku.ac.th 

6 นำยสุทธิศักดิ์  ทองค ำด ี นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน psdstst@ku.ac.th 

สถาบันคน้ควา้และพฒันาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

7 นำยธนกิจ  เฮียงโฮม หัวหน้ำส ำนักงำน aaptkh@ku.ac.th 

8 นำงสุนทรำ  อุชุภำพ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน aapsru@ku.ac.th 

9 น.ส.ปฐมำ  จำตกำนนท์ นักวจิัย aappmc@ku.ac.th 

สถาบันคน้ควา้และพฒันาระบบนิเวศเกษตร 

10 น.ส.กัญญำรัตน์  หิรัญรัตน์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน rdgkrh@ku.ac.th 

11 น.ส.เกตุกำนต์  ก่อเกิดสกุล เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป rdgkkk@ku.ac.th 

12 น.ส.นติยำ  พุ่มสุข เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป rdgnyp@ku.ac.th 

13 นำงอนุสรณ์  ค ำภักด ี นักวชิำกำรเงินและบัญช ี rdgask@ku.ac.th 

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพือ่การค้นควา้และพัฒนาพืชศาสตร ์

14 นำงพูนทรัพย์  บุญร ำพรรณ เลขำนุกำร ijspsb@ku.ac.th 

15 นำยบัณฑิต  ชมไชย นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน ijsbdc@ku.ac.th 
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ส านักพิพธิภัณฑ์และวฒันธรรมการเกษตร 

16 นำงสุภำภรณ์  ไชยภัฏ นักเอกสำรสนเทศ amcspn@ku.ac.th 

17 น.ส.ปิยวรรณ  จั่นเพิ้ง เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป amcpwj@ku.ac.th 

ส านักบรกิารคอมพิวเตอร ์

18 น.ส.มัณทนำ  ใจมั่น นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน cpcmnj@ku.ac.th 

19 น.ส.กนกมน  พัฒนศิริพงศ ์ เจ้ำหนำ้ที่ธุรกำร cpckmp@ku.ac.th 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 

20 น.ส.พรปณต   ปกครอง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน regppp@ku.ac.th 

21 นำงอโนชำ  ช ำนำญกจิ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป regacc@ku.ac.th 

ส านักส่งเสริมและฝกึอบรม 

22 น.ส.โสภำวรรณ  ตันหยง นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน eatspw@ku.ac.th 

23 น.ส.ยุพวัลย์  ทองใบออ่น นักวชิำกำรเกษตร eatywt@ku.ac.th 

ส านักหอสมุด 

24 น.ส.พันธ์ุศิริ  ธนำริยะวงศ์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน libprt@ku.ac.th 

ศูนย์นานาชาตสิิรนิธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี 

25 นำงสุขวมิล  ช่ำงช ำน ิ เลขำนุกำรส ำนักงำน psdsml@ku.ac.th 

26 น.ส.ละอองดำว  กะกำรด ี นักวชิำกำรพัสด ุ pscldk@ku.ac.th 

ส านักงานอธิการบด ี

27 น.ส.เนตรทรำย  ยอดพรหม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน psdnsy@ku.ac.th 

28 น.ส.จุฑำมำศ  ลีระกุล นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน psdjml@ku.ac.th 

29 น.ส.จันทนำ  ปำนตัน้ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน psdjth@ku.ac.th 

30 นำงพัชรี  ค ำซื่อ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน psdprks@ku.ac.th 

31 น.ส.อำรยำ  พชีผล นักวเิทศสัมพันธ์ กองวเิทศสัมพันธ์ psdmsb@ku.ac.th 

32 นำงสมบูรณ์  สมมัจฉำ หัวหน้ำงำนธุรกำร กองวิเทศสัมพันธ์ psdsbs@ku.ac.th 

33 น.ส.รุจิรำ  พงษ์เจตสุพรรณ นักวเิทศสัมพันธ์ กองวเิทศสัมพันธ์ psdrjp@ku.ac.th 

34 นำงนงนภัส ขันทอง เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป กองวเิทศสัมพันธ์ psdnpk@ku.ac.th 

35 นำงรัตมำ ใชไ้หวพริบ นักวเิทศสัมพันธ์ กองวเิทศสัมพันธ์ psdrmc@ku.ac.th 

36 นำงมุกดำ  เกตุแก้ว หัวหน้ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 

ส ำนกังำนประกันคุณภำพ 

psdmdk@ku.ac.th 

37 นำงกัลยำณี  รัตนวรำหะ หัวหน้ำงำนธุรกำร ส ำนักงำนประกันคุณภำพ psdkyc@ku.ac.th 

38 น.ส.อรอุมำ  แก้วมณโีชติ นักวชิำกำรศึกษำ ส ำนกังำนประกันคุณภำพ psdoum@ku.ac.th 

39 น.ส.เพชร์รัตน ์ โชครุ่ง นักวชิำกำรศึกษำ ส ำนกังำนประกันคุณภำพ psdprcr@ku.ac.th 

40 นำงมณฑภ์ัสสร  สุวรรณำพิสทิธ์ิ นักวชิำกำรศึกษำ ส ำนกังำนประกัน

คุณภำพ 

psdmps@ku.ac.th 
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คณะสัตวแพทยศาสตร ์

41 น.ส.จิรันธนนิ  นิธิยศบุญวงศ์ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป fvetrur@ku.ac.th 

คณะเศรษฐศาสตร ์

42 น.ส.จินตนำ  บุญสุวรรณ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป fecojnb@ku.ac.th 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพือ่การค้นควา้และพัฒนาปศสุตัว์และผลิตภณัฑส์ัตว์ 

43 นำยสนธยำ  จ ำปำนิล นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน swksty@ku.ac.th 

44 น.ส.ชลธิชำ  สระนพงษ์ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป chontich@ku.ac.th 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

45 นำงกชพรรณ  ชมภูนิตย์ หัวหน้ำส ำนักงำน rdikpc@ku.ac.th 

46 นำงวำสนำ  มุสิกะรักษ์ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป rdiwnd@ku.ac.th 

47 นำงปฐมพร   โพธ์ินิยม นักวชิำกำรเงินและบัญช ี rdipap@ku.ac.th 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

48 นำงศิรินันท์  ทรัพย์พลับ เลขำนุกำรส ำนักงำน libsns@ku.ac.th 

49 น.ส.พูนพัชรี  ประสพเนตร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน libppr@ku.ac.th 

50 น.ส.สุมลฑำ  สังใจสม บุคลำกร libsts@ku.ac.th 

ส านักส่งเสริมและฝกึอบรม ก าแพงแสน 

51 นำงอรัญนำถ   วริิยำรัมภะ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน eatanv@ku.ac.th 

52 นำงนวลฉวี  พรบัณฑิตยปั์ทมำ เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป eatncw@ku.ac.th 

ส านักงานวทิยาเขต ก าแพงแสน 

53 นำงศรัญญำ  คล้ำยสอน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน kpssra@ku.ac.th 

54 น.ส.ปวณีำ บุศดำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน kpspnb@ku.ac.th 

คณะเกษตร ก าแพงแสน 

55 นำงยุพิน  กฤษดำธนดล เจ้ำหนำ้ที่วเิครำะห์นโยบำยและแผน agryph@ku.ac.th 

วิทยาเขตศรรีาชา 

ส านักงานวทิยาเขตศรรีาชา 

56 นำงพมิพจ์ันทร์  นุ่มหอม ผู้อ ำนวยกำร oaspcn@ku.ac.th 

57 นำงกัญชุมำ  จันทโรปกรณ ์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน oaskcc@ku.ac.th 

58 นำงอนุตรำ  สุนทรส เจ้ำหนำ้ที่บริหำรงำนท่ัวไป oasans@ku.ac.th 

ส านักวิทยบริการ ศรีราชา 

59 น.ส.ทิพวรรณ  จันทพันธ์ เจ้ำหนำ้ที่วเิครำะห์นโยบำยและแผน vittpj@ku.ac.th 

60 นำยบรรเจิด  แจ่มจ ำรัส ชำ่งอิเล็กทรอนิกส์ srcbcc@ku.ac.th 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง E-mail 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร 

สถาบันวิจัยและพัฒนา วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

61 นำงปณิดำ  อัครทวทีอง นักประชำสัมพันธ์ opdp@ku.ac.th 

ส านักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวดัสกลนคร 

62 นำยอภศิักดิ์  อุม่จันสำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน csnasu@ku.ac.th 

63 นำงอรุณศรี   นภิำนันท์ นักวชิำกำรศึกษำ occasn@ku.ac.th 

ส านักวิทยบริการ วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจังหวัดสกลนคร 

64 น.ส.สิริวิมล   วรรณทิพย์ นักวชิำกำรศึกษำ oassmv@ku.ac.th 

65 น.ส.ปัณฑิตำ  อินทรักษำ นักวชิำกำรศึกษำ oaspti@ku.ac.th 

ผู้สังเกตการณ ์

66 น.ส.พัชน ีลีลำด ี หัวหน้ำงำนวจิัยสถำบันและสำรสนเทศ  

กองแผนงำน 

psdpnl@ku.ac.th 

67 นำงเกศนิ ี คุณค้ ำชู นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน  กองแผนงำน psdknk@ku.ac.th 

68 นำงจิรนันท์  บ ำรุงธรรม นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน  กองแผนงำน psdjrn@ku.ac.th 

69 น.ส.พนิดำ  กุลแพทย ์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน  กองแผนงำน psdpdg@ku.ac.th 

70 น.ส.อโณทัย   เทวรำชสมบูรณ์ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน psdant@ku.ac.th 

71 นำยสมภพ  แตม้มำลำ นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน psdspta@ku.ac.th 

72 น.ส.เสียงศรี  วำยะลุน นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน psdssw@ku.ac.th 

73 น.ส.นภัทร เสมอภำค นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน psdkksp@ku.ac.th 

74 นำยนพพล  ศรีสมุทร นักวเิครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน psdnps@ku.ac.th 

75 นำงธนำภรณ์  สระทองมำ นักวชิำกำรศึกษำ ส ำนกังำนวิทยำเขต

ก ำแพงแสน 

kpskus@ku.ac.th 

76 นำงวไิลลักษณ์ ชำวอุทัย หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนกุำร สถำบัน

สุวรรณวำจกกสิกจิฯ 

swkwich@ku.ac.th 
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