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สารบัญ 



โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบุคลากรดา้นแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ระยะที่ 1   1 
 

 

 

 
 ส านักประกันคุณภาพ ร่วมกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการจัดหลักสูตรการ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์โดยใช้ Balance Scorecard และการก าหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานเพื่อการน าองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ และฝึกการ
วิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ด าเนินการทั้งหมด 2 วัน รายละเอียดดังนี้  

  

 วันที่ 9 กันยายน 2553 (การบรรยาย)  ส าหรับคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย ศูนย์ สถานี 
เจ้ าหน้ าที่ วิ เคราะห์นโยบายและแผน  และผู้ ที่ รั บผิดชอบงานด้านประกัน คุณภาพของหน่วยงาน  
ในทุกวิทยาเขต จ านวน 250 – 300 คน 

 

 วันที่ 10 กันยายน 2553 (การฝึกปฏิบัติ) ส าหรับผู้แทนของหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ในทุกวิทยาเขต และเป็นผู้ที่ได้รับฟังการบรรยายในวันที่ 9 กันยายน 2553  จ านวน 60 คน 

 

  การด าเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคบรรยาย จ านวน 259 คนจากที่สมัครเข้าร่วม 
268 คน คิดเป็นร้อยละ 96.64 และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในภาคปฏิบัติ จ านวน 68 คน จากที่สมัครเข้าร่วม 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.92  เมื่อพิจารณาตามหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ (การบรรยาย) 
มากที่สุด คือ ส านักงานอธิการบดี ส่งบุคลากรเข้าร่วม 28 คน มีค่าใช้จ่ายการด าเนินงานทั้งสิ้น 118,965 บาท จาก
ยอดที่ได้รับอนุมัติ 130,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.51  

 

ผลการประเมินโครงการฯ (ภาคการบรรยาย) วันที่ 9 กันยายน 2553 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 259 
คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 ในภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อ
การเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 

 

 ผลการประเมินโครงการฯ (ภาคการปฏิบัติ) วันที่ 10 กันยายน 2553 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 68 
คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 ในภาพรวมผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อ
การเข้าร่วมโครงการฯ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 
 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ แบ่งประเด็นการประเมินเป็น 4 ประเด็น ดังนี้  
 1. ด้านคุณภาพการให้บริการ แบ่งประเด็นการพิจารณาเป็น 2 ช่วง คือ ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ซึ่ง

มีผลประเมินอยู่ในระดับดีทั้งสองภาค มีค่าเฉลี่ย 4.09 และ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และ 0.39 ตามล าดับ 

2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ พิจารณาจากความเหมาะสมของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ช่วงเวลาการด าเนินงาน ความสะดวกในการสมัครเข้าอบรม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วม
โครงการฯ มีผลการประเมินในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51  

บทสรปุผูบ้รหิาร 



โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบุคลากรดา้นแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ระยะที่ 1   2 
 

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พิจารณาจากการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ อัธยาศัยไมตรี และการ
อ านวยความสะดวกกับผู้เข้าอบรม มีผลการประเมินในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61  

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พิจารณาจากความเหมาะสมของสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และสถานที่จัดอบรม มีผลการประเมินในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57  

 

ถ้าพิจารณาผลการประเมินภาพรวมภาคบรรยาย พบว่า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.43 ส่วนผลการประเมินภาพรวมภาคปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 อย่างไรก็
ตาม มีบางประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมในการจัดอบรมครั้งนี้ที่มีผลประเมินน้อยในภาคบรรยาย คือ ความเหมาะสมของ
ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.77 อยู่ในระดับดี โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เห็น
ว่าควรมีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย ส าหรับภาคปฏิบัติมีบาง
ประ เ ด็ นที่ มี ผลประ เมิ นน้ อย  คื อ  ความ เหมาะสมของระยะ เวลาการฝึ กปฏิ บั ติ  มี ค่ า เฉลี่ ย  3 .54  
อยู่ในระดับดี โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เห็นว่าเวลาที่ใช้ในการอบรมน้อยเกินไป เนื่องจากเนื้อหามีความส าคัญและการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติต้องใช้เวลามากกว่านี้ และต้องอาศัยระยะเวลาในการท าความเข้าใจ 
 

ทั้งนี้  ส านักประกันคุณภาพได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ควรให้
มหาวิทยาลัยผลักดันสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้ในวันนี้ไปสู่การน าไปใช้จริง 2) ควรให้โครงการนี้มีการติดตามผล และจัด
โครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ครอบคลุมมากขึ้น 3) ควรเพิ่มจ านวนและวันโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย
เพื่อท า Workshop ในเรื่อง BSC ,KPI เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น (มากกว่า 60 คน) เนื่องจากเป็นเรื่องที่
เป็นประโยชน์และปรับไปใช้กับงานแผนได้ และส าหรับโครงการต่อเนื่องก็ควรมีการตรวจสอบผู้ที่เคยผ่านอบรมใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติหรือยัง เพื่อเปิดโอกาสให้เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่อง 4) ควรจัดโครงการส าหรับผู้บริหาร
โดยเฉพาะเพื่อจะได้เข้าใจการท าแผนยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น และควรเน้นให้ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ 
5) ควรมีโครงการลักษณะนี้อีกเพื่อถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคน ทกุระดับมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบุคลากรดา้นแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ระยะที่ 1   3 
 

 
 

 
ที่มาของการด าเนินโครงการ 

 การพัฒนาองค์กรภาครัฐตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพที่สามารถ
วัดผลได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้มีการน าเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารภาครัฐอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานทุก
ระดับของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการของแผนและมีความสามารถใช้เครื่อ งมือต่างๆ 
ทางด้านแผนและการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กร จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรด้านแผนและการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานประจ า
หน่วยงานต่างๆ  โดยมีกรอบการพัฒนาที่เป็นล าดับขั้น เพื่อใช้ในการจัดท าโครงการต่างๆ ส าหรับพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องแก่บุคลากร การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการด าเนินงานระยะที่ 1 เน้นการให้
ความรู้พื้นฐานส าหรับรองรับงานด้านแผนและการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ กระบวนการของแผน เครื่องมือต่างๆ ที่
ใช้ในกระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผล และพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้
เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เครื่องมือดังกล่าวที่จะน ามาใช้คือ Balance Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิผลในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดและประเมิน รวมถึงการก าหนด
ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จ  

 ในการนี้ ส านักประกันคุณภาพ และกองแผนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดหลักสูตรการ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์โดยใช้ Balance Scorecard และการก าหนดดัชนีชี้วัด(KPI) ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานเพื่อการน าองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ และฝึกการวิเคราะห์ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี  ด าเนินการทั้งหมด 2 วัน มีรายละเอียดดังนี้ 

 วันที่ 9 กันยายน 2553 (การบรรยาย)  
  ณ ห้องประชุมรวงข้าว (ห้อง 204) ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์  คณะเกษตร 

 วันที่ 10 กันยายน 2553 (การฝึกปฏิบัติ)  
  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์  คณะเกษตร 
   

วัตถุประสงค์การประเมิน 
 1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 วันที่ 9 - 10 กันยายน 2553 
 2. เพื่อน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป 
 
 
 
 

บทน า 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ย 0.00-1.50     หมายถึง     การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50     หมายถึง     การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50     หมายถึง     การด าเนินงานระดับพอใช้ 
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50     หมายถึง     การด าเนินงานระดับดี 
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00     หมายถึง     การด าเนินงานระดับดีมาก  

 

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิโครงการ ตัวบ่งชี้การประเมิน 
1. ด้านคุณภาพการให้บริการ  1. ภาคบรรยาย 

1.1 ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
1.2 ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis 
1.3 ความเข้าใจในการก าหนดเป้าหมายองค์กร / วิสัยทัศน์ (Vision) 
1.4 ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Balance Scorecard 
1.5  ความเข้าใจในการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 
1.6 ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดเนื้อหา 
1.7 ความชัดเจนของเอกสารประกอบโครงการ 
1.8 ความเป็นประโยชน์ของหัวข้อการสัมมนาเมื่อเทียบกับที่คาดหวัง 
1.9 ความสามารถในการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
2. ภาคปฏิบัติ 
2.1 ความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
เพิ่มขึ้น 
2.2 ความสามารถในการใช้เครื่องมือ Balance Scorecard เพิ่มขึ้น 
2.3 ความสามารถในการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จขององค์กรเพิ่มขึ้น 
2.4 ความสามารถในการจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น 
2.5 ความสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านอื่นๆ 
2.6 ความเหมาะสมของกิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติ 
2.7 วิทยากร / วิทยากรประจ ากลุม่ 
2.8 ความเหมาะสมของเอกสาร / อุปกรณ์ประกอบการฝึกปฏิบัต ิ
2.9 ความเหมาะสมของระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ 
2.10 ประโยชน์ท่ีได้รับในภาพรวม 

2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2.1 ความเหมาะสมของช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
2.2 ความเหมาะสมของช่วงเวลาการจัดโครงการฯ (เดือนกันยายน) 
2.3 ความเหมาะสมของก าหนดการในภาพรวม 
2.4 ความเหมาะสม / สะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ไลน ์
2.5 ความต้องการให้ด าเนินโครงการลักษณะนี้ในปีต่อไป 
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนนิโครงการ ตัวบ่งชี้การประเมิน 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3.1 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี 

3.2 เจ้าหน้าที่ให้การบริการ/อ านวยความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
3.3 เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการฯ 

4. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 4.1 ความเหมาะสมของส่ือ โสตทัศนูปกรณ ์
4.2 ความเหมาะสมของอาหารว่าง / อาหารกลางวัน 
4.3 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดโครงการในภาพรวม 

 

 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตารางท่ี 1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 9-10 กันยายน 2553 แยกตามหน่วยงาน 
หน่วย : คน 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้เข้าร่วม 

บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ 
วิทยาเขตบางเขน 

1 คณะเกษตร 10 1 11 1 
2 คณะประมง 2 2 2 2 
3 คณะวนศาสตร์ 9 3 8 2 
4 คณะวิทยาศาสตร์ 25 2 20 2 
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 2 11 2 
6 คณะศึกษาศาสตร์ 5 0 5 0 
7 คณะเศรษฐศาสตร์ 8 1 8 1 
8 คณะสังคมศาสตร์ 5 1 9 1 
9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 8 2 5 2 
10 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 6 2 4 1 
11 คณะมนุษยศาสตร์ 17 2 15 2 
12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 3 8 1 
13 คณะบริหารธุรกิจ 4 2 4 2 
14 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 3 0 2 0 
15 วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 2 0 2 0 
16 ส านักงานอธิการบดี 27 5 28 3 
17 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 2 3 2 
18 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ 3 1 3 1 
19 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 2 3 1 
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ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้เข้าร่วม 

บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ 
20 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 4 2 4 2 
21 สถาบันอินทรจีันทรสถิตย์ฯ 3 1 3 1 
22 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 1 1 1 1 
23 ส านักทะเบียนและประมวลผล 3 2 3 2 
24 ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 0 0 3 0 
25 ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 3 0 2 0 
26 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 3 2 3 2 
27 ส านักหอสมุด 3 1 3 1 
28 ส านักประกันคุณภาพ 13 4 11 2 
29 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 3 0 2 0 
30 ส านักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี 1 0 1 0 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
31 คณะเกษตร ก าแพงแสน 6 2 6 2 
32 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 3 0 3 0 
33 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 7 0 8 0 
34 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4 1 4 1 
35 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 2 2 2 
36 ส านักงานวิทยาเขต ก าแพงแสน 10 3 9 2 
37 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 1 1 2 1 
38 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 3 3 3 2 
39 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 3 3 3 2 
40 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 4 3 4 3 

วิทยาเขตศรีราชา 
41 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2 0 2 0 
42 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 4 0 3 0 
43 คณะวิทยาการจัดการ 4 2 4 2 
44 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 2 1 2 1 
45 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 2 2 2 2 
46 ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 2 2 2 2 
47 ส านักวิทยบริการ ศรีราชา 1 2 3 1 

      



โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบุคลากรดา้นแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ระยะที่ 1   7 
 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนผู้สมัคร จ านวนผู้เข้าร่วม 

บรรยาย ปฏิบัติ บรรยาย ปฏิบัติ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
48 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 1 1 1 1 
49 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 4 2 4 2 
50 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1 1 1 1 
51 ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 3 2 2 2 
52 ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4 2 2 2 

รวม 268 
(100) 

82 
(100) 

259 
(96.64) 

68 
(82.92) 

 

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บแทนร้อยละ และตัวเลขเหนือวงเล็บแทนจ านวน 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาคบรรยาย มีหน่วยงานส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 268 คน   
มีผู้เข้าร่วมจริง 259 คน คิดเป็นร้อยละ 96.64 ส าหรับภาคฝึกปฏิบัติ มีหน่วยงานส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 82 คน  มีผู้เข้าร่วมจริง 68 คน คิดเป็นร้อยละ 82.92 ในภาพรวมของโครงการฯ หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมมากที่สุด คือ ส านักงานอธิการบดี ส่งบุคลากรเข้าร่วม จ านวน 28 คน รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ ส่ง
บุคลากรเข้าร่วม จ านวน 20 คน คณะมนุษยศาสตร์ ส่งบุคลากรเข้าร่วม  จ านวน 15 คน ส าหรับ คณะเกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และส านักประกันคุณภาพ ส่งบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 11 คนเท่ากัน  อย่างไรก็ตามมีบาง
หน่วยงานในภาคปฏิบัติ ไม่ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะศึกษาศาสต ร์  คณะเทคนิคการ 
สัตวแพทย์  วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม  ส านักบริการคอมพิวเตอร์   ส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร   
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   

ตารางท่ี 2  จ านวนผู้ตอบแบบประเมินฯ แยกตามเพศ อายุการท างาน และสังกัด 
หน่วย : คน 

 เพศ ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ป)ี สังกัดวทิยาเขต 

 ชาย หญิง < 1 1-5 6-10 11-15 16-20 > 21 บางเขน ก าแพงแสน ศรีราชา สกลนคร 

บรรยาย 30 128 25 36 33 19 16 29 101 34 13 10 
 18.99 81.01 15.82 22.78 20.89 12.03 10.13 18.35 63.92 21.52 8.23 6.33 

ปฏิบัต ิ 6 50 8 15 15 5 6 7 30 13 7 6 
 10.71 89.29 14.28 26.79 26.79 8.93 10.71 12.50 53.57 23.21 12.50 10.71 

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บแทนร้อยละ 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ในภาคบรรยาย ผู้ตอบแบบประเมินฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 128 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.01 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 22.78 และเป็นบุคลากรที่
สังกัดวิทยาเขตบางเขน จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 63.92 
 ในภาคปฏิบัติ พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
89.29 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-10 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 53.58 และเป็นบุคลากรที่สังกัดวิทยาเขต
บางเขน จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57   
 
 

  



โครงการเสริมสรา้งศักยภาพบุคลากรดา้นแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ระยะที่ 1   9 
 

 
 
 
ตารางท่ี 3   ผลการเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการฯ (แบบสองทาง) ภาคบรรยาย 
 เมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติ t (match pair t-test)  

3.1 ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ประเด็น/หัวข้อ ความรู้ N Y S d Sd t df p 
ความเข้าใจในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร ์

หลัง 157 3.92 .63 1.24 .65 23.81 156 .00 
ก่อน 157 2.68 .77      

 จากตารางที่ 3.1  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ หลังเข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 

ประเด็น/หัวข้อ ความรู้ N Y S d Sd t df p 
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมขององค์กร (SWOT 
Analysis) 

หลัง 156 3.78 .72 .96 .64 18.72 155 .00 
ก่อน 156 2.82 .79      

 จากตารางที่ 3.2  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร 
(SWOT Analysis) หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

3.3 ความเข้าใจในการก าหนดเป้าหมายองค์กร / วิสัยทัศน์ (Vision) 

ประเด็น/หัวข้อ ความรู้ N Y S d Sd t df p 
ความเข้าใจในการก าหนดเป้าหมาย
องค์กร / วิสัยทัศน์ (Vision) 

หลัง 157 4.03 .58 1.17 .77 19.12 156 .00 
ก่อน 157 2.85 .81      

 จากตารางที่ 3.3  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการก าหนดเป้าหมายองค์กร / วิสัยทัศน์ 
(Vision) หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

3.4 ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Balance Scorecard  

ประเด็น/หัวข้อ ความรู้ N Y S d Sd t df p 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ 
Balance Scorecard  

หลัง 154 3.71 .76 1.30 .81 19.77 153 .00 
ก่อน 154 2.40 .87      

 จากตารางที่ 3.4  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Balance Scorecard  
หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

ผลการประเมินโครงการภาคบรรยาย 
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3.5 ความเข้าใจในการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI)  

ประเด็น/หัวข้อ ความรู้ N Y S d Sd t df p 
ความเข้าใจในการก าหนดดัชนชีี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) 

หลัง 152 3.85 .71 1.11 .69 19.71 151 .00 
ก่อน 152 2.73 .78      

 จากตารางที่ 3.5  พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามเข้าใจในการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) หลัง
เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
 

ตารางท่ี 4  ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่ตอบแบบประเมินฯ แยกตามรายการที่ประเมิน (ภาคบรรยาย) 

ประเด็นการประเมิน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 SD. 

ภาพรวม 4.11 0.37 
ด้านคุณภาพการให้บริการ           4.09 0.45 
1. ความเขา้ใจในการจดัท า
แผนยุทธศาสตร ์

ก่อน จ านวน 1 12 94 35 16 
2.66 0.78 

  ร้อยละ 6.00 7.60 59.50 22.20 10.10 
หลัง จ านวน 19 110 25 2 1 

3.92 0.63 
  ร้อยละ 12.10 70.10 15.90 1.30 0.60 

2. ความเขา้ใจในการ
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของ
องค์กร (SWOT Analysis) 

ก่อน จ านวน 0 26 88 31 12 
2.82 0.79 

  ร้อยละ 0.00 16.60 56.10 19.70 7.60 
หลัง จ านวน 21 86 43 6 0 

3.78 0.72 
  ร้อยละ 13.50 55.10 27.60 3.80 0.00 

3. ความเขา้ใจในการ
ก าหนดเป้าหมายองค์กร / 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

ก่อน จ านวน 1 28 87 31 11 
2.85 0.81 

  ร้อยละ 0.60 17.70 55.10 19.60 7.00 
หลัง จ านวน 28 107 21 1 0 

4.03 0.58 
  ร้อยละ 17.80 68.20 13.40 0.60 0.00 

4. ความเขา้ใจเกี่ยวกับการ
ใช้เครื่องมือ Balance 
Scorecard  

ก่อน จ านวน 1 11 63 53 27 
2.39 0.87 

  ร้อยละ 0.60 7.10 40.70 34.20 17.40 
หลัง จ านวน 18 83 44 8 1 

3.71 0.76 
  ร้อยละ 11.70 53.90 28.60 5.20 0.60 

5. ความเขา้ใจในการ
ก าหนดดชันีชีว้ัดความส าเร็จ 
(KPI) 

ก่อน จ านวน 0 21 80 41 11 
2.73 0.78 

  ร้อยละ 0.00 13.70 52.30 26.80 7.20 
หลัง จ านวน 22 91 34 4 1 

3.85 0.71 
  ร้อยละ 14.50 59.80 22.40 2.60 0.70 

6. ความสามารถของวิทยากรในการ
ถ่ายทอดเนื้อหา 

จ านวน 109 47 2 0 0 
4.68 0.49 

ร้อยละ 69.00 29.70 1.30 0.00 0.00 
7. ความชัดเจนของเอกสารประกอบ
โครงการ 

จ านวน 72 81 5 0 0 
4.42 0.55 

ร้อยละ 45.50 51.30 3.20 0.00 0.00 
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ประเด็นการประเมิน มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
 SD. 

8. ความเป็นประโยชนข์องหวัข้อการ
สัมมนาเมื่อเทียบกับที่คาดหวงั 

จ านวน 54 87 14 1 1 
4.22 0.68 

ร้อยละ 34.50 55.40 8.90 0.60 0.60 
9. ความสามารถในการน าความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใชใ้นหน่วยงาน 

จ านวน 42 95 18 1 1 
4.12 0.67 

ร้อยละ 26.80 60.50 11.50 0.60 0.60 
ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ           4.00 0.51 
10. ความเหมาะสมของช่องทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

จ านวน 18 93 40 4 2 
3.77 0.73 

ร้อยละ 11.50 59.20 25.50 2.50 1.30 
11. ความเหมาะสมของช่วงเวลา
การจดัโครงการฯ (เดือนกันยายน) 

จ านวน 22 88 42 3 2 
3.80 0.74 

ร้อยละ 14.00 56.00 26.80 1.90 1.30 
12. ความเหมาะสมของก าหนดการ
ในภาพรวม 

จ านวน 27 97 29 4 0 
3.94 0.67 

ร้อยละ 17.20 61.80 18.50 2.50 0.00 
13. ความเหมาะสม / สะดวกในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบ
ออนไลน์ 

จ านวน 57 70 19 8 2 
4.10 0.89 ร้อยละ 36.50 44.90 12.20 5.10 1.30 

14. ความต้องการใหด้ าเนิน
โครงการลักษณะนี้ในปตี่อไป 

จ านวน 74 71 10 1 0 
4.40 0.63 

ร้อยละ 47.50 45.50 6.40 0.60 0.00 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ               4.16 0.61 

15. เจา้หน้าทีใ่ห้การต้อนรับด้วย
อัธยาศยัไมตร ี

จ านวน 59 87 10 1 0 
4.30 0.61 

ร้อยละ 37.60 55.40 6.40 0.60 0.00 
16. เจา้หน้าทีใ่ห้การบริการ/อ านวย
ความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

จ านวน 59 75 22 1 0 
4.22 0.70 

ร้อยละ 37.60 47.80 14.00 0.60 0.00 
17. เจา้หน้าที่สร้างความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการเขา้ร่วมโครงการฯ 

จ านวน 38 78 37 2 1 
3.96 0.76 

ร้อยละ 24.40 50.00 23.70 1.30 0.60 
ด้านสิง่อ านวยความสะดวก           4.27 0.57 

18. ความเหมาะสมของส่ือ 
โสตทัศนูปกรณ ์

จ านวน 76 75 5 1 0 
4.44 0.59 

ร้อยละ 48.40 47.80 3.20 0.60 0.00 
19. ความเหมาะสมของอาหารวา่ง / 
อาหารกลางวัน 

จ านวน 52 69 30 6 0 
4.06 0.82 

ร้อยละ 33.10 43.90 19.10 3.90 0.00 
20. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดั
โครงการในภาพรวม 

จ านวน 66 75 13 3 0 
4.30 0.70 

ร้อยละ 42.00 47.80 8.30 1.90 0.00 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ในภาพรวม มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นในภาพรวม ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 
4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 4.00 - 4.27 โดย
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  ส่วนด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
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ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นในภาพรวมด้านคุณภาพการให้บริการ 
ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีถึงดีมาก มีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 
3.71 - 4.68 โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดเนื้อหา ส่วนเรื่องความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ Balance Scorecard มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นในภาพรวมด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3.77-4.40 โดยเห็นว่าควรจัดโครงการฯในลักษณะนี้อีกในปีต่อไป มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ส่วนเรื่องความเหมาะสมของช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัย 
 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นในภาพรวมด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ใน
ระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 
3.96-4.30 โดยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่สร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ เห็นว่าควรมีเจ้าหน้าที่อย่าง
น้อย 1 คน ที่โต๊ะเพื่อติดต่อรับ เรื่องแจ้ง หรือสอบถามเรื่องต่าง ๆ ตลอดเวลา 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นในภาพรวมด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
ต้ังแต ่4.06-4.44 โดยเห็นว่าความเหมาะสมของสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนเรื่องความเหมาะสม
ของอาหารว่าง/อาหารกลางวัน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะด้านคุณภาพการให้บริการ 

1. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์มาก เข้าใจแผนได้ดีมีการปูพื้น
ความเข้าใจให้ตรงกันก่อน 

2. ขอบคุณผู้จัด ขอชื่นชมวิทยากรที่บรรยายให้ความกระจ่างกับเรื่องที่บรรยาย แต่อยากให้ตรงต่อเวลา 
คือปรับลดการบรรยายให้สอดคล้องกับเวลาที่บรรยาย 

3. วิทยากรให้ความรู้รอบตัวภายนอก ท าให้ช่วยฝึกคิดการรู้เข้ารู้เราให้มากขึ้น มีมุมมองกว้างขึ้น 
นอกจากการมองภายในประเทศ 

4. วิทยากรใช้เวลาไปกับการบรรยายเนื้อหาที่ไม่ใช่แก่นของเนื้อหาหลักมากเกินไป แก่นของระยะที่ 1 
คือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard เรื่องการก าหนด KPI ช่วงบ่ายวิทยากรบรรยายมีเนื้อหา
ดีมากแต่เร็วเกินไป 

5. ควรเน้นวิทยากรให้ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานสนับสนุนบ้าง 
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6. มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของตนเองจริง ๆ ไม่ใช่ยุทธศาสตร์เดียวกับ สกอ. ท าให้มอง
ไม่เห็นภาพการท างานจริง ๆ ที่จะเป็นไปได้ 

7. อยากให้มหาวิทยาลัยผลักดันสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้ในวันนี้ไปสู่การน าไปใช้จริง 
8. การจัดโครงการฯ ในระยะที่ 2 วิทยากรควรเป็นท่านเดิมจะได้มีความต่อเนื่อง 
9. เป็นหลักสูตรที่ดีมาก น่าสนใจอยากให้จัดอีก 
10. อยากให้โครงการนี้มีการติดตามผล และจัดโครงการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ครอบคลุม

มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการโดยเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานภายใน มก. มีตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วม
โครงการได้อย่างน้อย 2 คน (โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการเขียนแผนยุทธศาสตร์โดยตรง ) 
ส าหรับ Workshop ควรการจัดโครงการอีกครั้ง ส าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้เข้าร่วม 

2. คณะผู้จัดงานควรปรับกลยุทธ์ตลอดเวลา เมื่อทราบปัญหาว่ามีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนไม่ได้
เข้าอบรม ควรประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผู้เข้าร่วมไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนไม่ได้เข้าอบรมได้รับสิทธิ์ก่อน 

3. ควรจัดอบรม 2 ครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ได้รับการอบรมอย่างทั่ วถึง เพราะว่าทุกคนมี
ความหวัง จะน าความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนางานของตนเองอย่างมืออาชีพ รวมถึงพัฒนาองค์กร และมหาวิทยาลัย และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 จะได้รับความอนุเคราะห์อย่างทั่วถึง 

4. ควรจัดอบรมที่มีวิทยากรที่อธิบายได้ชัดเจนเช่นนี้ทุกช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงสอบ เพราะถ้าเป็นช่วง
มีการเรียนการสอนจะไม่สามารถเข้าร่วมได้ และขอให้ช่วยเชิญวิทยากรให้กับวิทยาเขตอ่ืนๆ ด้วย โดยเฉพาะท่านนี้ 

5. ควรให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของทุกคณะที่วิทยาเขตต่าง ๆ ได้เข้าอบรมทุกคณะ 
6. อยากให้เพิ่มจ านวนผู้เข้าอบรมมากขึ้น 
7. ควรเพิ่มจ านวนและวันโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อท า Workshop ในเรื่อง BSC ,KPI เพื่อจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ให้มากขึ้น (มากกว่า 60 คน) เนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และปรับไปใช้กับงานแผนได้ และ
ส าหรับโครงการต่อเนื่องก็ควรมีการตรวจสอบผู้ที่เคยผ่านอบรมในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติหรือยัง เพื่อเปิด
โอกาสให้เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่อง 

8. ควรวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมการอบรมมากกว่านี้ เช่นระบุว่าเป็นผู้บริหารที่ท างานแผนและผู้ปฏิบัติงานแผน
อย่างละงาน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ เนื่องจากไม่ระบุบางหน่วยงานกลางเป็นเฉพาะผู้ปฏิบัติ ทั้ง ๆ ที่ การ
บรรยายควรจะเป็นผู้อบรมท า 2 กลุ่ม  

9. การท า Workshop ควรให้ตัวแทนอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 คน ได้เข้าร่วมเพราะมีบางหน่วยงานส่ง
ผู้เข้าร่วม 2-3 คน แล้วท าให้หน่วยงานอ่ืนไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมเพราะที่นั่งจ ากัด ดังนั้นควรใช้ระบบการกระจายให้
ครอบคลุม ขอให้ปรับปรุงด้วยค่ะ  

10. ระบบลงทะเบียนออนไลน์มีปัญหาค่อนข้างมาก 
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11. ชอบระบบลงทะเบียนออนไลน์มาก เนื่องจากสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 
12. ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ควรประชาสัมพันธ์ /เผยแพร่ ให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลทั่วถึงทั้ง

มหาวิทยาลัยเนื่องจากวิทยาเขตศรีราชาจะได้รับข่าวสารทางเอกสารล่าช้ากว่าวิทยาเขตบางเขน   
13. เนื้อหาการอบรมมีเยอะ แต่ระยะเวลาในการอบรมน้อย 
14. ควรจัดโครงการส าหรับผู้บริหารโดยเฉพาะเพื่อจะได้เข้าใจการท าแผนยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น  และ

ควรเน้นให้ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ 
15. เมื่อการอบรมเสร็จแล้วควรส าเนาซีดี เสียงบันทึกของวิทยากรแจกให้ทุกหน่วยงาน 
16. ควรจัดโครงการในลักษณะนี้อีกให้มีความต่อเนื่องเป็นประจ า 
17. ควรจัดในวิทยาเขตที่อยู่ต่างจังหวัด เพื่อให้เข้าใจ และเป็นการประหยัดค่าเดินทาง  
18. ควรสรุปผลการจัดโครงการทั้ง Output และ Outcome บนเวบ็ไซต์  
19. ควรน าตัวอย่างหน่วยงานที่น าความรู้จากการอบรมไปพัฒนา เผยแพร่  
20. ควรเพิ่มเวลาในการสัมมนาให้มากกว่านี้ หรือท า Workshop แยกตาม Cluster เป็นเรื่องส าคัญแต่

เวลาน้อย 
 
ข้อเสนอแนะด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

1. ผู้จัดโครงการควรมองกลุ่มเป้าหมายหลัก เมื่อจัดเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ควรให้ความส าคัญกับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้มีสิทธิ์ได้รับการอบรมเป็นล าดับแรก เพื่อน าความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่องานของมหาวิทยาลัยจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คน ที่โต๊ะเพื่อติดต่อรับ เรื่องแจ้ง หรือสอบถามต่าง ๆ ตลอดเวลา 
 
ข้อเสนอแนะด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1. สถานที่ให้จัดอาหารว่าง และอาหารกลางวัน ไม่เหมาะสม เนื่องจากต้องลงไปทานข้างล่าง และมี
อากาศร้อน 

2. สถานที่แจกอาหารยังแคบไป ต้องรอคิวนาน ท าให้เสียเวลาโดยเฉพาะช่วงเบรก เพราะต้องเสียเวลา
ลงมารอคิวนาน 

3. ห้องน้ าคนมากระดับนี้ต้องดูแลกระดาษทิชชู และความสะอาดให้มากขึ้น ยังบกพร่องมาก 
4. อาหารไม่ค่อยอร่อย 
5. เครื่องปรับอากาศเย็นมาก ท าให้ฟังไม่ได้อรรถรส 
6. เครื่องฉาย/แสงสว่างของจอกระพริบหรือเปลี่ยนบ่อย มืดบ้างสว่างบ้าง ท าให้เสียสายตา ในช่วงก่อน

เบรกแรก 
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หัวข้อที่ต้องการให้มีการจัดโครงการสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยายพิเศษ เพิ่มเติม 
1. การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่ Action plan 
2. การจัดท าแผนและการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยและระดับวิทยาเขต 
3. วิเคราะห์สถานการณ์โลก ตลาด อาหาร แนวโน้มเศรษฐกิจ 
4. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
5. การเก็บข้อมูลส าหรับท าประกันคุณภาพ เช่น การคีย์ข้อมูลดิบ 
6. การเขียน SAR  
7. สภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ 
8. การวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. หลักสูตรส าหรับน าวิเคราะห์นโยบายและแผน เช่น การวิเคราะห์อัตราก าลัง 
10. การก าหนด KPI และการแปลความหมาย 
11. การเขียนโครงการ 
12. การก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 
13. การก าหนดตัวชี้วัดโครงการ 
14. การจัดการองค์ความรู้ (KM) 
15. เจาะลึกการท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
16. เทคนิคการจัด/รวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบของการประกันคุณภาพ 
17. การบริหารความเสี่ยง  
18. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
19. การแปลความหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ในงานประกันคุณภาพ  
20. การท าแผนกลยุทธ์และการจัดโครงการ 
21. การบริหารจัดการองค์กร  
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ตารางท่ี 5  ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่ตอบแบบประเมินฯ แยกตามรายการที่ประเมิน (ภาคปฏิบัติ) 

ประเด็นการประเมิน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 SD. 

ภาพรวม             3.94 0.39 
1. ท่านมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
เพิ่มขึ้น 

จ านวน 4 38 13 1 0 
3.80 0.58 ร้อยละ 7.10 67.90 23.20 1.80 0.00 

2. ท่านมีความสามารถในการใชเ้ครื่องมือ 
Balance Scorecard เพิ่มขึ้น 

จ านวน 5 40 10 1 0 
3.88 0.57 

ร้อยละ 8.90 71.40 17.90 1.80 0.00 
3. ท่านมีความสามารถในการก าหนดดัชนีชี้
วัดความส าเรจ็ขององค์กรเพิ่มขึ้น 

จ านวน 2 43 11 0 0 
3.84 0.45 

ร้อยละ 3.60 76.80 19.60 0.00 0.00 
4. ท่านมีความสามารถในการจัดท าแผนที่
ยุทธศาสตรเ์พิ่มขึ้น 

จ านวน 3 39 14 0 0 
3.80 0.51 

ร้อยละ 5.40 69.60 25.00 0.00 0.00 
5. ท่านมีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใชใ้นการท างานด้านอื่นๆ 

จ านวน 4 40 12 0 0 
3.86 0.52 

ร้อยละ 7.10 71.40 21.40 0.00 0.00 
6. ความเหมาะสมของกจิกรรมทีฝึ่กปฏิบัติ จ านวน 13 36 5 2 0 

4.07 0.68 
ร้อยละ 23.20 64.30 8.90 3.60 0.00 

7. วิทยากร / วิทยากรประจ ากลุ่ม จ านวน 21 28 6 1 0 
4.23 0.71 

ร้อยละ 37.50 50.00 10.70 1.80 0.00 
8. ความเหมาะสมของเอกสาร / อุปกรณ์
ประกอบการฝึกปฏิบัต ิ

จ านวน 14 31 9 2 0 
4.02 0.75 

ร้อยละ 25.00 55.40 16.10 3.60 0.00 
9. ความเหมาะสมของระยะเวลาการ 
ฝึกปฏิบัต ิ

จ านวน 8 23 16 9 0 
3.54 0.93 

ร้อยละ 14.30 41.10 28.60 16.10 0.00 
10. ประโยชน์ท่ีได้รับในภาพรวม จ านวน 24 28 4 0 0 

4.36 0.61 
ร้อยละ 42.90 50.00 7.10 0.00 0.00 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.94 โดยเห็นว่า
ประโยชน์ที่ได้รับในภาพรวม อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.36  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยต้ังแต่ 3.80 - 4.36 โดยมีความเห็นเกี่ยวกับวิทยากร/วิทยากรประจ ากลุ่ม 
มีค่าเฉลี่ยล าดับรองลงมา คือ 4.23  และเห็นว่ากิจกรรมที่ฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเรื่อง
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) เพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 3.80   

 

ผลการประเมินโครงการภาคปฏิบตั ิ
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. วิทยากรเก่งมาก สามารถอธิบายให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
2. ควรจัดโครงการอบรมก่อนที่คณะ/หน่วยงาน จะท าเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ไม่ท าให้เกิด

ข้อผิดพลาด 
3. ควรมีการฝึก workshop หรือในส่วนของการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติงานต่อจากหลักสูตรนี้ 
4. ควรอบรมในระดับผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสู่หน่วยงานของตนเองได้ 
5. ควรจัดเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง โดยให้มีการเตรียมข้อมูลล่วงหน้าเพื่อน าเสนอ 
6. ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพิ่มเติม รวมถึงกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น

แนวทางเดียวกัน 
7. ผู้รับผิดชอบแผนในวิทยาเขตยังขาดความเข้าใจ ดังนั้น ควรจัดเพิ่มเติมที่วิทยาเขตต่าง ๆ และท า

ความเข้าใจเฉพาะของวิทยาเขต เพื่อเชื่อมโยงกับ มก. 
8. ควรมีโครงการลักษณะนี้อีกเพื่อถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคน ทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่

จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนเท่านั้น 
9. การจัดโครงการระยะที่ 2 ควรใช้วิทยากรคนเดิม 
10. ควรจัดโครงการนี้ต่อเนื่องและมีการติดตามผล 
11. เวลาที่ใช้ในการอบรมน้อยเกินไป เนื่องจากเนื้อหามีความส าคัญและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติต้อง

ใช้เวลามากกว่านี ้และต้องอาศัยระยะเวลาในการท าความเข้าใจ 
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หลักส าคัญในการจัดการมหาวิทยาลัย/องค์กร 

 คน คลัง แผน เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์มองเรื่องคนเป็นส าคัญ ต้องท าให้คนใน
องค์กรรู้สึกฮึกเหิม ต้องวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร จะพัฒนาอย่างไรให้น ากลับมาใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แผนในการพัฒนาคน ได้แก่  ส่งคนไปอบรม หรือให้ ศึกษาต่อ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี มีนโยบายให้บุคลากรสายสนับสนุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นการวางแผนพัฒนา
บุคลากรในระยะยาว บทบาทของคนจึงเป็นสิ่งส าคัญในการจัดท าแผนขององค์กร เนื่องจากภายในองค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขนาดองค์กรเปลี่ยน คนในองค์กรเพิ่มขึ้น  การวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรของ
มหาวิทยาลัยฯ จึงให้ความส าคัญกับคนวัยหนุ่มสาว เพราะคนเหล่านั้น เป็นคนรุ่นใหม่ เมื่อวางแผนแล้ว ต้องเป็นผู้
ปฏิบัติด้วย  กลุ่ม Generation แต่ละกลุ่มความคิดต่างกัน การเปลี่ยน Generation ของคนท าให้แผนเปลี่ยนด้วย 
ต้องรู้ว่าคนในองค์กรเก่งอะไร แล้วดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาใช้งานให้ได้ ท าอย่างไรให้คนในองค์กรเชื่อเหมือนกัน ท า
ให้มีทัศนคติเหมือนกัน  สิ่งส าคัญคือการสื่อสารต้องท าให้คนในองค์กรรับรู้ และเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน สิ่งที่
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจากวิกฤติ เมื่อไหร่ก็ตามที่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ นั่นคือยุทธศาสตร์   

มจธ. กับการสร้างกลไกการบริหารจัดการแนวใหม่  
มจธ.จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เร็ว ประชาคมต้องเข้าใจในองค์กรร่วมกัน จะยกระดับคุณภาพได้สูง

ประชาคมต้องได้รับการพัฒนาเติมเต็ม องค์กรต้องได้รับการพัฒนาให้เติบโต 

หัวใจส าคัญของการท าแผนยุทธศาสตร์ 
1. แผนยุทธศาสตร์ที่ดีต้องมีความชัดเจน มีทิศทางการสร้างร่วมกัน หลักง่าย ๆ คือใครเป็นคนท า คนนั้น

ต้องเป็นคนเขียนด้วย  
2. คนในองค์กรต้องมีใจ และขับเคลื่อนให้คนในองค์กรเข้าใจร่วมกัน 
3. ให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง  

การยกระดับองค์กรให้สูงขึ้น คือการพัฒนาคนเพื่อให้คนกลับมาพัฒนาองค์กร  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
- การก าหนดยุทธศาสตร์จะก าหนดกี่ปีก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะมองเห็นภาพในอนาคตได้นานแค่ไหน ยิ่ง
มองได้ไกลก็ก าหนดจ านวนปีได้มากตามนั้น  

- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป็นแผนที่รัฐบาลต้องรับรู้ ทุกหน่วยงานต้องท าเพื่อให้รู้ว่าจะต้องจัดสรร
งบประมาณให้เท่าไหร่ 

สรุปประเดน็จากการบรรยาย 
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- แผนยุทธศาสตร์แบ่งเป็น ระยะสั้น (5 ปี ต้องมีความระเอียดพอสมควร) ระยะกลาง และระยะยาว (15 
ปี ) เมื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์เสร็จแล้ว ดึงลงมาเป็นแผนประจ าปี เพื่อน ามาของบประมาณ เมื่อ
ผ่านมา 1 ปี ต้องน าแผนมาทบทวน ปัญหาของการท าแผนยุทธศาสตร์ คือ ผู้บริหารเปลี่ยนวาระ  

 การท าแผน คือ ท าสิ่งที่เราคาดการณ์ที่จะเกิดให้ในอนาคต แผนจะถูกก ากับด้วย KPI ดัชนีวัด
ความส าเร็จ การจัดท าแผนประกอบด้วย 

 1. วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ภาพที่เรามองเห็น ต้องเป็นความฝัน ที่จะเป็นให้ได้ สิ่งที่ประชาคมร่วมกัน
ก าหนดทิศทางความเป็นองค์กรในอนาคต สภามหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ก ากับ วิสัยทัศน์ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยๆ จะ
เปลี่ยนเมื่อท าได้จริงแล้ว หรือบรรลุผลแล้ว  
 2. พันธกิจ  (Mission)  หมายถึง สิ่งที่เราต้องท า ไม่ท าไม่ได้ เป็นพันธะและภาระที่องค์กรต้องท าตาม
กฎหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งวิสัยทัศน์ และเป็นสิ่งที่รัฐก าหนดให้ท า 
 3. กลยุทธ์ (Strategies) กลยุทธ์หรือวิธีการที่สอดคล้องกับบริบท และให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการมอง 
กลยุทธ์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์  กลยุทธ์จะเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน 
 4. วัตถุประสงค์ (Objectives) วัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ที่ทอนลงมาจากวิสัยทัศน์ เป็นตัวที่
อธิการบดีต้องเซ็นสัญญาตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 4 ปี  
 5. นโยบาย (Policy) แนวทางที่ผู้บริหารก าหนดให้ถือปฏิบัติ นโยบายเปลี่ยนเมื่อผู้บริหารเปลี่ยน 
 6. แผนงานหรือโครงการ (Plan/Project) เป็นสิ่งที่ท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง  
 

เครื่องมือใช้วัดความส าเร็จมี 2 ประเภทคือ  
 1. SWOT Analysis เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์สภาพบริบทท้ังภายในและภายนอกองค์กรเพื่อหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ซึ่งต้องเข้าใจในบริบทจึงจะก าหนดทิศทางองค์กรได้  
 2. Balance Scorecard  เป็นเครื่องมือในการกระจายเป้าหมายมาสู่การปฏิบัติ และสามารถก ากับ
ติดตามเพื่อรายงานผลได้  

Balanced Scorecard  Model  
1. แนวคิดด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective) มิติด้านคุณภาพการบริการ ปัจจัยที่จะท าให้มี

ความส าเร็จด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร เช่น รัฐบาล ลูกค้า ผู้รับบริการ 
2. แนวคิดด้านการเงิน (Financial Perspective) มิติด้านประสิทธิผล ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

ด้านความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของเงินและผลิตภาพ 
3. แนวคิดด้านกระบวนการภายในองค์กร (Internal-Business-Process Perspective) มิติด้าน

ประสิทธิภาพ ปัจจัยส าคัญที่จะมีผลท าให้องค์กรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการให้บริการใหม่ๆ อยู่
เสมอ เช่น แนวทางและกระบวนการท างาน โครงสร้างองค์กรรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. แนวคิดด้านการเติบโตและการเรียนรู้ (Learning and Growth Perspective) มิติด้านพัฒนาองค์กร 
ปัจจัยที่ท าให้องค์กรยังคงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และอยู่รอดได้ เช่น พัฒนาปรับปรุงและปฏิบัติ
อย่างมีกลยุทธ์ และมีความคิดริเริ่ม  
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Balance Scorecard   
 เป็นเครื่องมือด้านการจัดการที่ช่วยกระจายกรอบความคิดของแผนกลยุทธ์สู่ภาคปฏิบัติโดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของปัจจัย หรือกลยุทธ์ที่มีผลต่อกัน อย่างมีเหตุมีผลเป็นองค์รวม เรียกว่า Strategy Map เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ภายใต้การวัดความส าเร็จผ่านมุมมองต่าง ๆ ในแง่มุมของลูกค้า การเงิน กระบวนการ
จัดการภายใน การเติบโตและการเรียนรู้ขององค์กร 
 

แนวทางการปรับกรอบแผน ประกอบด้วย 6 ส ได้แก ่ 
1. ส าคัญ Keyword ที่เกี่ยวข้องคือ บริบทอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ประกันคุณภาพ มาตรฐาน

การศึกษา ฯลฯ 
2. สัมพันธ์ การเห็นความเชื่อมโยง Balance Scorecard –Strategy Map –เป้าหมาย-กลยุทธ์-

โครงการ-KPI-Priority 
3. สมบูรณ์ การเห็นภาพเป็นองค์รวม ต้องมองความสมบูรณ์ของภาพรวมของพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4.  สนับสนุน การผลักดันสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติ  แผนรองต้องสนับสนุนแผนหลัก คือการหา 

Missing link 
5.  สร้างสรรค์ แนวความคิดใหม่ ๆ ที่สามารถน าไปสู่ความส าเร็จได้  
6.   สื่อสาร  การอธิบายให้เห็นเป็นภาพ เช่นการสร้าง Model สร้างความเข้าใจ 
 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)   
ส่วนแรก 

วิเคราะห์ภาพฉายและนัยยะส าคัญที่เปน็ปัจจัยแวดลอ้ม 
ส่วนที่ 2 

สภาพระบบองคาพยพอดุมศึกษา 

 ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร 

 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต 

 การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง 

 การกระจายอ านาจการปกครอง 

 เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต 

 เศรษฐกิจพอเพียง 

 รอยต่ออุดมศึกษากับการศึกษาระดับอ่ืน 

 การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน 

 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ 

 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

 การเงินอุดมศึกษา 

 การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 

 เครือข่ายอุดมศึกษา 

 การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
จังหวัดชายแดนใต้ 

 โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 
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KPI คือ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
แนวทางการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI)  

- ใหต้อบค าถามที่ว่า เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราบรรลุเป้าหมาย 
- สิ่งที่สะท้อนให้เรารู้ เรียก KPI แสดงค่าในรูปแบบเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

รูปแบบของ KPI  
- เชิงปริมาณ 
- เชิงคุณภาพ 

ตัวอย่าง KPI เชิงปริมาณ  
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ภายในคณะต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย 
- ร้อยละของจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในคณะ 
- จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนซึ่งคณะมีความร่วมมือกับองค์กร

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
- ร้อยละของโครงการ หรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรม

ต่อจ านวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด 
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ

วัฒนธรรมต่องบด าเนินการ 
ตัวอย่าง KPI เชิงคุณภาพ 

- ร้อยละ 80 ของการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุน 

- ร้อยละ 70 ของระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมบรรลุเป้าหมายของคณะ 
- ร้อยละ 60 ของการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ท าให้

เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 
- ร้อยละ 60 ของกระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะลดลง 

ตัวอย่างKPI ด้านคุณภาพบัณฑิต  
- จ านวนศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ

รางวัลทางวิชาการ หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 
ปีที่ผ่านมา 

- ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาโทท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
ทั้งหมด 

- ร้อยละบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทั้งหมด 
- จ านวนวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ภายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
- ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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ตัวอย่างตัวชี้วัด 
โครงการ Output Outcome 

1.พัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย 

ร้อยละของจ านวนงานวิจัยที่เกิดขึ้นต่อ
จ านวนอาจารย์ในคณะ 

- ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
หรือได้รับรางวัลระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ในคณะ 

- ร้อยละของงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
2.ส่งเสริมสุขภาพ
สู่ชุมชน 

- จ านวนหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับการ
ให้บริการ 

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ
ทั้งหมด 

- ร้อยละของชุมชนที่ได้รับบริการมีการ
ขยายเผยแพร่ความรู้สุขภาพเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละของงานวิจัยท่ีเกิดขึ้นจากการ
ให้บริการโครงการ 

3.จัดท าฐานข้อมูล - จ านวนฐานข้อมูลที่เกิดขึ้น - ร้อยละการน าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
4.จัดท าแผนแบบ
มีส่วนร่วม 

- จ านวนแผนที่เกิดขึ้น 
- จ านวนหน่วยงานหรือผู้ที่มีส่วนร่วม 

- จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผน 
- ร้อยละของแผนที่เสร็จในเวลามาตรฐาน 

5.โครงการ
ฝึกอบรม 

- ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม 
- จ านวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
- จ านวนหัวข้อที่ถ่ายทอดความรู้ 

- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่น าความรู้
จากการอบรมไปปฏิบัติ 

- ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมผลการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอบรมดีขึ้น 

- ร้อยละของข้อผิดพลาดในการท างาน
ลดลง 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
----------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่ก่อต้ังขึ้นเป็นเวลานานกว่า 70 ปี การบริหาร
มหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ใช้เครื่องมือและกระบวนการแผนช่วยในการบริหารจัดการ จึงสามารถ
ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและบริหารงานให้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับ ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยได้เน้นการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารหน่วยงานระดับต่างๆ ซึ่งเป็นองค์กร
หลักในการสร้างผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ประกอบกับทิศทางการพัฒนาองค์กรภาครัฐ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นทั้งด้านประสิทธิภาพและคุณภาพที่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้มี
การน าเครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารภาครัฐอย่างเป็นระบบมากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นความจ าเป็นที่
จะต้องเร่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจกระบวนการของแผนและมีความสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ทางด้านแผนและการพัฒนาประสิทธิภาพ
และคณุภาพขององค์กร ซึ่งมีมากมายหลายชนิดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ สร้างผลงานได้
สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในทุก
ระดับ จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านแผนและการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานประจ าหน่วยงานต่างๆ  โดยมีกรอบการพัฒนาที่เป็นล าดับขั้น เพื่อใช้ในการ
จัดท าโครงการต่างๆ ส าหรับพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถเฉพาะเรื่องแก่บุคลากร ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 เน้นการให้ความรู้พื้นฐานส าหรับรองรับงานด้านแผนและการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ กระบวนการ
ของแผน เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผล และพัฒนาความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 ระยะที่ 2 เน้นพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการคิด วิเคราะห์ด้วยตนเองได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น 
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหน่วยงานกับแผนระดับต่างๆ ทั้งแผนระดับชาติ แผนระดับกระทรวง ทั้งด้าน
การศึกษาและด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สู่คนรุ่นหลังได้ 
 ระยะที่ 3 เน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ต่างๆ และการจ าลองสถานการณ์
เพื่อการวางแผนในระยะยาว ซึ่งจะมีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านแผน การประกันคุณภาพและพัฒนาองค์กร ที่
ปฏิบัติงานประจ าหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้  ความเข้าใจกระบวนการของแผนและมี
ความสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ทางด้านแผนและการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กรได้อย่าง
เหมาะสม  

ภาคผนวกที่ 1 
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ผู้รับผิดชอบ ส านักประกันคุณภาพ และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

กรอบการด าเนินงาน แบ่งการด าเนินงานเป็น 3 ระยะ ให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังน้ี 
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2553 - 2554): Learning & Doing 

การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน และก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ การฝึกคิด
วิเคราะห์ และจัดท าแผนของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย และ
สอดคล้องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

ระยะที่ 2 (พ.ศ.2555 - 2556): Doing & Sharing 

การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดใีนการจัดท าแผนของหน่วยงาน รวมทั้งการฝึกคิดวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2557 - 2558): Sustainable Developing 
การจัดท าแผนระยะยาวของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

วัน เวลา สถานที่ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – 2558 ณ ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

บุคคลเป้าหมาย บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านแผน การประกันคุณภาพและพัฒนาองค์กร ที่ปฏิบัติงาน
ประจ าหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับวิทยาเขต คณะ ส านัก สถาบัน ภาควิชา 
ฝ่าย ศูนย์ กอง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการของแผน

และมีความสามารถใช้เครื่องมือเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กรได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้
หน่วยงานทุกระดับมีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับเป้าหมายในการด าเนินภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย  
 
การติดตามประเมินผล / ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรทางด้านแผนและการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
 
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 
 ไม่มีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ 
 
การบริหารความเสี่ยง 
 จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านแผนและการพัฒนาองค์กร ในแผนปฏิบัติงานประจ าทุกปี 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
ระยะท่ี 1    การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และการก าหนดดัชนีชี้วัด (KPI) 

-------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้นั้น จ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน ในทุกหน่วยงานย่อยภายในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นจากการที่หน่วยงาน
ย่อยต่างๆ จะต้องมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยง สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยภายใต้บริบทของแต่ละหน่วยงาน และจากการติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย พบว่า ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท าแผน และประกันคุณภาพยังมีความต้องการได้รับการ
พัฒนาด้านการจัดท า และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามที่
ก าหนด รวมถึงการติดตามประเมินผลความส าเร็จขององค์กร 
 Balance Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน 
เนื่องจาก BSC เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการวัด
และประเมิน รวมถึงการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลส าเร็จ ในการนี้  ส านักประกันคุณภาพ และกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้จัดหลักสูตรการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์โดยใช้ Balance Scorecard และการ
ก าหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานเพื่อการน าองค์กรให้
บรรลุวิสัยทัศน์ และฝึกการวิเคราะห์ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัย หรือกลยุทธ์ที่มีผลต่อกันอย่างมีเหตุมี
ผลเป็นองค์รวม โดยมีก าหนดการด าเนินงานในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2553 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการ

ด าเนินงานเพื่อการน าองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
2. เพื่อฝึกการวิเคราะห์ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของปัจจัย หรือกลยุทธ์ที่มีผลต่อกันอย่างมีเหตุมีผล

เป็นองค์รวม 
 

ผู้รับผิดชอบ ส านักประกันคุณภาพ และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

วิธีการด าเนินงาน การบรรยาย 1 วัน และการฝึกปฏิบัติโดยประชุมกลุ่มย่อย 1 วัน 
 หัวข้อการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ 
 Module 1: การสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

- แนวคิดของการบริหารในยุคเปลี่ยนแปลง 

- การวิเคราะห์การบริหารองค์กรตามแบบจ าลองในการพัฒนาองค์กร 

- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  Module 2: การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 

- การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
- การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
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 Module 3: แนวทางการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) 
- การก าหนดเป้าหมายองค์กร 

- การจัดท าวิสัยทัศน์ 
- การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

Module 4: การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์โดยใช้ Balance Scorecard 

- ความส าคัญของการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
- การวิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินงาน 

- การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่องค์กรที่เป็นเลิศ 

- การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผลิตภาพการบริหารงานในองค์กร 
- การวัดความส าเร็จของการด าเนินงานและการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

 Module 5: สรุปผลการสัมนาและน าเสนอ 

- น าเสนอผลงานจากการระดมความคิด 

- การบูรณาการความรู้ 
 

วิทยากร อาจารย์ธนิตสรณ์   จิระพรชัย  และทีมงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
 

วัน เวลา สถานที่  
วันที่ 9 กันยายน 2553   เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว (ห้อง204)  ชั้น 2  

อาคารวชิรานุสรณ์  คณะเกษตร 
วันที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์   

คณะเกษตร 
 

บุคคลเป้าหมาย 
- การบรรยายวันที่ 9 กันยายน 2553 ส าหรับคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย ศูนย์ สถานี 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ที่ รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน  
ในทุกวิทยาเขต จ านวน 250 – 300 คน 

- การฝึกปฏิบัติวันที่ 10 กันยายน 2553 ส าหรับผู้แทนของหน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ในทุกวิทยาเขต และเป็นผู้ที่ได้รับฟังการบรรยายในวันที่ 9 กันยายน 2553   
จ านวน 60 คน (เข้าร่วมได้ไม่เกิน 2 คน ต่อหนึ่งหน่วยงาน)  

 
การสมัครเข้าร่วมโครงการ  

สมัครผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ของส านักประกันคุณภาพได้ที่http://www.qa.ku.ac.th/voq v2 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และระบบจะปิดรับสมัครอัตโนมัติภายในวันที่ 6 กันยายน 2553 หรือเมื่อมีผู้สมัคร
เต็มตามจ านวนบุคคลเป้าหมาย (สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน) 

 

http://www.qa.ku.ac.th/voq%20v2
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านแผนและประกันคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์

และการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
ตนเองได้ 

2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

 

การติดตามประเมินผล / ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ระยะที่ 1 ประเมินผลจากการด าเนินโครงการฯ วันที่ 9 - 10 กันยายน 2553 

ระยะที่ 2 ติดตามผลภายหลังการด าเนินโครงการฯ (ไตรมาสที่ 1 – 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554) 
2.1 ติดตามการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิชา ส านัก และสถาบัน 
2.2 ติดตามปัญหา อุปสรรค ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิชา ส านัก และสถาบัน 

 

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งในเรื่องของจ านวน และคุณสมบัติ 

 

การบริหารความเสี่ยง 
 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ส านักประกันคุณภาพเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 

งบประมาณ 
 ใช้เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร จากภายนอก  50,000  บาท 
2. ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม       19,000  บาท   
3. ค่าอาหารกลางวัน      25,000  บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม    15,000  บาท 
5. ค่าวัสดุ         5,000 บาท  
6. ค่าเอกสาร       10,000  บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ        6,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น          130,000 บาท 
  (หน่ึงแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
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ก าหนดการ 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

ระยะที่ 1  การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์โดยใช้ Balance Scorecard  
และการก าหนดดัชนีชี้วัด (KPI) 

         
 
 

วันที่ 9 กันยายน 2553 
 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมรวงข้าว (ห้อง 204) ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์  
   คณะเกษตร 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดการสัมมนา 
09.30 - 12.00 น. บรรยายหัวข้อการสัมมนาในหลักสูตรการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์  

โดยใช้ Balance Scorecard และการก าหนดดัชนีชี้วัด (KPI) 
   โดย  อาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
    Module 1  การสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. บรรยายหัวข้อ 
    Module 2  การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) 
   Module 3  แนวทางการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และแผนยทุธศาสตร์ (Strategic Plan) 

     
วันที่ 10 กันยายน 2553 
 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม (ห้อง 301) ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
09.00 - 12.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย 

Module 4 การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard  
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. ประชุมกลุ่มย่อย(ต่อ)  
15.00 - 16.30 น. Module 5 น าเสนอผลงานจาการระดมความคิด และการบูรณาการความรู้   
  
หมายเหตุ    ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
  รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
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 รายนามผู้เข้าร่วม 

วันที่ 9 กันยายน 2553 (การบรรยาย) 

ณ ห้องประชุมรวงข้าว (ห้อง 204) ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
วิทยาเขตบางเขน (187 คน) 

คณะเกษตร 
1 นางสาว ณัฎฐิณี ทะนะแสง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
2 นางสาว ยุพดี ฟูประเสริฐ  อาจารย ์
3 นางสาว อัญชนา ท่านเจริญ  อาจารย ์
4 ดร. วิริยา ลุ้งใหญ ่  อาจารย ์
5 นางสาว ธิติมา ชนะรบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
6 ผศ.ดร พนามาศ ตรีวรรณกุล  อาจารย ์
7 นางสาว มนสิชา สุขเจริญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8 นางสาว สุธีลักษณ ์ไกรสุวรรณ  อาจารย ์
9 ดร. เสถียร แสงแถวทิม  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
10 รศ.ดร. จริยา จันทร์ไพแสง  อาจารย ์
11 ดร. สุตเขตต ์นาคะเสถยีร  อาจารย ์

คณะประมง 
12 นาย ประคุณ ศาลิกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13 นางสาว ปราณี เปียธัญญา  หัวหน้าส านักงาน 

  คณะวนศาสตร์ 
14 นางสาว ลักขณา พันธุ์วรวัฒน ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15 นาง เรณุกา กลับสุข  อาจารย ์
16 ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย  อาจารย ์
17 นางสาว นัทธมน โพธิยะราช  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
18 ผศ.ดร. รุ่งเรือง พูลศิริ  อาจารย ์
19 นาง พรรณี ดีชว่ย  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
20 ผศ.ดร. รองลาภ สุขมาสรวง  อาจารย ์
21 ดร. ปิยวัตน ์ดิลกสัมพันธ์  อาจารย ์

  คณะวิทยาศาสตร์ 
22 นาง ศรินยา ม่วงเพง็  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
23 นางสาว อุษาวดี แซ่หลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24 ผศ.ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล  อาจารย ์
25 รศ. พิณทิพย์ กรรณสูตร  อาจารย ์
   

ภาคผนวกที่ 2 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
26 นางสาว ประชุมพร จนุบุษย ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
27 นางสาว มิ่งขวัญ มิ่งเมือง  อาจารย ์
28 นางสาว คชาพร ปัญญานะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
29 นางสาว กัญจน์นรี ช่วงฉ่ า  อาจารย ์
30 นางสาว ภิตินันท์ รอดเกิด  นักวิชาการพัสด ุ
31 นางสาว สุมาลี เชาวลิต  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
32 นางสาว อ าไพวรรณ ทวีธัญลักษณ ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
33 นางสาว มณีรัตน ์แก้วสร้อย  นักวิชาการศึกษา 
34 นางสาว วารุณี พันธุ์เพียร  หัวหน้าส านักงาน 
35 นางสาว ชมมนัส เกียรติโพธา  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
36 ดร. ณัฎฐา เสนีวาส  อาจารย ์
37 รศ.ดร. สุภา หารหนองบัว  อาจารย ์
38 รศ.ดร. สมศักดิ ์อภิสิทธิวาณิช  อาจารย ์
39 นาย สมจิตต์ ปาละกาศ  อาจารย ์
40 นาง กรรณิกา ชัชวาลวานชิ  อาจารย ์
41 นาย ปรีชา งามเสาวรส  อาจารย ์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
42 นาง สุกิจจา พงษ์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
43 นางสาว รัชภร พานิชเฮง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
44 นางสาว พัทธนันท์ แนขุนทด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
45 รศ.ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา  อาจารย ์
46 ดร. ไชยวัฒน์ กล่ าพล  อาจารย ์
47 นาง นภาพร เปี่ยมสง่า  อาจารย ์
48 นาย วชิระ จงบุรี  อาจารย ์
49 นาย ปฏิภาณ จุ้ยเจิม  อาจารย ์
50 นางสาว อภิญญา ดวงจันทร ์  อาจารย ์
51 นางสาว ชุตมิา เทพเฉลิม  นักวิชาการศึกษา 
52 ดร. บารเมศ วรรธนะภูต ิ  อาจารย ์

  คณะศึกษาศาสตร์ 
53 ผศ.ดร. ชลาธิป สมาหิโต  อาจารย ์
54 นางสาว ศศิธร จา่งภากร  อาจารย ์
55 ผศ. วรพิมพ์ ถิระวัฒน ์  อื่น ๆ 
56 ผศ.ดร. สัญชัย พัฒนสิทธิ ์  อื่น ๆ 
57 รศ.ดร. สุรชัย จิวเจริญสกุล  อาจารย ์
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
  คณะเศรษฐศาสตร์ 

58 นางสาว ณัฐธิภา เค็งสม  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
59 นางสาว วนิดา กมลจินดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
60 นางสาว จินตนา บุญสุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
61 นางสาว ขนิษฐา พงษ์สุชาต ิ  นักวิชาการศึกษา 
62 นางสาว วราภรณ ์ก.ศรีสุวรรณ  ผู้จัดการโครงการ 
63 นางสาว กันทิมา จันทร์อ าไพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
64 นางสาว บุษรินทร์ ศรีสวัสดิ ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
65 นางสาว เกศรา ผลภาษ ี  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

คณะสังคมศาสตร์ 
66 นางสาว ชุตมิน ศรีนวกะตระกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
67 นางสาว มยุลดา ทาสุรินทร์  นักวิชาการศึกษา 
68 นาง ปัญจวรรณ มณีโทน  นักวิชาการศึกษา 
69 นางสาว ทวิกา อินสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
70 นาง ศุภัชญา อุตมะรตัน ์  นักวิชาการศึกษา 
71 นางสาว สรียา กาฬสินธุ์  อาจารย ์
72 นางสาว วรภัทร รัตนาพาณชิ  อาจารย ์
73 นาง กนษิฐา ชิตชา่ง  อาจารย ์
74 รศ. นิตยา เงินประเสริฐศร ี  อาจารย ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
75 นางสาว วัชร ีจันทร์จ านงค ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
76 นาง ประทุม แสนแกว้  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
77 นางสาว อรพิน ใจยา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
78 นางสาว อุทัยวรรณ กายพันธุ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
79   5. นางสาว ศศิมา ผะดาวัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
80 นาง สุภาวดี เศรษฐฐติิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
81 นาย ภานพ เพ็งแพ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
82 นาย อธิป อ าภาพร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
83 ดร. เลอพงศ์ จารุพันธ ์  อาจารย ์

คณะมนุษยศาสตร์ 
84 นางสาว สมสิริ เสถียรผะลิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
85 นางสาว ฐิติรัตน ์สุพลธวณิชย ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
86 นางสาว สลักจิตร ทวีวิโรตม์กติต ิ  นักวิชาการศึกษา 
87 รศ.ดร. วิภาวรรณ อยู่เย็น  อาจารย ์
88 ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน  อาจารย ์
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
89 นางสาว สุพัตรา สุขแสวง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
90 นาง มาลี สิริวัฒนรัชต ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
91 ดร. ชลวิช สุธัญญารักษ ์  อาจารย ์
92 นางสาว จินดา กองสัมฤทธิ ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
93 ดร. ธีรัตม์ แสงแกว้  อาจารย ์
94 นางสาว พรรณราย ชาญหิรัญ  อาจารย ์
95 นางสาว พรรณทิภา ชื่นชาต ิ  อาจารย ์
96 นางสาว รุจิรา เสง้เนตร  อาจารย ์
97 นางสาว สกลสุภา ทองน้อย  อาจารย ์
98 นาย โกวิทย์ พิมพวง  อาจารย ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
99 นาง จันทร์เพ็ญ พิรุณเกษตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
100 นางสาว กัญญาภา อร่ามรักษ ์  อาจารย ์
101 ดร. ธนภณ พันธเสน  อาจารย ์
102 นางสาว พุทธภรณ์ มะละค า  นักวิชาการศึกษา 
103 ดร. สุภาพร แก้วกอ เล่ียวไพโรจน ์  อาจารย ์
104 นางสาว สุกัญญา กลา้ขยัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
105 ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ ์  อาจารย ์
106 นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธิ ์  อาจารย ์

คณะบริหารธุรกิจ 
107 นางสาว พิสินี ภาคกาย  นักวิชาการศึกษา 
108 ดร. อภิชาติ พงศ์สุพัฒน ์  อาจารย ์
109 นางสาว กรรณิกา มิตรปล้อง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
110 นาง อรสา อร่ามรตัน ์  อาจารย ์

คณะเทคนคิการสตัวแพทย ์
111 นางสาว จรรยา จัตตานนท ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
112 นาย ธิติชยั จารเุดชา  อาจารย ์

วิทยาลัยสิ่งแวดลอ้ม 
113 นางสาว กอบกาญจน ์เผือกชอุ่ม  นักวิชาการศึกษา 
114 นาย พิทักษ์ พุ่มไสว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานอธิการบด ี
115 นาง รัตน์ศศิร์ สุนทรนิธิกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
116 นางสาว หทัยชนก อินถา  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
117 นางสาว ปนัดดา พรอนันต์รัตน ์  นักวิชาการศึกษา 
118 นาง สิรินันท์ อุณหโภคา  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
119 นาง นงนภัส ขันทอง  เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ ์
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
120 นาง กิตญา ศรีทองค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
121 นางสาว เนตรทราย ยอดพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
122 นางสาว รัชฎา ชื่นเสียง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
123 นางสาว พฎา พุทธสมัย  นักเอกสารสนเทศ 
124 นางสาว นิศานาถ พิภพลาภอนันต์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
125 นาง มณฑิรา พรับจีน  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
126 นาย สมศักดิ์ ทับทิมทอง  นักวิเทศสัมพันธ ์
127 นางสาว สุชาดา ตันโชติกุล  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
128 นาง คณิศร สัจจะธีระกุล  นักวิชาการศึกษา 
129 นาง พรศรี กาญจนภักดิ ์  บุคลากร 
130 นางสาว ปฐมาวด ีกุลวัฒนะไพศาล  นักวิชาการศึกษา 
131 นางสาว กัลยกร พลอยสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
132 นางสาว วนิดา ศรีประยูร  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
133 นาง เสาวรส บุญมุสิก  พยาบาลวชิาชีพ 
134 นาง วรรณธนา บุญม ี  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
135 นาย ชัยวัฒน ์สุทธิวิเศษ  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
136 นาง ประไพพิศ ลลิตาภรณ์  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
137 นาง จิตริณยี ์หล่อวิจิตร  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
138 นางสาว วราภรณ์ ภายศร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
139 นาง พงศ์พงา เนตรหาญ  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
140 นาง กฤษณา ชมภูแดง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
141 นางสาว อนงค์พรรณ ขอพรกลาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
142 คุณ อลงกร กาญจนประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชี 

สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 
143 นาย สุทธิศักดิ์ ทองค าด ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
144 นางสาว วีรนุช กิระวงศ์สกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
145 นางสาว สงกรานต์ ลาเวียง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
146 นาง สุนทรา อุชุภาพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
147 นาง วารุณี ธนะแพสย ์  นักวิจัย 
148 นาย ธนกิจ เฮียงโฮม  หัวหน้าส านักงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
149 นาง อัจฉราวรรณ คล้องชา้ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
150 นาง เพชรา เปสลาพันธ ์  นักวิชาการพัสด ุ
151 นางสาว พนิดา โพธิ์สิริกุลวงศ ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
สถาบันคน้คว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
152 นางสาว อุทัยวรรณ มูลพันธุ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
153 นาง รัตนา สุวรรณเลิศ  พนักงานพิมพด์ีด 
154 นางสาว สุวรรณา เสือฟัก  หัวหน้าส านักงาน 
155 นาง นวลปรางค์ ไชยตะขบ  นักวิจัย 

สถาบันอนิทรีจันทรสถิตย์เพือ่การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
156 นาง พูนทรัพย์ บุญร าพรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
157 นาย ธีระ สมหวัง  นักวิจัย 
158 นาง พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์  นักวิจัย 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครนิทร์ 
159 นาง น้ าอ้อย ชินวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
160 นางสาว รัชฎาภรณ ์ขอเจริญ  นักวิชาการศึกษา 
161 นาง ทิพยว์ัลย ์เหล่าวงศ์โคตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
162 นางสาว พรปณต ปกครอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักบริการคอมพิวเตอร ์
163 คุณ มัณทนา ใจมั่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
164 นางสาว นฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
165 นางสาว กนกมน พัฒนศิริพงศ ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ส านักพิพิธภณัฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
166 นาง สุภาภรณ์ ไชยภัฏ  นักเอกสารสนเทศ 
167 นางสาว ปิยวรรณ จั่นเพิ้ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
168 นางสาว โสภาวรรณ ตันหยง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
169 นาง วิภา นกแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
170 นางสาว ยุพวัลย ์ทองใบอ่อน  นักวิชาการเกษตร 

ส านักหอสมุด 
171 นาง กาญจนา วสุสิริกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
172 นางสาว ธนาภรณ์ ฉิมแพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
173 นาง นภา เชีย่วชูวงศ ์  บรรณารักษ ์

ส านักประกันคุณภาพ 
174 นาย จิรพัฒน์ ธารีสืบ  นักวิชาการศึกษา 
175 คุณ วิไลรัตน ์วิริยะวิบูลยก์ิจ  นักวิชาการศึกษา 
176 นาย ธเนศ ดาวรุ่งโรจน ์  นักวิจัย 
177 นางสาว วาสิฏฐี ไวต ี  นักวิชาการศึกษา 
178 นางสาว อรอุมา แก้วมณีโชต ิ  นักวิชาการศึกษา 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
179 นางสาว ณัฏยา เบา้สุภี  นักวิชาการศึกษา 
180 นาง กัลยาณี รัตนวราหะ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
181 นางสาว นงนาฏ พัวประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
182 นาง มณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ ์  นักวิชาการศึกษา 
183 นาง มุกดา เกตุแก้ว  นักวิชาการศึกษา 
184 นางสาว เพชร์รัตน ์โชครุ่ง  นักวิชาการศึกษา 

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพือ่การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
185 นางสาว ละอองดาว กะการดี  นักวิชาการพัสด ุ
186 นางสาว ปัทมาวด ีพ่วงเงิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

ส านักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุร ี
187 นาย สกล ฉายศร ี นักวิจยั 

วิทยาเขตก าแพงแสน (44 คน) 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 
188 นางสาว กัลยวรรต ธงทอง  นักวิชาการศึกษา 
189 นาง ยุพิน กฤษดาธนดล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
190 นาง สุปราณี สระทองฮว่ม  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
191 ดร. ณัฐชนา พวงทอง  อาจารย ์
192 รศ. พงศ์ศักดิ ์ชลธนสวัสดิ ์  อาจารย ์
193 นาง รักชนก ทองดีพันธ ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
194 นางสาว กรรณิการ์ ปู่น้อย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
195 นางสาว ศรีวดี ปิ่นทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
196 นาย ยุทธนา ตาละลักษมณ ์  อาจารย ์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
197 นาย สมเกยีรต ิศรีอนันตคม  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
198 นางสาว ทองวาท ราชชาร ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
199 ผศ. วินัย พูลศรี  อาจารย ์
200 นาง สุพรทิพย์ พูพะเนียด  อาจารย ์
201 รศ. บรรจบ ภิรมย์ค า  อาจารย ์
202 รศ. อธิเกียรติ ทองเพิ่ม  อาจารย ์
203 นางสาว กนิษฐา เชาว์วฒันกุล  อาจารย ์
204 นางสาว ชลธิชา สระทองจันทร ์  อาจารย ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
205 นาง สุวรรณี ศรีนวล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
206 นาง จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ ์  อาจารย ์
207 ดร. จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล  อาจารย ์
208 ดร. อารีย์ อินทร์นวล  อาจารย ์
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
209 นางสาว เรวดี ภูอุดม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
210 นาง มณฑนี อุบลสิงห ์  หัวหน้าส านักงาน 

ส านักงานวิทยาเขต ก าแพงแสน 
211 นาง ศรัญญา คล้ายสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
212 นาง จงดี ชัยสัตตปกรณ ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
213 นาย อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ  นักวิชาการศึกษา 
214 นางสาว จันทรา เปี่ยมคล้า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
215 นาย สมชาย บุญม ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
216 นาง รวิภา สัจจาพิทักษ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
217 นาย วิโรจน์ ทองสุพรรณ  นักวิชาการศึกษา 
218 นาง กรรณิการ์ สระทองมา  นักวิชาการศึกษา 
219 นาย ดนัย ยิม้หงษ ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
220 นางสาว สิริจิตร ไร่สุขสิริ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
221 นาง วาสนา มุสิกะรักษ ์  เจ้าหน้าที่วิจยั 

สถาบนัสุวรรณวาจกกสิกจิเพือ่การคน้คว้าและพัฒนาปศุสตัว์และผลิตภัณฑ์สตัว์ 
222 นาย สนธยา จ าปานิล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
223 นาง ผุสดี หมื่นราษฎร์  บุคลากร 
224 นาง วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย  นักวิชาการเกษตร 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
225 นาง อรัญนาถ วิริยารัมภะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
226 นาง กนกนาฎ ฐิตะปุระ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
227 นาง นวลฉว ีพรบัณฑิตย์ปัทมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
228 นาง อัมพร รัตนภักดิ ์  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ ์
229 นางสาว พูนพัชร ีประสพเนตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
230 นาง ศิรินันท์ ทรัพย์พลับ  เลขานุการส านักงาน 
231 นางสาว สุมลฑา สังใจสม  บุคลากร 

วิทยาเขตศรีราชา (18 คน) 
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
232 นางสาว ชีวมาศ ไทยจรรยา  นักวิชาการเงินและบัญชี 
233 นางสาว ชลดา เฉลิมรูป  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
234 นาง ยุพิน เสมอวงศ ์  นักวิชาการศึกษา 
235 ดร. สถาพร เชื้อเพง็  อาจารย ์
236 นางสาว จิรดาวัลย ์สุจิรานุธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
คณะวิทยาการจัดการ 
237 ดร. ศุภาภาส ค าโตนด  อาจารย ์
238 นางสาว ธีรนุช เบ็ญจมภิญโญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
239 นาย สมบูรณ์ สาระพัด  อาจารย ์
240 นาง ศิริวรรณ คล่องแคล่ว  นักวิชาการเงินและบัญชี 

วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 
241 นางสาว บุญจิรา ป่ันทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
242 นางสาว สายชล เต็มพร้อม  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 
243 นางสาว สุวรรณา โพธิอ่อน  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
244 นางสาว กษมา เนตรวเิชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
245 นาง กัญชุมา จันทโรปกรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
246 นาง พิมพ์จันทร์ นุ่มหอม  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

ส านักวทิยบริการ ศรีราชา 
247 นางสาว จิรารกัษณ ์เปรมสมบัต ิ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
248 นาง มณฑาทิพย์ วงษ์สิงห ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
249 นางสาว ทิวา อุ่นแก้ว  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร (10 คน) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
250 นางสาว ปทุมวด ีศรีประทุมวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
251 นางสาว วนันยา ฤทธิสิทธิ ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
252 นางสาว นริศรา ศรีล้านค า  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
253 นางสาว สุดารัตน์   จันปุย  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
254 นาย ฐาปกรณ์   ทัศนัส  อาจารย ์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
255 นาง ขนิษฐา โภคานติย ์ เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร 
256 นาง อรุณศรี นิภานันท ์  นักวิชาการศึกษา 
257 นาย อภิศักดิ์ อุ่มจันสา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักวทิยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
258 นาย พรศักดิ์   แสนศร ี  อื่น ๆ 
259 นาย วุฒิ   บุญกระจา่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
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รายนามผู้เข้าร่วม 

วันที่ 10 กันยายน 2553 (การฝึกปฏิบัติ) 

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
วิทยาเขตบางเขน (37 คน) 

คณะเกษตร 
1 นางสาว ณัฎฐิณี ทะนะแสง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

คณะประมง 
2 นาย ประคุณ ศาลิกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3 นางสาว ปราณี เปียธัญญา  หัวหน้าส านักงาน 

คณะวนศาสตร์ 
4 นางสาว ลักขณา พันธุ์วรวัฒน ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5 นางสาว นัทธมน โพธิยะราช  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

คณะวิทยาศาสตร์ 
6 นางสาว อุษาวดี แซ่หลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7 ผศ.ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล  อาจารย ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
8 นาง สุกิจจา พงษ์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
9 นางสาว พัทธนันท์ แนขุนทด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
10 นางสาว วนิดา กมลจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะสังคมศาสตร์ 
11 นางสาว ชุตมิน ศรีนวกะตระกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
12 นางสาว อรพิน ใจยา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13 นางสาว ศศมิา ผะดาวัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
14 นาย อธิป อ าภาพร เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน 

คณะมนุษยศาสตร์ 
15 นางสาว ฐิติรัตน ์สุพลธวณิชย ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
16 นาง มาลี สิริวัฒนรัชต ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
17 นางสาว สุกัญญา กลา้ขยัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะบริหารธุรกิจ 
18 นางสาว พิสินี ภาคกาย  นักวิชาการศึกษา 
19 นางสาว กรรณิกา มิตรปล้อง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ส านักงานอธิการบด ี

20 นางสาว เนตรทราย ยอดพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21 นางสาว รัชฎา ชื่นเสียง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
22 นางสาว สุชาดา ตันโชติกุล  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลติภัณฑอ์าหาร 
23 นาย สุทธิศักดิ์ ทองค าด ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24 นางสาว วีรนุช กิระวงศ์สกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สถาบันคน้คว้าและพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
25 นาง สุนทรา อุชุภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
26 นาง อัจฉราวรรณ คล้องชา้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

สถาบันคน้คว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
27 นางสาว อุทัยวรรณ มูลพันธุ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
28 นาง รัตนา สุวรรณเลิศ  พนักงานพิมพด์ีด 

สถาบันอนิทรีจันทรสถิตย์เพือ่การค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 
29 นายสกล  ฉายศร ี นักวิจยั 

สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครนิทร์ 
30 นาง น้ าอ้อย ชินวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
31 นาง ทิพยว์ัลย ์เหล่าวงศ์โคตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
32 นางสาว พรปณต ปกครอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
33 นางสาว โสภาวรรณ ตันหยง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
34 นาง วิภา นกแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักหอสมุด 
35 นางสาว ธนาภรณ์ ฉิมแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักประกันคุณภาพ 
36 นางสาว อรอุมา   แก้วมณีโชต ิ  นักวิชาการศึกษา 
37 นาง มณฑ์ภัสสร   สุวรรณาพิสิทธิ์  นักวิชาการศึกษา 

วิทยาเขตก าแพงแสน (15 คน) 
คณะเกษตร ก าแพงแสน 

38 นางสาว กัลยวรรต ธงทอง  นักวิชาการศึกษา 
39 นาง ยุพิน กฤษดาธนดล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
40 นาง จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ ์ อาจารย ์
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

41 นางสาว เรวดี ภูอุดม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
42 นาง มณฑนี อุบลสิงห ์  หัวหน้าส านักงาน 

ส านักงานวิทยาเขต ก าแพงแสน 
43 นาง ศรัญญา คล้ายสอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
44 นาง จงดี ชัยสัตตปกรณ ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 
45 นางสาว สิริจิตร ไร่สุขสิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิเพือ่การคน้คว้าและพัฒนาปศุสตัว์และผลิตภัณฑ์สตัว์ 
46 นาย สนธยา จ าปานิล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
47 นาง ผุสดี หมื่นราษฎร์  บุคลากร 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
48 นาง อรัญนาถ วิริยารัมภะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
49 นาง กนกนาฎ ฐิตะปุระ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 
50 นาง อัมพร รัตนภักดิ ์  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ ์
51 นางสาว พูนพัชร ีประสพเนตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
52 นาง ศิรินันท์ ทรัพย์พลับ  เลขานุการส านักงาน 

วิทยาเขตศรีราชา (8 คน) 
คณะวิทยาการจัดการ 

53 นางสาว ธีรนุช   เบ็ญจมภิญโญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
54 นาง ศิริวรรณ  คล่องแคล่ว  นักวิชาการเงินและบัญชี 

วิทยาลัยพาณิชยนาวนีานาชาติ 
55 นางสาว บุญจิรา  ปั่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา 
56 นางสาว สุวรรณา   โพธิอ่อน  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
57 นางสาว กษมา   เนตรวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
58 นาง กัญชุมา   จันทโรปกรณ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
59 นาง พิมพ์จันทร์   นุ่มหอม  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

ส านักวทิยบริการ ศรีราชา 
60 นางสาว จิรารกัษณ ์   เปรมสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร (8 คน) 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 
61 นางสาว ปทุมวด ีศรีประทุมวงศ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
62 นางสาว วนันยา ฤทธิสิทธิ ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
63 นางสาว สุดารัตน์ จันปยุ  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
64 นาง ขนิษฐา โภคานติย ์ เจ้าหน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร 
65 นาง อรุณศรี   นิภานันท ์  นักวิชาการศึกษา 
66 นาย อภิศักดิ์   อุ่มจันสา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักวทิยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
67 นาย พรศักดิ์   แสนศร ี  อื่น ๆ 
68 นาย วุฒิ   บุญกระจา่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

ระยะที่ 1  การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์โดยใช้ Balance Scorecard  
และการก าหนดดัชนีชี้วัด (KPI) 

วันที่ 9 กันยายน 2553 (การบรรยาย) 

ณ ห้องประชุมรวงข้าว (ห้อง 204) ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

ระยะที่ 1  การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์โดยใช้ Balance Scorecard  
และการก าหนดดัชนีชี้วัด (KPI) 

วันที่ 10 กันยายน 2553 (การฝึกปฏิบัติ) 

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


