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คํานํา 

 
 งานพัฒนาและฝึกอบรม  ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี  รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ

พัฒนาบุคลากร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใช้กลไกการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
แก่บุคลากรในทุกระดับ โดยงานพัฒนาและฝึกอบรมแบ่งงานหลักออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ดําเนินการพัฒนาและ
ฝึกอบรมบคุลากร และดําเนินการเรื่องศึกษาต่อของบุคลากร/นักเรียนทุนและการดําเนินการไปต่างประเทศ  

 ในปีงบประมาณ 2555 งานพัฒนาและฝึกอบรมได้ดําเนินงานตามภารกิจข้างต้นสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีนั้น
เพราะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะทํางานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมระบบ สถาบันการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม งานพัฒนาและฝึกอบรม 
จึงขอขอบคุณที่ทําให้ภารกิจพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 รายงานผลการดําเนินงานของงานพัฒนาและฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ 2555 ฉบับนี้จัดทําขึ้น  
เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  ความเป็นมา 
กลไกการพัฒนา ผลการดําเนินงาน และการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรต่อไป 

 
 

         งานพัฒนาและฝึกอบรม 
                 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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               ตุลาคม 2555 
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สารบญั 

 
            หน้า 
 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร          3 
ส่วนที่ 1  ความเป็นมา          8 
ส่วนที่ 2  กลไกการพัฒนา          10 
ส่วนที่ 3  ผลการดําเนินงาน          13 
ส่วนที่ 4  การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม       39 
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

 งานพัฒนาและฝึกอบรมได้ดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใช้กลไกการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรในทุกระดับ ภายใต้การกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยงานพัฒนาและฝึกอบรมแบ่งงานหลักออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 1) ดําเนินการพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากร ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap)  การพัฒนา
บุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปี การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาที่จัดโดยองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย 
ฯลฯ 2) ดําเนินการเรื่องศึกษาต่อของบุคลากร/นักเรียนทุนและการดําเนินการไปต่างประเทศ ประกอบด้วยการดําเนินการ
ด้านการศึกษาต่อของบุคลากร (การลา การขยายเวลา การรายงานตัวกลับ) การขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/
สัมมนา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย/เสนอผลงานทางวิชาการและอื่นๆในต่างประเทศ ประสานงานกับกระทรวง
ต่างประเทศในการจัดทําหนังสือเดินทาง และหนังสือนําวีซ่า และการบริหารนักเรียนทุน 

 
ในภาพรวมการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2555 พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาโดยเฉลี่ย  

7.23  วัน /คน/ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)  ทั้งนี้มีจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาซึ่งจัดโดยงานพัฒนาและฝึกอบรม 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งสิ้น 1,994 คน (จากแผน 1,720 คน )   คิดเป็น
ผลสําเร็จร้อยละ 115 .93   โดยได้ดําเนินการทั้งสิ้น  25 โครงการ (จากแผน 29 โครงการ) คิดเป็นผลสําเร็จร้อยละ 86.21 และมีผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 2.06  ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 2.50 ล้านบาท คิดเป็นผลการใช้จ่ายงบประมาณ 82.52 
%  เมื่อพิจารณาแผนและผลการพัฒนาบุคลากรแยกตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์  คือ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล  และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้
บุคลากร มจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม  พบว่าการพัฒนาบุคลากรในกลยุทธ์ที่ 2 การ
พัฒนาสู่ความเป็นสากล มีผลสําเร็จที่สูงกว่าแผนมากที่สุด  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ  

งานพัฒนาและฝึกอบรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมือ
อาชีพ ซึ่งมี  4 รูปแบบ  ได้แก่ การจัดโครงการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยโดยมหาวิทยาลัยฯ  ระบบพี่เลี้ยง  ทุนการศึกษา  และ
การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยองค์กรภายนอก โดยมีจํานวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 718 คน 
(จากแผน 1,165 คน ) คิดเป็นผลสําเร็จร้อยละ 61 ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 1.49 ล้านบาท (จากแผน 2.09 
ล้าน บาท ) คิดเป็นผลสําเร็จร้อยละ 71 ดังนี้  

1. การฝึกอบรมที่จัดโดยงานพัฒนาและฝึกอบรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคล หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ใน
มหาวิทยาลัยฯ    มีจํานวนทั้งสิ้น 9 โครงการ (จากแผน 13 โครงการ) ดังนี้  

1.1 การพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) มี 4 โครงการ ได้แก่  
1) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  2) การพัฒนาบุคลากร ต้น 1 รุ่น 7   3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางถึง
ระดับสูง ซึ่งเป็นการเสวนาวิชาการ เรื่อง “Global megatrend” 4)  โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ (The New  
Academic  Staff  :  NAS)   

1.2  การพัฒนาบุคลากรนอกเหนือแผนเส้นทางพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) มี 5 โครงการ  ได้แก่ 
1) โครงการผู้จัดการมืออาชีพ  2) โครงการเสริมทักษะการเขียนหนังสือเพื่อการทํางานใน มจธ.  3) โครงการเลขานุการมือ
อาชีพ: เทคนิคการจดบันทึกการจัดทํารายงานการประชุม 4) โครงการสัมมนาลูกจ้างประจํา และ 5 ) โครงการสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา 
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2. ระบบพี่เลี้ยง แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ  
2.1 ระบบพี่เลี้ยงสายวิชาการ ปัจจุบันได้ดําเนินการมาแล้ว 9 รุ่น มีจํานวนพี่เลี้ยง จํานวน 122 คน และ 

“น้องเรา” ทั้งหมด 170 คน 
2.2 ระบบพี่เลี้ยงสายวิชาชีพอื่นๆ  ปัจจุบันได้ดําเนินการมาแล้วทั้งสิ้น 9 รุ่น มีพี่เลี้ยงทั้งหมด 194 คน และ 

“น้องเรา” จํานวน 216 คน ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการติดตามผลการพัฒนาพนักงานใหม่ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
มหาวิทยาลัยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยระบบพี่เลี้ยงมีการประเมิน 2 ครั้ง/ปี คือ เดือนมิถุนายน และธันวาคม การดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2555 ในรอบการประเมินรอบที่ 1 (เดือนมิถุนายน 2555) พี่เลี้ยงได้ประเมินผลการปฏิบัติงานการ
ปรับตัวและการเรียนรู้งานของ “น้องเรา”ทั้งสิ้น  45 คน พบว่าในภาพรวมน้องเราผ่านการประเมินโดยระบบพี่เลี้ยง
จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40  

 
3. ทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาต่อให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นๆ ดังนี้ 
 3.1  ทุนการศึกษาต่อบุคลากรสายวิชาชีพอื่น ๆ มหาวิทยาลัยเริ่มสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในประเทศให้

บุคลากรสายวิชาชีพอื่น ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ  และสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2555 มีบุคลากรได้รับ
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จํานวน 6 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน 

3.2 ทุนการศึกษาต่อบุคลากรสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเริ่มสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในและต่างประเทศให้บุคลากรสายวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2555 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านวิชาการ การวิจัย  
การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรในวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปลูกฝังความรู้ให้แก่บุคลากรในระยะยาว และสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นในสาขาวิชาที่ตอบสนองต่อการดําเนินงานของ
คณะ และมหาวิทยาลัย มีหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 2 หน่วยงาน คือ  คณะศิลปศาสตร์ มีผู้
ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งสิ้นจํานวน 3 ราย  และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มีผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 2555  ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย  

 
4. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยองค์กรภายนอก 
 ในปีงบประมาณ 2555 งานพัฒนาและฝึกอบรมได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยองค์กร

ภายนอกจํานวน 24 หลักสูตร  มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น  64 คน  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 312,620.-บาท   ดังนี้ 
1) โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สารพันปัญหาการพัสดุและระบบ e-GP”   2) โครงการพัฒนาผู้นําและนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสําเร็จในการบริหารทุนมนุษย์ หลักสูตร “การบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ 
(HR&OS)”  3)โครงการประชุมใหญ่สามัญประจําปีครั้งที่ 5 และสัมมนาเชิงวิชาการ 4) โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 5) โครงการประชุมวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(The Second Conference on 
Evidence-Based Anti-Corruption Policies-CEBAP II)   6) โครงการ NSTDA Knowledge Sharing หัวข้อ “วางแผน
พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าจากผลประเมิน Functional Competency”  7 ) โครงการ NSTDA Knowledge Sharing 
หัวข้อ “จิตเบิกบาน งานสําเร็จ” 8 )โครงการ NSTDA Knowledge Sharing หัวข้อ “ตีให้แตก แยกให้ถึงแก่นกับเทคนิค
การคิดวิเคราะห์”  9) โครงการ NSTDA Knowledge Sharing หัวข้อ “HR as a Strategic Partner” 10) โครงการ
ประชุมชี้แจงร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ 11) โครงการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี 12) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาในการ
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ดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 13) โครงการบรรยายพิเศษ “บทบาทของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยกับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”14) โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการ “โครงการพัฒนากําลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) : ผลสําเร็จจากความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”15) หลักสูตร “การจัดโครงสร้างองค์กร  การวิเคราะห์อัตรากําลังและการประเมินหน่วยงาน” 16) 
โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ผลกระทบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่เกี่ยวกับ
นโยบายรัฐบาลและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 17) โครงการสัมมนาเรื่อง “แผนกลยุทธ์ทางการเงิน”  18) โครงการเสริม
ความรู้แก่กรรมการและผู้ปฏิบัติงานกองทุนหลักสูตร“พัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระภาษี
อากร”   19 ) โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนฯและการลงทุนต่างประเทศ  20 ) หลักสูตร “จะคัดเลือก
บริษัทจัดการกองทุนอย่างไรดีให้ถูกใจ” 21) หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติ” 22 )หลักสูตร “การบริหาร
พอร์ตการลงทุนเบื้องต้น” 23 ) หลักสูตร “ความรู้ขั้นสูงสําหรับคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Fc Advanced 
Course)  และ 24 )โครงการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 และฟังการปาฐกถาพิเศษ  

 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล   
 ในปีงบประมาณ 2555 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดําเนิน 2 เรื่องหลัก คือ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
และโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีจํานวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจํานวน 1,026  คน (จาก
แผน 345 คน) คิดเป็นผลสําเร็จร้อยละ 297 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 0.38 ล้านบาท (จากแผน 0.18 ล้านบาท)  คิดเป็น
ผลสําเร็จร้อยละ 212  ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มี 3 
หลักสูตร ได้แก่ 

1.1 ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  ดังนี้  1) Academic writing for science & 
technology จํานวน 30 ชั่วโมง ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยเน้นบุคลากรกลุ่มนักวิจัยเป็นหลัก  
2) หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ มี 2 หลักสูตร คือ โครงการสนทนาภาษาอังกฤษเฉพาะตําแหน่งงาน “ตําแหน่งนักบรรณ
สารสนเทศ นักบริการสารสนเทศ  นักประชาสัมพันธ์ และนักโสตทัศนูปกรณ์” และ โครงการสนทนาภาษาอังกฤษเฉพาะ
ตําแหน่งงาน “ตําแหน่งพนักงานช่วยบริหาร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และพนักงานบริการสารสนเทศ”  

1.2 โครงการสอบวดัระดับภาษาองักฤษ 
1.3  โครงการทดสอบเพื่อหาบรรทดัฐาน (Baseline) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

 
2. โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์  จัดโดยสํานักคอมพิวเตอร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล มี 6 

หลักสูตร หลักสูตรละ 2 รุ่น ดังนี้  1) สร้างนัดหมายและบริหารตารางเวลากับ outlook2010 2) เทคนิคการใช้วัตถุต่างๆ
และสารพันกราฟิก สร้างความน่าสนใจให้งานเอกสารตําราและสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ใน word2010 3) การจัดการงาน
นําเสนอ เพิ่มลูกเล่นและเทคนิคการแสดงผลกับวัตถุต่างๆแบบใหม่ๆกับ powerpoint 2010  4) เทคนิคการสร้างกราฟสรุปงาน
ให้ตรงใจกับ excel2010 5) ถอดรหัส function และสูตรแบบต่างๆใน excel2010  และ 6) เทคนิคการค้นคําตอบที่ซ่อน
ใน Excel2010 ด้วย Pivot Table  
 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้บุคลากร มจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม  

ในปีงบประมาณ  2555  งานพัฒนาและฝึกอบรมได้ดําเนินการส่งเสริมให้บุคลากร มจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรมจํานวน  3  โครงการ มีจํานวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 250 คน (จากแผน 210 
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คน )คิดเป็นผลสําเร็จร้อยละ119  โดยใช้งบประมาณจํานวนทั้งสิ้น 0.19 ล้านบาท (จากแผน 0.22 ล้านบาท) คิดเป็น
ผลสําเร็จร้อยละ  84  ดังนี้  

1. โครงการเสริมทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ  “พัฒนาจิตพัฒนาตน” เพื่อตอบสนองตามแผนการพัฒนา
เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในเป้าหมายที่ 3 เป็นด้านการ
สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นคนอย่างสมบูรณ์ (Humanization) ซึ่งโครงการแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ให้
ความรู้และสนทนาธรรมกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางการปฏิบัติธรรมจํานวน 2 ครั้ง และ เข้าค่ายปฏิบัติธรรม กับ  
พญ.อมรา มลิลา จํานวน 1 ครั้ง มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 207 คน 

2. ดําเนินการส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย คือ หลักสูตรการเตรียมความ
พร้อมเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ซึ่งมี 2 หลักสูตร คือ โครงการสุขภาพดีชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ และ โครงการ
สัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจําปี 2555 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รุ่น จํานวน 6 คน 

3. โครงการวิจัยเรือ่งโรคจากการทํางาน 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนระดับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์  

2555 ได้มอบหมายให้นางสุจิตรา ไข่มุก ตําแหน่ง พยาบาล สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะใน
การทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยผู้วิจัยนําเสนอโครงการป้องกันโรคจากการทํางาน “ออฟฟิศ  ซินโดรม”ร่วมกับ
อาจารย์ภาสนันทน์ อัศวรักษ์  และอาจารย์อังคนา บุญเสม อาจารย์สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ 
และมีอาจารย์ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล และนางญาณี ศรีแสน ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุ อาการ ตลอดจนระดับความรุนแรงในการเกิดโรคจาก
การทํางาน (Office Syndrome) ในกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2) เสนอแนวทางการ
ป้องกันโรคจากการทํางาน (Office Syndrome) ในกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มต่อการเจ็บป่วย และในกลุ่มที่เจ็บป่วยแล้วไม่ให้
กลับเป็นซ้ํา และ 3) เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในกลุ่มที่เป็นโรคจากการทํางาน (Office Syndrome)  โดยระยะแรก
คณะผู้วิจัยขอศึกษาในกลุ่มบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสํานักคอมพิวเตอร์เป็นบุคลากร 
นําร่อง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนื่องจากอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน  โครงการวิจัยนี้ได้ดําเนินการอยู่ในระหว่าง
การปรับแก้รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

จากการพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์ 3 ด้าน งานพัฒนาและฝึกอบรมดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรจากบุคลากรที่ผ่านการอบรมและกลับไปปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
การนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถนําผลที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ได้  เพื่อติดตามให้คําแนะนําและความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมอบรม กรณีที่มีปัญหาจากการนําผลจากการอบรม
ไปใช้ ตลอดจนเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติจริง สําหรับนําไปประกอบในการวางแผนในการจัดการอบรมในครั้งต่อไป 
ในปีงบประมาณ 2555 ได้ดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมโครงการอบรมที่บุคลากรผู้ผ่านการอบรม
กลับไปปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน จํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรสูง 
เช่น เป็นโครงการตาม Training Roadmap หรือเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาทักษะ (Skill) ในภาพรวมพบว่า
ผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน/การ
ดําเนินชีวิต มีค่าเฉลี่ยมากว่า 3.51 (ระดับมาก) จํานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75  ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ   

1. โครงการสัมมนาหลักสูตร “ การพัฒนาบุคลากร ฯ ต้น 1 รุ่น 6” จัดโดยศูนย์นวัตกรรมระบบ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน 36 คน คิดเป็นร้อย
ละ 81.82  ผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25 S.D. 0.37)  
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2. โครงการผู้จัดการมืออาชีพ รุ่นที่ 1 จัดโดยคณะทํางานกลุ่มบริหารงานทั่วไป โครงการ 6+1 Flagships และ
งานพัฒนาและฝึกอบรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76 ผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03  S.D. 0.55)   

 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
3. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “Power pivot tables” จัดโดยสํานักคอมพิวเตอร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากร

บุคคล ณ สํานักคอมพิวเตอร์ มจธ. ผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66  
ผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.13  S.D. 0.95)  

4. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “การจัดรูปแบบเค้าโครงเอกสารเพื่อการจัดทําวิทยานิพนธ์” จัดโดย
สํานักคอมพิวเตอร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน 23 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.83 ผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.84  S.D. 0.66)  

5. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “สร้างการนัดหมายและบริหารเวลากับ Outlook 2010” จัดโดยสํานัก
คอมพิวเตอร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ สํานักคอมพิวเตอร์ มจธ. ผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบ
ประเมิน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 83.02 ผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรม
นําไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.19  S.D. 0.94)  

6. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “เทคนิคการใช้วัตถุต่าง ๆ และสารพันกราฟิกฯใน Word 2010” จัดโดย
สํานักคอมพิวเตอร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน 55 คน คิด
เป็นร้อยละ 90.16 ผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57  S.D. 0.79)  

7. โครงการสนทนาภาษาอังกฤษเฉพาะตําแหน่งงาน ตําแหน่งนักบรรณสารสนเทศ  นักบริการสารสนเทศ 
นักประชาสัมพันธ์  และนักโสตทัศนูปกรณ์ ผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
95 ความคิดเห็นด้านประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.51  S.D. 0.68)  

กลยทุธท์ี่ 3 ส่งเสริมให้บุคลากร มจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และมีคณุธรรมจริยธรรม 
8.  โครงการเสริมทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต: เข้าค่ายปฏิบัติธรรมกับ พญ.อมรา มลิลา กิจกรรมการติดตาม

ประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ โดยการสอบถามบุคลากรผู้ผ่านการอบรม โดยใช้แบบสอบถาม Online ในช่วงระหว่าง
วันที่ 7 – 15 สิงหาคม 2555 มีจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 39 คน  จากจํานวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 78 และ
การติดตามประเมินผลโดยการจัดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้และการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรม ในวันที่ 17 สิงหาคม 
2555 โดยได้เรียนเชิญ พญ.อมรา มลิลา มาร่วมเสวนาและประเมินผลร่วมกับ ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาโครงการ 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
66  จากการดําเนินงานในกิจกรรมการติดตามและประเมินผลภายหลังการอบรมทั้ง 2 ส่วน สามารถสรุปผลภายหลังการ
อบรมผู้ผ่านการอบรมมีสติและสมาธิในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตประจําวันมากขึ้นกว่าเดิมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.64) สามารถนําความรู้และแนวทางปฏิบัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น ความเครียดได้ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18)  
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ส่วนที่ 1 ความเป็นมา 
 

งานพัฒนาและฝึกอบรมได้ดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ใช้กลไกการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรในทุกระดับ โดยงานพัฒนาและฝึกอบรมแบ่งงานหลักออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ 
1) ดําเนินการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร 
(Training Roadmap)  การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปี การเสนอเรื่องการพัฒนาบุคลากรจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย การส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาจากภายนอกมหาวิทยาลัย ฯลฯ 2) ดําเนินการเรื่องศึกษาต่อของ
บุคลากร/นักเรียนทุนและการดําเนินการไปต่างประเทศ ประกอบด้วย การดําเนินการด้านการศึกษาต่อของบุคลากร (การ
ลา การขยายเวลา การรายงานตัวกลับ) การขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการ
วิจัย/เสนอผลงานทางวิชาการและอื่นๆในต่างประเทศ ประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศในการจัดทําหนังสือเดินทาง 
และหนังสือนําวีซ่า และการบริหารนักเรียนทุน 

การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยตั้งแต่ ปี 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ดําเนินการตามแผนเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร (Training Roadmap) โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 หมวด คือ 1) Organization (ความรู้ความเข้าใจเพื่อการ
ปฏิบัติงานและบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ) 2) People (การพัฒนาตนเองและการพัฒนาทีมงาน) และ 3) Function 
(ความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติ รวมถึงคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ) ตามขีดความสามารถหลัก(Core 
Competency) ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 7 ประการ และแบ่งกลุ่มบุคลากร (ข้าราชการและพนักงาน) ออกเป็น 3 ระดับ 
คือ ระดับต้น (แบ่งเป็นระดับต้น 1 ระดับต้น 2 และระดับต้น 3)  ระดับกลาง และระดับสูง โดยส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดําเนินการพัฒนาบุคลากรหมวด Organization และ People ส่วนหมวด Function ให้หน่วยงานที่บุคลากรสังกัด
เป็นผู้ดําเนินการ ยกเว้นด้านภาษาอังกฤษ มอบหมายให้คณะศิลปศาสตร์ดําเนินการ และด้านคอมพิวเตอร์มอบหมายให้
สํานักคอมพิวเตอร์ดําเนินการ  

ในปีงบประมาณ 2555 ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯได้มอบให้ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรดําเนินการจัดประชุมหารือเพื่อร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับ
คณะทํางานร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร (มีการประชุม 3-4 ครั้ง/เดือน) และนําเสนอร่างแผนฯดังกล่าวกับ
อธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 ถึง เดือนเมษายน 2555 
และได้แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 3 ด้าน  ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้บุคลากร มจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข และ
มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมีตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ์และมาตรการตามดังแผนภาพข้างล่าง 
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แผนภาพกลยทุธ์การพัฒนาบุคลากร 
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ส่วนที่ 2 กลไกการพัฒนา 
 

 มหาวิทยาลัยได้ใช้กลไกการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรในทุกระดับ ภายใต้
การกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้ 

1) รศ.ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน     ที่ปรึกษา 
2) ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร   ที่ปรึกษา 
3) นางยุพา  บัวธารา   ที่ปรึกษา 
4) ดร.เกษรา  วามะศิริ   ประธานอนุกรรมการ 
5) ผศ.สุภาณี  เลิศไตรรักษ์  รองประธานอนุกรรมการ 
6) ผศ.ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท์  อนุกรรมการ 
7) ผศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร   อนุกรรมการ 
8) อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชัย  อนุกรรมการ 
9) ผศ.ดร.พรนภิส  ดาราสว่าง  อนุกรรมการ 
10) อ.พิชัย  โฆษิตพันธวงศ์  อนุกรรมการ 
11) รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล  อนุกรรมการ 
12) อ.ชลารัตน์  ชัยสิทธิ์   อนุกรรมการ 
13) นางญาณี  ศรีแสน   อนุกรรมการและเลขานุการ 
14) นางสุจิตรา   ไข่มุก   ผู้ช่วยเลขานุการ 
15) นางนลินพรรณ  ล้ิมควรสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
16) นางสาวมลฤดี  พลเดชา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยคณะทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
1. เสนอนโยบายและแผนเสนทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย (Training Roadmap) ต่อ 

สภามหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาโครงการหรือหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนเส้นทางการพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. พิจารณาการจัดทําฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
4. การจัดทํารายงานประจําปีด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯมอบหมาย 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 15 กรกฎาคม  2557 หรือจนกว่าจะมีคําส่ังเปลี่ยนแปลง 
 

  โดยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา การให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนการ
ลาศึกษาต่อ ลาดูงานและทําวิจัย รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม อบรม/สัมมนา ทั้งภายในและต่างประเทศ ปีงบประมาณ 
2551-2555 มีข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรดังนี้ 

1. การพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2555-2551 (หน่วย: คน) 
ประเภทกจิกรรม 2555 2554 2553 2552 2551 

1. ลาศึกษาต่อ (ผู้ที่เริ่มลาปี 2555) 24 25 20 28 3 
2. ลาศึกษาต่อสะสม 85 71 87 86 35 
3. ฝึกอบรม c 1,991 1,617 2,106 1,210 1,268 
4. ทุนการศึกษาต่อ d 7 6 7 4 4 

รวมทัง้สิ้น a 2,107 b 1,719 b 2,220 b 1,328 b 1,310 b 
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2. การพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2555-2551 (หน่วย: คน) 
ประเภทกจิกรรม 2555 2554 2553 2552 2551 

1. ลาศึกษาต่อ (ผู้ที่เริ่มลาปี 2555) 2 2 1 1 5 
2. ลาศึกษาต่อสะสม 16 22 25 30 39 
3. ฝึกอบรม 18 15 25 18 32 
4. วิจัย/ดูงาน/เจรจาความร่วมมือ 314 311 201 175 105 
5. ประชุม/สัมมนา/เสนอผลงานทาง  
   วิชาการ/ปฏิบัติงานอื่นๆ 

307 291 364 297 107 

รวมทัง้สิ้น a 657b 6141b 616 b 521 b 288 b 
 
หมายเหตุ:  a   จํานวนรวมดังกล่าว ไม่รวมจํานวนลาศึกษาต่อสะสมในข้อ 2 
 b   เป็นจํานวนนับซ้ํา เนื่องจากบุคลากรบางท่านอาจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ และหลายประเภทกิจกรรม 
 c จํานวนบคุลากรที่ฝึกอบรมในประเทศนับรวมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย เฉพาะที่ส่วนพัฒนาทรัพยากรบคุคลเป็นผู้ดําเนินการ 
 d  ทุนการศึกษาต่อในประเทศสําหรับพนักงานตําแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ สาย ข. และ สาย ค. ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย 

 
3. วุฒิการศึกษาของบุคลากรปีงบประมาณ 2555 

                                                                                                               รวม 2,137 คน 

 
 

*สัดส่วนวุฒิการศึกษา  ต่ํากว่าตรี : ตรี : โท : เอก  
มจธ. (55) 3 : 29 : 33 : 35 
มจธ. (51) 4 : 33 : 33 : 30 

 

หมายเหตุ:  * สัดส่วนวุฒิการศึกษาไม่นับรวมลูกจ้างประจําและลูกจ้างมหาวิทยาลัย (จํานวน 1,371 คน) 
   ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 
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4. วุฒิการศึกษาของผู้สอนปีงบประมาณ 2555 
                                                                             

 
** สัดส่วนวุฒิการศึกษา  ตรี : โท : เอก 
มจธ. (55) 2 : 28 : 70 
เกณฑ์ สกอ. 0 : 50 : 50 

 
หมายเหตุ:  **  สัดส่วนวุฒิการศึกษาไม่นับรวมลูกจ้างมหาวิทยาลัย (จํานวน 617 คน)  
      ผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาการ (พนักงาน) และ บุคลากรกลุ่มวิชาการ (ข้าราชการ) ท่ีไม่นับรวมตําแหน่งนักวิจัย 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

ปริญญาตรี 
จํานวน 14 คน 

(2%)

ปริญญาโท,
จํานวน 173 คน 

(28%)ปริญญาเอก
จํานวน 430 คน

(70%)
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ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงาน 
 

ในภาพรวมการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2555 พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาโดยเฉลี่ย  
7.23 วัน / คน / ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556)  ทั้งนี้มีจํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาซึ่งจัดโดยงานพัฒนาและฝึกอบรม 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยฯ จํานวนทั้งสิ้น 1,994 คน (จากแผน 1,720 คน )   คิดเป็น
ผลสําเร็จร้อยละ 115 .93   โดยได้ดําเนินการทั้งสิ้น  25 โครงการ (จากแผน 29 โครงการ) คิดเป็นผลสําเร็จร้อยละ 86.21 และมีผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 2.06  ล้านบาทจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 2.50 ล้านบาท คิดเป็นผลการใช้จ่ายงบประมาณ 82.52 % 
รายละเอียดตามตารางสรุปภาพรวมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ 2555 ข้างล่างนี้ 

  

รายการ 
งบประมาณ 2555 

แผน ผล คิดเป็นผลสําเรจ็ 

1. บุคลากรได้รบัการพัฒนา (คน-ครั้ง) 1,720 1,994 115.93% 

2. งบประมาณ ( บาท) ปรับจาก4,000,000บาท คงเหลือ 2,500,000 2,062,974 82.52% 

3. โครงการ /รุน่ 29/66 25/67 86.21/101.47% 

    
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 
 
เมื่อพิจารณาแผนและผลการพัฒนาบุคลากรแยกตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์  คือ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล  และกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้
บุคลากร มจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม  พบว่าการพัฒนาบุคลากรในกลยุทธ์ที่ 2 การ
พัฒนาสู่ความเป็นสากล มีผลสําเร็จที่สูงกว่าแผนมากที่สุด  ดังรายละเอียดสรุปผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรข้างล่างนี้ 

รายการ 
แผน ผล ผลสําเร็จ (%) 

(รุ่น) (คน) (บาท) (รุ่น) (คน) (บาท) (รุ่น) (คน) เงิน 

กลยุทธท์ี่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ความเป็นมืออาชีพ 

44 1,165 2,097,000 37 718 1,493,509.79 84 61 71.22 

กลยุทธท์ี่ 2 การพัฒนาสู่
ความเป็นสากล 

21 345 180,000 24 1,026 382,738.60 114 297 212.63 

กลยุทธท์ี่ 3 ส่งเสริมให้
บุคลากร มจธ.มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความสุข
และมีคุณธรรมจริยธรรม 

3 210 220,000 8 250 186,726.00 267 119 84.88 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 
 

โดยมีรายละเอียดโครงการตามแผนกลยุทธ์ดังนี้ 
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กลยทุธท์ี่ 1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชพี แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่  
1. การพัฒนาบุคลากรตามแผนเสน้ทางพัฒนาบุคลากร(Training Roadmap) 
2. การพัฒนาบุคลากรนอกเหนอืแผนเส้นทางพัฒนาบุคลากร 
3. ระบบพี่เลี้ยง 
4. ทุนการศึกษา 
5. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยองค์กรภายนอก 
โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

 
1) การพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ได้แก่ 

1.1 การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่สายวิชาการ 
และ สายวิชาชีพอื่นๆ เป็นประจําทุกปี ภายหลังจากการดําเนินการสอบแข่งขันรับพนักงานใหม่สายวิชาชีพอื่นๆ ในแต่ละปี 
(อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) ส่วนพนักงานใหม่สายวิชาการมีการรับพนักงานใหม่ตลอดทั้งปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
รู้จักโครงสร้างและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณประชาคม มจธ. พนักงานกับทิศทาง มจธ. และการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานใหม่ด้วยกันทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้รับทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่พนักงานพึงได้รับ โดยในปี 2555 มีพนักงานบรรจุใหม่ที่เข้ารับ
การปฐมนิเทศทั้งสิ้น 49 คน แบ่งเป็นพนักงานใหม่สายวิชาการ 12 คน และพนักงานใหม่สายวิชาชีพอื่นๆ 37 คน ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 สํานักงานอธิการบดี โดยมีผลประเมิน
โครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี่ค่าเฉลี่ย 3.92 

 
1.2 การพัฒนาบุคลากรระดับต้น 1 รุ่นที่ 7 ในปีงบประมาณ 2555 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับ 

ศูนย์นวัตกรรมระบบได้ดําเนินการจัดการพัฒนาบุคลากรตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7 ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสําคัญของกลุ่มการ
ปฏิบัติงานและสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีเจตคติที่ดีของการปฏิบัติหน้าที่ และใช้จิตวิทยาสร้าง
บรรยากาศจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย และเพิ่มทักษะการปรับปรุง
การทํางานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และโรงแรมเทวัญดารา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วม 34 คน ใช้งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น  
186,050.-บาท เฉลี่ย 1,824 บาท/คน/วัน  โดยมีผลการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.40 

 
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง การเสวนาวิชาการ เรื่อง “Global megatrend” 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจต่อแนวโน้มโลก (Global Megatrend) ในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อภาคธุรกิจ สังคม และอุดมศึกษาไทย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
ของมหาวิทยาลัย ที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี และไม่เคยเข้าร่วมการอบรมระดับผู้บริหาร จํานวน 50 คน ผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย และผู้มีตําแหน่งบริหารที่มีอายุมากกว่า 55 ปี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมนารายณ์ ถ.สีลม 
กรุงเทพฯ โดยมีผู้เสวนา 4 คน คือ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต) คุณกฤษฎา มนเทียร
วิเชียรฉาย (กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล) ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต) 
คุณชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ (ผู้อํานวยการบางกอกฟอรั่ม) และผู้ดําเนินรายการเสวนาคือ ผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม) และ ดร.ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร) มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 66 คน 
ใช้งบประมาณในการดําเนินการ 84,664 บาท โดยเฉล่ีย 1,282 บาท/คน/วัน โดยมีผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26) 
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ภาพการพัฒนาบุคลากรระดับต้น 1 รุ่นที่ 7 

  
1.4  โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ (The New  Academic  Staff : NAS) ซึ่งมีสถาบันการเรียนรู้

และส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบดําเนินการสําหรับการพัฒนา
บุคลากรใหม่สายวิชาการให้เป็นครูที่ดีและนักวิจัยที่ดี มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จําเป็นต่อการปฎิบัติหน้าที่ ส่งเสริม
ให้บุคลากรใหม่มีจิตอาสาในการบริการวิชาการ ให้บุคลากรใหม่รู้จัก มจธ. และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม 
การทํางานของ มจธ. ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานใหม่สายวิชาการที่บรรจุไม่เกิน 2 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง
ปัจจุบัน โดยมีระยะเวลาดําเนินงานในแต่ละรุ่นประมาณ 6 เดือน (จัดทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ และอาจจะรวมวันเสาร์
และวันอาทิตย์กรณีทํากิจกรรมนอกสถานที่) โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ 
คือ  

-  เป้าหมายที่ 1 การสร้างความเป็นครูมืออาชีพตามแบบ มจธ. 
-  เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัย 
-  เป้าหมายที่ 3 การมีจิตอาสาในการบริการวิชาการ 
-  เป้าหมายที่ 4 การทําความรู้จัก มจธ. 

โดยในปีงบประมาณ 2555 โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ (NAS) ได้ดําเนินการ 2 รุ่น ดังนี้  
- รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 - 25 พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 19 คน  
- รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - 22 กันยายน 2555 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 29 คน 

 สรุปผลการประเมินโครงการฯทั้งสองรุ่น โดยคณะทํางานกลุ่มย่อย (ประเมินโครงการ NAS) ดังนี้ 
 การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ (NAS) ในรุ่นที่ 1 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ ถึง 25 พฤษภาคม 2555 

สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
1.  ภาพรวมการเกิดผลลัพธ์จากกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ พบว่า ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยของผลลัพธ์ที่เกิดตามเป้าหมาย ได้ดังนี้  
อันดับ 1 :เป้าหมายที่ 4 “เข้าใจใน มจธ.มากขึ้น”  
อันดับ 2 :เป้าหมายที่ 1 “มีความตระหนักในความเป็นครูมืออาชีพมากขึ้น”  
อันดับ 3 :เป้าหมายที่ 3 “เกิดจิตอาสาต่อการบริการวิชาการต่อสังคมและชุมชนมากขึ้น”  
อันดับ 4 :เป้าหมายที่ 2 “เกิดความเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ของการวิจัยใน มจธ. มากขึ้น”   
 

2.  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ :  
- เป้าหมายของการพัฒนาอาจารย์ใน มจธ. เพือ่ให้เกิดจิตวิญญาณของความเปน็ครู เพื่อให้ครมูุ่งพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   
- ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการดําเนินงานและผลผลิต พบว่ามีความสอดคล้องกับ

ความคาดหวัง   
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- ผลการประเมินผลผลิต พบว่าผู้เข้าอบรมเห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นทําให้เกิดความ
ตระหนักในความเป็นครูมืออาชีพมากขึ้น ทําให้รู้สึกอยากเป็นครูมืออาชีพ จะเป็นครูที่ดีให้ได้ และได้แนวทางที่ดีของครูมือ
อาชีพ ผู้เข้าอบรมบางท่าน ได้ทดลองนําแนวทางที่ได้จากการอบรมไปทดลองสอนแล้วระบุว่าได้ผลดี   

3.  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการวิจัย :  
- เป้าหมายของการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ใน มจธ. สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่ต้องการให้อาจารย์ใหม่เป็นผู้ที่พร้อมในการพัฒนาบัณฑิต สร้างองค์ความรู้เอง และช่วยเหลือสังคม จากพื้นฐาน
การเป็นนักวิจัยอีกทางหนึ่งที่นอกเหนือจากการเป็นอาจารย์    

- ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับความคาดหวังบางส่วน โดยข้อมูล
การวิจัยแบบ Cluster  แนวทางการเขียน Proposal ยังไม่ชัดเจน  

- ผลการประเมินกระบวนการจัดกิจกรรม พบว่า สอดคล้องกับความคาดหวังบางส่วน เนื่องจากยังขาดเวที 
ที่จะให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมโยงไปสู่พี่เลี้ยงด้านการวิจัย   

- ผลการประเมินผลผลิตมีความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้นําเป้าหมาย โดยผู้เข้าอบรมเห็นด้วยใน
ระดับมาก ว่าโครงการทั้งหมดที่จัดขึ้นทําให้เข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ของการวิจัยใน มจธ. มากขึ้น เกิดความเข้าใจประเภทต่าง ๆ 
ของงานวิจัยและสนใจทําวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและช่วยเหลือสังคม สําหรับผลผลิตเมื่อปิดโครงการ พบว่า ผู้เข้าอบรม 
ได้พัฒนาโครงร่างการวิจัย (Proposal) เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนาองค์กร และพัฒนาสังคม ที่เป็นทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว 
ซึ่งได้ดําเนินอย่างต่อเนื่องหลังจากปิดการอบรม NAS1 รวมจํานวน 5 หัวข้อ/เรื่อง   

4.  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านบริการวิชาการ :  
- เป้าหมายของกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ใน มจธ. ให้เกิดจิตอาสาในการบริการวิชาการ สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้แล้วควรนําไปปฏิบัติจริง เพื่อช่วยเหลือ และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมต่อไป   

- ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นพบว่ายังไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้นําเป้าหมาย โดยช่วงเวลาใน
การจัดกิจกรรมยังน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการสื่อสารที่เข้าใจได้ตรงกันระหว่างชุมชนและอาจารย์   

- ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงาน พบว่า สอดคล้องกับความคาดหวังบางส่วน ผู้เข้าอบรมบางส่วน 
คิดว่า อาจารย์ใหม่คงทํางานที่เป็นโจทย์จากชุมชนได้ยาก  

- ผลการประเมินผลผลิต พบว่า สอดคล้องกับความคาดหวังบางส่วน โดยผู้เข้าอบรมเห็นด้วยในระดับมาก 
ว่าโครงการทั้งหมดที่จัดขึ้นก่อให้เกิดจิตอาสาต่อการบริการวิชาการต่อสังคมและชุมชนมากขึ้น ทําให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรม
ของการทําประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น แต่ยังมองไม่ออกว่าสามารถประยุกต์งานจิตอาสาให้สอดคล้องในบริบทงานวิจัย 
ที่ตรงสาขาของตนเองอย่างไร   

5.  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อให้รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมการทํางานของ มจธ.  :  
- เป้าหมายของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใหม่สอดคล้องกับความต้องการของ มจธ. คืออาจารย์รู้จัก

และเห็นทิศทางที่ตรงกันแล้วจะมีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปในแนวทางเดียวกัน  
- ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น  พบว่า กิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่ดี สอดคล้องกับความคาดหวัง 
- ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงาน สอดคล้องกับความคาดหวัง มีทั้งกิจกรรมพบผู้บริหารใน

ภาพรวม และที่ได้พบผู้บริหารอย่างใกล้ชิดได้พูดคุยลงรายละเอียดแต่ละด้าน  
- ผลการประเมินผลผลิต สอดคล้องกับความคาดหวัง นั่นคือ ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่า

โครงการทั้งหมดก่อให้เกิดความเข้าใจ มจธ. มากขึ้น ผลการศึกษาความผูกพันของผู้เข้าอบรมทั้งหมด ที่มีต่อ มจธ. พบว่า 
ทั้งก่อนและหลังการอบรมมีความผูกพันอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงหลังอบรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05     

6.  ผลการประเมินสภาพทั่ว ๆ ไปของการดําเนินโครงการ : 
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- ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น และกระบวนการดําเนินงานและผลผลิต พบว่ามีความสอดคล้องกับ
ความคาดหวัง   

- ผลการประเมินผลผลิต พบว่าผู้เข้าอบรมเห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นทําให้เกิดความ
ตระหนักในความเป็นครูมืออาชีพมากขึ้น และได้แนวทางที่ดีของการเป็นครูมืออาชีพ ผู้เข้าอบรมบางส่วน ได้นําแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้จากการอบรมไปทดลองสอนในชั้นเรียน แล้วจะทําการศึกษาผลต่อไปเมื่อสิ้นภาคเรียน 

3.  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการวิจัย :  
- เป้าหมายของการพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ใน มจธ. สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่ต้องการให้อาจารย์ใหม่เป็นผู้ที่พร้อมในการพัฒนาบัณฑิต สร้างองค์ความรู้เอง และช่วยเหลือสังคม 
จากพื้นฐานการเป็นนักวิจัยอีกทางหนึ่งที่นอกเหนือจากการเป็นอาจารย์    

- ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นสอดคล้องกับความคาดหวังบางส่วน โดยข้อมูล
การทําวิจัยแบบ Cluster ได้สําเร็จยังไม่ชัดเจน ขาดการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน 

- ผลการประเมินกระบวนการจัดกิจกรรม พบว่า สอดคล้องกับความคาดหวังบางส่วน เนื่องจากยังขาดกลยุทธ์ 
และการสนับสนุนให้ทําวิจัยได้จริง  

- ผลการประเมินผลผลิตมีความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้นําเป้าหมาย โดยผู้เข้าอบรมเห็นด้วยใน
ระดับมาก ว่าโครงการทั้งหมดที่จัดขึ้นทําให้เข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ ของการวิจัยใน มจธ. มากขึ้น เกิดความเข้าใจประเภทต่าง ๆ 
ของงานวิจัย แต่ผู้เข้ารับการอบรมคาดหวังผลลัพธ์จากการอบรมมากกว่านี้ คือต้องการได้แนวทางการทําวิจัยแบบ Cluster 
ที่ชัดเจน รวมทั้งการทําวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งเทคนิคการเขียนเค้าโครงงานวิจัยเพื่อขอรับทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ  

4.  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านบริการวิชาการ :  
- เป้าหมายของกจิกรรมเพือ่พัฒนาอาจารยใ์น มจธ. ให้เกิดจิตอาสาในการบรกิารวิชาการ สอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้อาจารย์สร้างองค์ความรู้แล้วควรนําไปปฏิบัติจรงิ เพื่อชว่ยเหลือ และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมต่อไป   

- ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นพบว่าสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้นําเป้าหมาย  
- ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงาน พบว่า สอดคล้องกับความคาดหวังบางส่วน เพราะขาดกระบวนการ

จัดพี่เลี้ยงคอยดูแลชี้แนะผู้เข้าอบรมแบบกลุ่มย่อย ผู้เข้าอบรมบางส่วนคิดว่า การลงทํางานในพื้นที่ห่างไกล มจธ. อาจทําได้ยาก 
เพราะมีภารกิจเรื่องงานและครอบครัว ในส่วนอาจารย์ใหม่ที่ไม่มีภาระส่วนตัวนั้นต้องการให้มีการจัดกลุ่มอบรมลงพื้นที่
ต่อเนื่องปีละครั้ง เพราะคิดว่าเมื่อชีวิตมีประสบการณ์มากขึ้นอาจมองปัญหาที่ต่างออกไปจากเดิม  

- ผลการประเมินผลผลิต พบว่า สอดคล้องกับความคาดหวังบางส่วน เพราะเป้าหมายคือผู้เข้าอบรมมากกว่า
ร้อยละ 50 ควรได้เค้าโครงงานวิจัยที่เป็นปัญหาจากชุมชน แต่เมื่อใกล้ปิดโครงการพบว่ามีผู้เข้าอบรมที่เขียนเค้าโครงงานวิจัย
ที่เป็นโจทย์จากการลงพื้นที่เพียง 1 ท่าน  ( 2 เรื่อง) สําหรับความผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม พบว่า เห็นด้วยใน
ระดับมาก ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นก่อให้เกิดจิตอาสาต่อการบริการวิชาการต่อสังคมและชุมชนมากขึ้น ทําให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรม
ของปัญหาที่มีในสังคมชัดขึ้น เห็นแนวทางการทําประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น แต่บางส่วนเห็นว่า ยังไม่สามารถสามารถประยุกต์
งานที่เป็นโจทย์จากชุมชนมาเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่ตรงสาขาของตนเองได้ ซึ่งหากประยุกต์ได้จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อสังคม
และความก้าวหน้าในอาชีพด้วย 

 
 

5.  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อให้รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมการทํางานของ มจธ.  :  
- เป้าหมายของกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใหม่สอดคล้องกับความต้องการของ มจธ. คืออาจารย์รู้จัก

และเห็นทิศทางที่ตรงกันแล้วจะมีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปในแนวทางเดียวกัน  
- ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น  พบว่า กิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่ดี สอดคล้องกับความคาดหวัง 
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- ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงาน สอดคล้องกับความคาดหวัง มีทั้งกิจกรรมที่ได้พบผู้บริหาร และ
ได้ลงพื้นที่ ได้ศึกษาดูงาน ซึ่งทําให้เห็นภาพ มจธ. ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งโครงการ  

- ผลการประเมินผลผลิต สอดคล้องกับความคาดหวัง นั่นคือ ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยในระดับมาก 
ว่าโครงการทั้งหมดก่อให้เกิดความเข้าใจ มจธ. มากขึ้น  

6.  ผลการประเมินสภาพทั่ว ๆ ไปของการดําเนินโครงการ 
- การจัดกิจกรรมของฝ่ายบริหารจัดการโครงการที่สถาบันการเรียนรู้ : บุคลากรบริการดี สถานที่

เหมาะสม เสียงควรต้องปรับปรุงเพราะได้ยินเสียงไม่ชัดเจนในบางมุม การแจ้งรายการกิจกรรมยังกระชั้นชิดพอสมควร  
สําหรับการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ : ผลการประเมินความพึงพอใจในการอํานวยความสะดวกสําหรับกิจกรรมนอกสถานที่ 
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

- ประโยชน์อื่น ๆ ของโครงการ ได้แก่ เกิดความผูกพัน ได้มิตรภาพกับอาจารย์จากต่างคณะ ได้เครือข่าย
ระหว่างบุคคล  

- ควรลดเวลาการอบรมลง ให้เหลือประมาณ 2-3 เดือน โดยควรจัดให้แล้วเสร็จในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 
 

 
 

ภาพโครงการพฒันาบุคลากรใหม่สายวชิาการ (The New  Academic  Staff : NAS) รุ่นที่ 2 
 

2) การพัฒนาบุคลากรนอกเหนอืแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap)  ได้แก่ 
2.1   โครงการผู้จัดการมืออาชีพ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการ 6+1 Flagships track 2  โดยคณะทํางาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีคุณกนกรัตน์ นาคหฤทัย เป็นประธานคณะทํางาน ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดําเนินการจัดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนานักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 1 (ในขณะนั้น)  
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ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเปล่ียนชื่อโครงการเป็นผู้จัดการมืออาชีพ ในปีงบประมาณ  
2555 ได้ดําเนินงานโครงการภายใต้ชื่อผู้จัดการมืออาชีพ 2 ครั้ง ดังนี้  

2.1.1   โครงการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับผู้จัดการมืออาชีพรุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การพูดและการฟังอย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถนําทักษะด้านการสื่อสาร จิตวิทยา และความเข้าใจในความแตกต่างระหว่าง
บุคคลมาพัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสอนงาน และการให้คําปรึกษาให้แก่รุ่นน้องได้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม CB40201 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิทยากร คุณสุรัตน์ 
แท่นประเสริฐกุล มีผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 7,160.-บาท (เฉลี่ย 286.-
บาท/คน) และมีผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.68) 

 

 

 
 

 ภาพโครงการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.1.2  โครงการผู้จัดการมืออาชีพรุ่นที่ 2 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุน
ที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป หรือพนักงานช่วยบริหารประจําหน่วยงาน ภาควิชา และสํานักงานคณบดี 
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ และช่วยแบ่งเบาภาระงานประจําของหัวหน้าหน่วยงาน ตลอดจนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ และบริหารจัดการงานต่างๆในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ และมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารงานทั่วไปภายในหน่วยงานให้มี
ความเป็นมืออาชีพ สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสารบรรณ งานธุรการ และงานบริหารงานทั่วไปภายในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร โดยมีลักษณะการอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน
กระบวนงาน (D-P-S-R) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแต่ละคนเข้าใจและสามารถปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง มีการวิเคราะห์และ
วางแผนการปฏิบัติงาน โดยเน้นกระบวนการบริหารการจัดการคุณภาพแบบครบวงจร (P-D-C-A) โดยมี รศ.กิติศักดิ์ 
พลอยพานิชเจริญ เป็นที่ปรึกษาทีมวิทยากร การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานของคณะ/ภาควิชา/สายวิชา และหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย 
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ระดับ จ3-4 และระดับ จ1-2หรือพนักงานช่วยบริหารที่หน่วยงานมีความประสงค์ให้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 18 คน 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2555 (จํานวน 7 ครั้ง) และได้มีการนําเสนองานและรับคําแนะนําจากที่ปรึกษา
โครงการและผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 สํานักงาน
อธิการบดี ใช้งบประมาณในการดําเนินงานทั้งสิ้น 54,502.-บาท    

2.2   โครงการ “เสริมทักษะการเขียนหนังสือเพื่อการทํางานใน มจธ.” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้และฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือติดต่องานที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการเขียนจับประเด็น 
ย่อความ สรุปความ และวิเคราะห์สรุปเหตุผลได้ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสายวิชาชีพอื่นของ มจธ. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนหนังสือ 
ร่างหนังสือ และวิเคราะห์ข้อมูลสรุปเหตุและผล เป็นต้น ซึ่งมีปัญหาด้านการเขียนในการปฏิบัติงานและไม่เคยเข้าร่วม
โครงการมาก่อน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง โดยวิทยากร อ.อํานาจ ศรีพูนสุข ในการจัดโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจํานวน 31 คน ใช้งบประมาณในการ
ดําเนินการ 25,923 บาท โดยเฉลี่ย 836 บาท/คน ผลการประเมินความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23)   

2.3  โครงการสัมมนาลูกจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกาย 
สุขภาพใจที่ดี และดํารงชีพประจําวันได้อย่างมีความสุข เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองได้ และเพื่อสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มบุคลากรอันจะส่งผลในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
มีกลุ่มเป้าหมายคือ ลูกจ้างประจํา หรือลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับลูกจ้างประจํา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–22 มกราคม 2555 
ณ  บ้านทิพย์  สวนทอง รีสอร์ท  จ.สมุทรสงคราม โดยมีวิทยากร คือ เภสัชกร พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา นักจิตบําบัด 
เจ้าของคอลัมน์ยอดนิยม “Healthy  body in  healthy  mind” จากนิตยสาร Secret  และ คุณปราณี  คงสาคร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 45 คน ใช้งบในการ
ดําเนินการ 104,397 บาท (เฉลี่ย 1,160.-บาท/คน/วัน)โดยผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.55)   

 

 

 
 

ภาพโครงการสมัมนาลูกจ้างประจํา 
2.4   โครงการเลขานุการมืออาชีพ: เทคนิคการจดบันทึกการจัดทํารายงานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้

เข้าอบรมได้ความรู้ในด้านเทคนิคการบันทึกการประชุมที่มีประสิทธิภาพ  ได้ความรู้ด้านเทคนิคการจับประเด็นสรุปความ 
ที่ถูกต้อง และมีความรู้ด้านการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรมหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม จัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30-16.30 น. 
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ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9  สํานักงานอธิการบดี  โดยมีวิทยากรคือ ดร.ธีราพร ชัยอรุณดีกุล ในการจัด
โครงการดังกล่าวมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการจํานวน 78 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,687 บาท เฉลี่ย  86.67 บาท/คน   
ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08)  

2.5   โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจําปี
การศึกษา 2555 โดยคณะทํางานอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  
กําหนดให้มีโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
ทักษะในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ  และเพื่อระดมความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรกึษาผูเ้ขา้รว่ม
การสัมมนา ตลอดจนพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิต
ที่มีคุณภาพต่อไป โดยจัดโครงการเมื่อวันอังคารที่ 19 และวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมแม่น้ํา รามาดา พลาซ่า 
ถนนเจริญกรุง มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 220 คน โดยเมื่อวันที่ 19 เป็นกิจกรรมของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ มีอาจารย์ที่ปรึกษา
ชั้นปีเข้าร่วมจํานวน 120 คน และเมื่อวันที่ 21 เป็นกิจกรรมของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม มีอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
คณะและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมภาควิชาเข้าร่วมจํานวน 24 คน อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 15 คน ผู้นําจากองค์กรนักศึกษา 
5 คน ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการทั้งสิ้น 187,307.35 บาท 

 
3) ระบบพี่เลี้ยงแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบพี่เลี้ยงสายวิชาการ และระบบพี่เลี้ยงสายวิชาชพีอื่นๆ  

3.1  ระบบพี่เลี้ยงสายวิชาการ เป็นการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาการ ประกอบ ด้วยอาจารย์ และนักวิจัย โดย
มี ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล เป็นประธานคณะทํางานระบบพี่เลี้ยงสายวิชาการร่วมกับคณะทํางานกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งมี 3 หัวข้อหลักในการพัฒนาคือ 1) ด้านวิชาการหรือวิจัย 2) ด้านสังคม (ทั้ง 2 ด้านแรกใช้วิธีการพัฒนา
ผ่านพี่เล้ียงเป็นผู้ดูแลร่วมกับการประเมินของพี่เลี้ยง) และ3) ด้านพัฒนาการเรียนรู้ (มอบหมายให้สถาบันการเรียนรู้ เป็น
ผู้ดําเนินการ) ในปี 2555มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการมาแล้ว 9 รุ่น มีจํานวนพี่เลี้ยง จํานวน 122 คน และ “น้องเรา”ทั้งหมด 
170 คน  

3.2  ระบบพี่เลี้ยงสายวิชาชีพอื่นๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในสายวิชาชีพอื่นๆนอกเหนืออาจารย์และ
นักวิจัย ซึ่งแบ่งพี่เลี้ยงเป็น 3 ด้านตามหัวข้อหลักที่ต้องการพัฒนาคือ 1) ด้านการปฏิบัติงาน 2) ด้านสังคม และ 3) ด้าน
พัฒนาการเรียนรู้ ปัจจุบันได้ดําเนินการมาแล้วทั้งสิ้น 9 รุ่น มีพี่เลี้ยงทั้งหมด 194 คน ดูแลการพัฒนาของพนักงานใหม่ 
จํานวน 216 คน  ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการติดตามผลการพัฒนาพนักงานใหม่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยระบบพี่เลี้ยง โดยมีการประเมิน 2 ครั้ง/ปี คือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม การดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2555 ในภาพรวมพี่เลี้ยงได้ประเมินผลการปฏิบัติงานการปรับตัวและการเรียนรู้งานของ “น้องเรา” ในรอบ
การประเมินรอบที่1 (เดือนมิถุนายน 2555) มีน้องเราที่ปฏิบัติงานมากกว่า 6 เดือนและน้องเราที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี 
ที่ยังไม่ผ่านการประเมินจํานวนทั้งสิ้น 45 คน พบว่าในภาพรวมน้องเราผ่านการประเมินโดยระบบพี่เลี้ยงจํานวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40 ทั้งนี้เป็นน้องเราที่มีที่ปฏิบัติงานระหว่าง 6 เดือน – 1 ปีจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อย 30.77 ดังแผนภูมิ
ข้างล่างนี้ 
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ผลการประเมินพนักงานใหม่ที่มีอายุงานระหว่าง 6 เดือน – 1 ปี  
โดยพ่ีเลี้ยง (รอบการประเมินที่ 1/2555) 

 
4) การให้ทุนการศกึษา 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทนุการศึกษาสําหรับสายวิชาชพีอื่นๆ และทุนการศึกษาสําหรบัสายวิชาการ ดังนี ้
4.1 การให้ทุนการศึกษาเฉพาะทางหรือทุนการศึกษาต่อในประเทศสําหรับพนักงานตําแหน่งวิชาชีพอื่นๆ หรือ

ข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับเมื่อ พ.ศ.2541 ได้กําหนดวิสัยทศัน์

และภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเป็นมหาวิทยาลัยใฝ่เรียนรู้ ซึ่งการดําเนินงานที่จะทําให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ประการหนึ่งคือ 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน และการสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อสําหรับบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยฯ  ได้เริ่มสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สําหรับบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และอาศัยอํานาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพิจารณาพนักงานตําแหน่ง
วิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการสาย ข. และสาย ค. เพื่อรับทุนการศึกษาเฉพาะทางหรือทุนการศึกษาต่อในประเทศ พ.ศ. 
2550 โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551–2555 ในระดับปริญญาโท จํานวน 22 คน และระดับปริญญาเอก 
จํานวน 2 คน (ไม่นับรวมผู้สละสิทธิ์รับทุนและเพิกถอนทุน) ทั้งนี้มีผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 3 คน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้   
 

ปีงบประมาณ 
ได้รับทุนระดับ 

รวม 

สละสิทธ์ิ 
 

เพิกถอน
ทุน 

รวมผู้ที่
ได้รับทุน
ทั้งสิ้น 

สําเร็จ
การศึกษา 

อยู่ระหว่าง
การศึกษา 

ยังไม่ได้
ศึกษา 

โท เอก     
2551 4 - 4 1(ป.โท) 1(ป.โท) 2 1(ป.โท) 1 - 
2552 4 - 4 1(ป.โท) - 3 1(ป.โท) 2 - 
2553 6 1 7 - 1(ป.เอก) 6 1(ป.โท) 5 - 
2554 5 1 6 - - 6 - 6 - 
2555 6 1 7 - - 7 - 2 5 
รวม 25 3 28 2 2 24 3 16 5 

 

ร้อยละพนักงานใหม่
ที่ผ่านการประเมิน 

(30.77)

ร้อยละพนักงานใหม่
ที่ไม่ผ่านการประเมิน 

(46.15)

ร้อยละที่พี่เลี้ยงไม่ตอบ
แบบประเมิน

(23.08)
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รายชื่อพนกังานตําแหน่งวชิาชีพอื่นๆ หรอืขา้ราชการ ประเภทวชิาชพีเฉพาะ หรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททัว่ไป 

เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจําปงีบประมาณ 2551 – 2555 
 

ปีรับทุน ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สถานภาพ ระดับ สังกัด สาขาวิชาที่ศึกษา 

ปี 2551 
ระดับ ปริญญาโท      
1. น.ส. รักชนก  แย้มนันท์ นักคอมพิวเตอร์ พนักงาน สว สํานักคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นางเสาวรัตน์  มีแต้ม นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน จ ส่วนอาคารฯ การบริหารโครงการ 

ปี 2552 

ระดับ ปริญญาโท       
1. นาย สรเสกข ์ กุลมัย นักวิทยาศาสตร ์ พนักงาน สว สรบ. เคมี 
2. น.ส. สุภาพร  จันทรมณี นักวิเคราะห์แผนฯ พนักงาน จ คณะศิลปศาสตร์ การบริหารโครงการ 
3. นาย สมภาพ  สุวรรณกวีการ นักวิชาการเกษตร พนักงาน จ ส่วนอาคารฯ การวางผังเมืองและ

สภาพแวดล้อม 

ปี 2553 

ระดับ ปริญญาโท       
1. น.ส. สมสุดา  ศิริสมบัติ นักบริการการศึกษา พนักงาน จ กองบริการการศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

วิชาชีพ และนานาชาติ 
2. น.ส. จรรยา  ตรรีาช (ระวัง
ภัย) 

นักบริหารการเงิน พนักงาน จ กองคลัง การจัดการสําหรับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

ปี 2553 

3. นาย บุญมี  พูลภาพ นายช่างเทคนิค พนักงาน สว ภาควิศวกรรมระบบฯ วิศวกรรมไฟฟ้า 
4. น.ส. วราภรณ์  เมธาวิริยะ
ศิลป์ 

ผู้ช่วยนักวิจัย พนักงาน สว สรบ. วิศวกรรมเคมี 

5. นางสุมิตรา  ศุกขโภคสกุล นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน จ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 

6. นางถิรดา  ยุกตะนนัทน์ นักบริการการศึกษา พนักงาน จ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อุดมศึกษา 

ปี 2554 

ระดับ ปริญญาโท       
1. นางอรศิริ   ป่ินวิเศษ นักพัสด ุ พนักงาน จ สํานักหอสมุด การบริหารและจัดการองค์กร 
2. นายพรศักดิ ์  เจริญวนันท์ สถาปนิก พนักงาน สว ส่วนอาคารฯ วิศวกรรมและการบริหารงาน

ก่อสร้าง 
3. นางกรรณิการ์   ดีปัญญา พนักงานช่วยบริหาร พนักงาน พ สนง.คณะวิทย์ฯ การบริหารและจัดการองค์กร 
4. นางสาววรรณภา ลัคนาวัฒน์ นักวิทยาศาสตร ์ พนักงาน สว ภาควิชาเคมี เคมี 
5. นางสาวสุนทร ี  สุขเกษม นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน จ ภาควิชาจุลชีววิทยา การบริหารและจัดการองค์กร 
ระดับ ปริญญาเอก       
6. นายสุทธิพงษ์ โสภา วิศวกร พนักงาน สว ภาควิชาครุฯอุตฯ เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 

ปี 2555 

ระดับ ปริญญาโท       
1. นางธนัญชนก  พุ่มพวง นักบริหารการเงิน พนักงาน จ บัณฑิตวิทยาลัยการ

จัดการและนวัตกรรม 
การบริหารและจัดการองค์กร 

2. นายณัฐพล ทรงเจริญ ประชาสัมพันธ์ พนักงาน สว คณะสถาปัตย์ฯ เทคโนโลยีการเรียนรู้และ
สื่อสารมวลชน 

3.นายศราวุฒิ จันทร์แฉล้ม นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน สว มจธ.ราชบุรี การบริหารโครงการ 
4.สุปรียา  ชูศร นักบริหารการเงิน พนักงาน สว IT การเงิน 
5.ทองไส  ช่วยช ู ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ พนักงาน สว วศ.อิเล็กฯ วิศวกรรม ไฟฟ้าและ

สารสนเทศ 
6.อนุสรา  มีชัย นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน สว ฟีโบ้ เทคโนโลยีการบริหาร 

ระดับ ปริญญาเอก   
7. นางสาวกุลกานต ์สุทธิดารา นักพัฒนาการเรียนรู้ พนักงาน สว คณะศิลปศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา   
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 4.2 มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบทั้งด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการให้มีความเข็มแข็ง  และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปลูกฝังความรู้ให้แก่
บุคลากรในระยะยาว และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นในสาขาวิชาที่
ตอบสนองต่อการดําเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัยอันจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ต่อไป   
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จดัทําระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพฒันาบุคลากร
สายวิชาการ พ.ศ.2555 เพื่อใหห้น่วยงานที่มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรบับุคลากรสายวชิาการเข้าใจ
กระบวนการในการเสนอโครงการและนาํไปใชเ้ป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยในปีงบประมาณทีผ่่านมามหีน่วยงานทีไ่ด้รบัอนุมัติ
โครงการพัฒนาบุคลากร จํานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่  
  1.  คณะศิลปศาสตร์ มีผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งสิ้นจํานวน 5 ราย ในจํานวนนี้
มีผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 2555 จํานวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายสุรัตน์ เพชรนิล 2) นางสาวอังคนา 
บุญเสม 3) นางสาวภาสนันทน์ อัศวรักษ์ และในปีงบประมาณ 2556 จํานวน 2 ราย ได้แก่ 1) นางสาวธนภรณ์ ศรีสุนาครัว  
2) นางสาวนิชาพร ยอดมณี     
  2.  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 2555  
ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย ได้แก่ นายเอกรตัน์ รวยรวย 
 

5) การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรทีจ่ัดโดยองค์กรภายนอก 
 ในปงีบประมาณ 2555 งานพัฒนาและฝกึอบรมได้ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมหลักสูตรทีจ่ัดโดยองคก์รภายนอก

จํานวน 24 หลกัสูตรใช้งบประมาณทั้งสิ้น 312,620.-บาท ดังตอ่ไปนี้ 
 5.1  โครงการสมัมนาทางวิชาการเรือ่ง “สารพนัปัญหาการพัสดุ  และระบบ e-GP ระยะที่ 2”  

 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย  จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สารพันปัญหาการพัสดุ  และ
ระบบ e-GP ระยะที่ 2” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงาน
พัสดุ  และการบริหารสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม
สีมาธานี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้บุคลากรสังกัดกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี จํานวน 8 ท่าน 
เข้าร่วมโครงการ ดังนี้คือ 1)นางสาวถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท 2) นางสาววิภา รุ่งเรืองพลางกูร 3) นางสุมนา มณีเพ็ญ 
4)นางสาววราภรณ์ จันเศรฐ 5) นางสาวอดิภา เลิศสมาจาร 6) นางสาวชุติมา บุญทับ 7) นางสาวศิริวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์ 
และ 8) นางสาวพรทิพย์ ซิ้มประดิษฐ  มีค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น 24,000 บาท 

 5.2  โครงการพฒันาผู้นําและนักบริหารทรัพยากรมนษุย์เพือ่ความสําเร็จในการบริหารทุนมนษุย์  หลักสูตร 
“การบริหารทรพัยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ (HR&OS)” รุ่นที่ 2 

 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดโครงการพัฒนาผู้นําและนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสําเร็จในการบริหารทุนมนุษย์  หลักสูตร “การบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ 
(HR&OS)” รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง  ผู้บริหารหรือนักวิชาการในสายงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์  และบุคคล
ทั่วไปที่สนใจด้านการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเพิ่ม
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันองค์การได้อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 
5 พฤศจิกายน 2554-17 มีนาคม 2555 (อบรมทุกวันเสาร์) จํานวน 104 ชั่วโมง ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล  ถนนรัชดาภิเษก  
และมีการดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น  โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นางสาวสุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล  นักบริหารงานบุคคล  สังกัด
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักงาอธิการบดี  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยมีค่าธรรมเนียมการอบรมทั้งสิ้น 130,000 
บาท 
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 5.3  โครงการประชุมใหญ่สามญัประจําปีครัง้ที่ 5 และสัมมนาเชิงวิชาการ 
 ชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย  จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีครั้งที่ 5 และสัมมนาเชิงวิชาการ  

เพื่อรายงานความก้าวหน้าให้มวลสมาชิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ทราบการดําเนินการที่ผ่านมา เรื่อง 1. ค่ารักษาพยาบาล 
หลังเกษียณอายุลูกจ้างประจํา 2. แก้ไข พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ  พ.ศ. 2494 ทํางานครบ 20 ปี  ข้าราชการ
เลือกรับบํานาญ 3. ขอเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลัง (เกษียณด้วยเหตุอายุรับราชการ 10 ปีขึ้นไป) ลูกจ้างประจํา
ขอรับสิทธิรับบําเหน็จรายเดือน 4. เพิ่มเติมในระเบียบกระทรวงการคลังให้ลูกจ้างประจําได้รับเงินเพิ่มเหมือนข้าราชการ
บํานาญ  เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่พระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
ถนนราชวิถี  โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ 1.) นางสาวเครือวัลย์ เสือเล็ก  นักบริหารการเงิน 2.) นางโศภิษฐ์ ปรีเปรมใจ  
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  สังกัดกองคลัง 3.) นางสาวอารยา สิมสีนวล  นักบริหารงานบุคคล  สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
สํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  มีค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,200 บาท 

5.4  โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรกัษส่ิ์งแวดล้อม 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
ตามมติที่ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1/2555 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร  บุคลากรด้านบริหารงานบุคคล  
และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่า
ชายเลนบ้านคลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้นางสาวพิมพ์สุดา สีแพงมน และนางสาว 
กุลเวทย์ ประดับเวทย์  นักบริหารงานบุคคล สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว  มีค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น 2,000 บาท 

5.5  โครงการประชุมวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 2 (The Second Conference 
on Evidence-Based Anti-Corruption Policies-CEBAP II) 

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดประชุมทางวิชาการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ครั้งที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการ  ผู้บริหารระดับสูง  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงาน  องค์กร  สถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศ  รวมถึงสื่อมวลชน  ใช้เป็นเวทีในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน  ระหว่าง
วันที่ 11-12 มกราคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท  ถนนสุขุมวิท  โดยมหาวิทยาลัย
อนุมัติให้ ดร.ผ่องศรี เวสารัช  หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา  สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 5.6  โครงการ NSTDA Knowledge Sharing หัวข้อ “วางแผนพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าจากผลประเมิน 
Functional Competency” 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้จัด NSTDA Knowledge Sharing หัวข้อ 
“วางแผนพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าจากผลประเมิน Functional Competency” เพื่อให้ตัวแทนจากหน่วยงานของ
รัฐที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. และหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ ได้เห็นภาพรวมผลการประเมิน Functional Competency ของ
พนักงาน สวทช. และการใช้ผลการประเมินดังกล่าวบริหารตนเองและทีมงานเพื่อพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย  รวมถึงวางแผน IDP 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งและพัฒนาข้อควรปรับปรุง  เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 เวลา 
13.30-16.30 น. ณ ห้อง 113 Auditorium สํานักงานกลาง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ 
1) นางญาณี ศรีแสน  ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2) นางสาวสุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล 3) นางพิชญ์สินี 
สุนทรวร นักบริหารงานบุคคล  4) นางสุจิตรา ไข่มุก พยาบาล สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักงานอธิการบดี 
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 5.7   โครงการ NSTDA Knowledge Sharing หัวขอ้ “จิตเบิกบาน งานสําเร็จ” 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้จัด NSTDA Knowledge Sharing หัวข้อ 

“จิตเบิกบาน งานสําเร็จ” เพื่อให้ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. และหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ ได้ปลุก
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พลังบวก เปิดมุมมอง และเพิ่มปริมาณความสุขในการใช้ชีวิตและการทํางาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 
13.30-16.30 น. ณ ห้อง 113 Auditorium สํานักงานกลาง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ 
1) นางสาวอภิชญา อินทรสุภา 2) นางสาวอารยา สิมสีนวล  3) นางสาวนาตยา สุดแสงสว่าง  นักบริหารงานบุคคล  สังกัด
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

5.8  โครงการ NSTDA Knowledge Sharing หัวข้อ “ตใีห้แตก  แยกให้ถงึแกน่กับเทคนิคการคิดวิเคราะห”์ 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้จัด NSTDA Knowledge Sharing หัวข้อ 

“ตีให้แตก แยกแยะให้ถึงแก่นกับเทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์” เพื่อให้ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. และ
หน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์ การตั้งคําถามและการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ให้
เป็นประโยชน์ รวมถึงเทคนิคการใช้เหตุผล การตีความข้อมูล การหาเหตุผลเชื่อมโยง  เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 
เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบุษกร อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมหาวิทยาลัย
อนุมัติให้นางสาวอารยา สิมสีนวล และนางนลินพรรณ ล้ิมควรสุวรรณ  นักบริหารงานบุคคล สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล สํานักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 5.9  โครงการ NSTDA Knowledge Sharing หัวข้อ “HR as a Strategic Partner” 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้จัด NSTDA Knowledge Sharing หัวข้อ 

“HR as a Strategic Partner” เพื่อให้ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. และหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ 
มีความเข้าใจในธุรกิจในฐานะ HR Strategic Partner รวมถึงการสร้าง Strategic Partner ในฐานะชาว HR เมื่อวันศุกร์ที่ 
21 กันยายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 110 สํานักงานกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี  โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ 1) นางนลินพรรณ ล้ิมควรสุวรรณ 2) นางสาวสุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล 3) นางสาว
สุรีย์พร สุภชัยพานิชพงศ์  นักบริหารงานบุคคล  สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักงานอธิการบดี  เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 5.10   โครงการประชมุชี้แจงร่างระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิม่การครองชีพชัว่คราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ รุ่นที่ 2 

 กรมบัญชีกลางได้จัดสัมมนาโครงการประชุมชี้แจงร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รุ่นที่ 2 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องจัดทําคําส่ังให้บุคลากรได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ที่ต้องทําคอขอเบิกในระบบ 
GFMIS เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามร่างระเบียบดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง  ถนนพระราม 6 โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ 1) นางพิชญ์สินี สุนทรวร 2) นางสาว
สุมาลี จุทอง  นักบริหารงานบุคคล  สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) นางสาวเครือวัลย์ เสือเล็ก นักบริหารการเงิน  
สังกัดกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 5.11  โครงการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรี  เพื่อให้ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดําเนินการ 
เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและรวดเร็ว เมื่อวันพุธที่ 
11 เมษายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร  อาคารสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นางสาวสุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล นักบริหารงานบุคคล สังกัด
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนางกนกพร สุวรรณมาตร์ นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  สังกัดกองแผนงาน  สํานักงาน
อธิการบดี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 5.12   โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาในการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวจิัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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 สํานักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหาในการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการให้ข้าราชการลาศึกษา  ฝึกอบรม  ดูงาน  และปฏิบัติการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจ  และรับฟังปัญหาข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะในทาง
ปฏิบัติจากหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดยตรง เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องราชาบอลรูม อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ 
มหานาค  ถนนดํารงรักษ์  โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นางนพสร สุขแสนไกรศร  นักบริหารงานบุคคล  สังกัดส่วนพัฒนา
ทรัพยกรบุคคล  และนางสาวสุทธิรัตน์ แย้มเกลี้ยง  นิติกร  สังกัดกองบริการการบริหาร  สํานักงานอธิการบดีเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

5.13   โครงการบรรยายพิเศษ “บทบาทของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมไทย  กับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของ
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมไทย  กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อให้ตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. และหน่วยงานพันธมิตรอื่น ๆ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 29 
มิถุนายน 2555 เวลา 10.00-12.00 ณ ห้องออดิทอเรียม  สํานักงานกลาง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  โดยมหาวิทยาลัย
อนุมัติให้นางสาวสาคร กองสุวรรณ์  นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  สังกัดกองแผนงาน  และนางสาวอารยา สิมสีนวล  
นักบริหารงานบุคคล  สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

5.14   โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการ “โครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาตร์และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) : ผลสําเร็จจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการ “โครงการพัฒนา
กําลังคนด้านมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) : ผลสําเร็จจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” เพื่อให้ผู้บริหาร  ผู้ประสานงานโครงการฯ และนิติกรที่ดูแลสัญญา  มีความเข้าใจที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นและมีแนวทางการบริหารโครงการฯ ที่เป็นแนวทางเดียวกันอันจะทําให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด เมื่อวันอังคารที่ 
4 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  ถนนพระรามที่ 1 โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นางนพสร สุขแสนไกรศร  
นักบริหารงานบุคคล  สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และนางสาวสุทธิรัตน์ แย้มเกล้ียง  นิติกร  สังกัดกองบริการการ
บริหาร  สํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

5.15 หลักสูตรภายใต ้ทอมก.  
5.15.1  โครงการสัมมนามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หลักสูตร “การจัดโครงสร้างองค์กร การวิเคราะห์

อัตรากําลังและการประเมินหน่วยงาน” 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสัมมนามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หลักสูตร “การจัดโครงสร้าง

องค์กร การวิเคราะห์อัตรากําลังและการประเมินหน่วยงาน” เพื่อพัฒนาระบบการทํางานและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก) จํานวน 14 มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30-31 
มีนาคม 2555 ณ โรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ 1) นางพิชญ์สินี สุนทรวร 
2) นางสาวนภัสสร กรดี 3) นางสาวอภิชญา อินทรสุภา 4.) นางสาวอร่าม ใจกล้า  นักบริหารงานบุคคล  สังกัดส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 5) นางสาวอัมพิกา เกตุกราย  และ 6) นางสาวณัฐหทัย สนใจยุทธ นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  
สังกัดกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทั้งสิ้น 39,380 บาท 

5.15.2   โครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ผลกระทบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐที่เกี่ยกับนโยบายรัฐบาลและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 

 คณะทํางานระบบบุคลากร  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  จัดโครงการสัมมนาทาง
วิชาการเรื่อง “ผลกระทบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลและ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ผู้บริหารที่
เป็นคณะทํางานระบบบุคลากร  บุคลากรทางด้านการบริหารงานบุคคลหรือนิติกร  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันนําไปสู่
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การสนับสนุน  ปรับปรุง  และพัฒนาสถาบันการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงตามหลักสากล ระหว่างวันที่ 26-
27 มกราคม 2555 ณ ห้องพญา  อาคารเวียงพะเยา  มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา  โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ 1) 
นางพิชญ์สินี สุนทรวร 2) นางอรนุช พรหมะวีระ 3) นางสาวสุชาดา ศาสตรานุรักษ์กุล 4) นางนพสร สุขแสนไกรศร  นัก
บริหารงานบุคคล  สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักงาอธิการบดี และ 5) นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย นักบริหารงาน
ทั่วไป  สังกัดสํานักงานคณบดี  คณะศิลปศาสตร์  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  มีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาทั้งสิ้น 27,700 บาท 

5.15.3   โครงการสัมมนาเรื่องแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จัดสัมมนาเรื่อง

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ตามมติการประชุมคณะทํางานด้านการเงินและงบประมาณ  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ  ครั้งที่ 1/2555 เพื่อให้ผู้บริหาร  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  การบริหารงบประมาณ  
และในส่วนที่เกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  สามารถนําแผนกลยุทธ์ทางการเงินมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร  
อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ถนนประชาอุทิศ  โดยมหาวิทยาลัยได้ส่ง
นางสาวสุทิพา แซ่ตัน นักบริหารงานทั่วไป  และนางสาวสุนันท์ พูลแพ  นักบริหารการเงิน  สังกัดงานจัดการผลประโยชน์
และทรัพย์สิน  สํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว  มีค่าลงทะเบียนจํานวน 600 บาท 

5.16 หลักสูตรภายใตก้องทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
5.16.1  หลกัสูตร “พัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร” รุ่นที่ 1 

 สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  จัดโครงการเสริมความรู้แก่กรรมการและผู้ปฏิบัติงานกองทุน  
หลักสูตร “พัฒนาการใหม่ ๆ ของกฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและภาระภาษีอากร” รุ่นที่ 1 เพื่อให้คณะกรรมการ  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ  สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  หรือผู้ที่มีความสนใจ  
มีความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์และขอบเขตของการดําเนินการภายใต้ พ.ร.บ. กองทุนฯ  กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนด้านสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรอย่างชัดเจนและลึกซึ้ง  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 
ณ ห้องไพฑูรย์  โรงแรมอริสตัน  ถนนสุขุมวิท 24  โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ 1.) ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล  รองคณบดีอาวุโส
ฝ่ายบริหาร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.) นางปริญดา เจิมจาตุผล  ผู้อํานวยการกองคลัง  และ3.) นางสาวศิวะทัศน์ 
หาพุฒพงษ์  นักบริหารการเงิน  สังกัดกองคลัง  สํานักงานอธิการบดี  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  มีค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น 
6,420 บาท 

5.16.2 โครงการศึกษาดูงานการบรหิารจัดการกองทุนฯและการลงทุนต่างประเทศรุ่นที่ 8 
 สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนฯและการ

ลงทุนต่างประเทศ  รุ่นที่ 8 เพื่อให้คณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ได้ศึกษาดูงานและมี
ประสบการณ์  การบริหารจัดการที่ดี  การบริหารทางการเงิน  การบริหารความเสี่ยง  การบริหารพอร์ตโฟลิโอ ระหว่าง
วันที่ 24-27 เมษายน 2555 ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นางสาวเครือวัลย์ เสือ
เล็ก  นักบริหารการเงิน  สังกัดกองคลัง  และนางนวลจิรา ณ ป้อมเพชร นักบริหารงานบุคคล  สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  สํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  มีค่าเดินทางทั้งสิ้น 64,200 บาท 

5.16.3  หลกัสูตร “จะคัดเลือกบรษิัทจดัการกองทุนอย่างไรดีใหถู้กใจ” รุ่นที่ 4 
 สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  จัดโครงการเสริมความรู้แก่กรรมการกองทุน  หลักสูตร “จะ

คัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนอย่างไรดีให้ถูกใจ” รุ่นที่ 4 เพื่อให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก  ทราบถึงขั้นตอนวิธีการดําเนินการ  
บทบาท  หน้าที่และกลยุทธ์ที่ใช้ในการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนฯ ที่มีคุณภาพ  ในราคาที่ยุติธรรม  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
22 มีนาคม 2555 ณ ห้องบุษราคัม  โรงแรมอริสตัน  ถนนสุขมวิท 24 โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นายเจษฎา จันทรวงษ์โส  
อาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  มีค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น 
2,140 บาท 
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5.16.4   หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเชงิปฏิบัต”ิ รุ่นที่ 8 

 สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  จัดโครงการเสริมสร้างความรู้แก่กรรมการและผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติ” รุ่นที่ 8 เพื่อให้กรรมการ  เจ้าหน้าที่กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสวัสดิการลูกจ้าง  ผู้บริหารองค์กร  และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป  เข้าใจและนํา
ทักษะในการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ  เพื่อบริหารจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป  ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องบุษราคัม  โรงแรมอริสตัน  ถนนสุขุมวิท 24  โดยมหาวิทยาลัยได้
อนุมัติให้นางปริญดา เจิมจาตุผล  ผู้อํานวยการกองคลัง  และนางสาวศิวะทัศน์ หาพุฒพงษ์  นักบริหารการเงิน  สังกัดกอง
คลัง  สํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  มีค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,560 บาท 

 5.16.5  หลกัสูตร “การบริหารพอร์ตการลงทนุเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 
 สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  จัดโครงการเสริมความรู้แก่กรรมการและผู้ปฏิบัติงานกองทุน  

หลักสูตร “การบริหารพอร์ตการลงทุนเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 เพื่อให้กรรมการกองทุนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร “ความรู้ขั้นพื้นฐานสําหรับคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” (FC Fundamental Course) มีความรู้ความ
เข้าใจวิธีการวางแผนการลงทุนในตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้  เพื่อการกํากับดูแลเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องบุษราคัมโรงแรมอริสตัน  ถนนสุขุมวิท 24 โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นาย
เจษฎา จันทรวงษ์โส  อาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  มี
ค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น 2,140 บาท 

 5.16.6  หลักสูตร “ความรู้ขั้นสูงสําหรับคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Fc Advanced Course) 
รุ่นที่ 1 

 สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จัดโครงการเสริมความรู้แก่กรรมการและผู้ปฏิบัติงานกองทุน  
หลักสูตร “ความรู้ขั้นสูงสําหรับคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Fc Advanced Course) รุ่นที่ 1 เพื่อให้กรรมการ
กองทุนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ผ่านการอบรมหลักสูตร“ความรู้ขั้นพื้นฐานสําหรับคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” 
(FC Fundamental Course) สามารถติดตามและประเมินความสามารถของผู้จัดการกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง
ของการลงทุนได้อย่างถูกต้องตรงกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมและกฎเกณฑ์ของ กลต. ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2555 
ณ โรงแรมอริสตัน  ถนนสุขุมวิท 24 โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นายเจษฎา จันทรวงษ์โส อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มีค่าลงทะเบียนทั้งสิ้น 4,280 บาท 

 5.16.7  โครงการประชมุใหญ่สามัญประจําปี 2554 และฟังการปาฐกถาพิเศษ 
 สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2554 และฟังการปาฐกถา

พิเศษ  หัวข้อ “บทบาท กลต. ในการกํากับดูแลระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ” เพื่อให้กรรมการกองทุนฯ ที่มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนฯ เป็นผู้แทนของกองทุนฯ ลงสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ 
ชุดใหม่  เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่  สํานักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง  ถนนเพลินจิต 
โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้นางสาวเครือวัลย์ เสือเล็ก  นักบริหารการเงิน  สังกัดกองคลัง  และนางนวลจิรา ณ ป้อมเพชร 
นักบริหารงานบุคคล  สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
กลยทุธท์ี่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล  

ในปีงบประมาณ 2555 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดําเนิน 2  เรื่องหลักได้แก่ โครงการภาษอังกฤษ  และ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
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1) โครงการภาษาอังกฤษ 
1.1 ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  มี 3 หลักสูตร  ดังนี้ 

1.1.1  Academic writing for science & technology 
คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จัดอบรมหลักสูตร Academic Writing and 

Presentation for Science and Technology จํานวน 30 ชั่วโมง  ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ  โดยเน้นบุคลากรกลุ่ม
นักวิจัยเป็นหลัก  เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของพนักงานให้ได้
มาตรฐาน  รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงขึ้น  ในปีงบประมาณ 2555 ได้จัดให้มีการอบรมระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น.  จํานวน 30 ชั่วโมง ใช้งบประมาณ
ทั้งส้ิน 50,000.-บาท เฉลี่ย 1,852 บาท / คน  โดยมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 27 คน  มีผู้ผ่านเกณฑ์การ
อบรมจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.15 

1.1.2 หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ  (มี 2 หลกัสูตร)  
 คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จัดอบรมหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ  จํานวน 

20 ชั่วโมง ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  เพื่อให้บุคลากรพัฒนาความสามารถด้านการสนทนา
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง  และเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  ในปีงบประมาณ 2555 จัดให้มีการ
อบรมจํานวน 2 ครั้ง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 62,000-.บาท ดังนี้ 

1.1.2.1  โครงการสนทนาภาษาอังกฤษเฉพาะตําแหน่งงาน ตําแหน่งนักบรรณสารสนเทศ  นักบริการ
สารสนเทศ  นักประชาสัมพันธ์  และนักโสตทัศนูปกรณ์  จัดอบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2555  ทุกวันอังคาร
และวันพฤหัสบดี  ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น.  รวม 20 ชั่วโมง  มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 22 คน  มีผู้
ผ่านเกณฑ์การอบรมจํานวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ 95.45 

1.1.2.2 โครงการสนทนาภาษาอังกฤษเฉพาะตําแหน่งงาน ตําแหน่งพนักงานช่วยบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร และพนักงานบริการสารสนเทศจัดอบรมระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555  ทุกวันจันทร์และวันพุธ  
ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. รวม 20 ชั่วโมง  มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 16 คน  ซึ่งผ่านเกณฑ์การอบรม
ทั้งหมด 

1.2 โครงการวัดระดบัภาษาอังกฤษ 
คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร  ตามแผนเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษนี้สามารถนําไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อน
ระดับพนักงานตําแหน่งวิชาชีพอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยได้  โดยมหาวิทยาลัยจะออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครสอบวัดระดับใน
การสอบครั้งแรก  และผลการสอบวัดระดับมีผลภายใน 2 ปี  นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบ  ในปีงบประมาณ 2555 ส่วน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลจัดให้มีการสอบวัดระดับทุก 2 เดือน  รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 18,400.-บาท  มี
บุคลากรสมัครสอบจํานวนทั้งสิ้น 70 คน (พนักงาน 52  คน  ข้าราชการ 2 คน และลูกจ้าง  16  คน)  โดยมีพนักงานที่
สอบผ่านเกณฑ์ตามระดับพนักงาน  จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 ของจํานวนพนักงานที่สอบทั้งหมด  โดยแบ่ง
พนักงานที่สอบผ่านตามระดับได้ดังนี้  ระดับต้น 1 สอบผ่านเกณฑ์จํานวน 5 คน ( ระดับต้น 1 เกณฑ์ 46 คะแนน)    
ระดับต้น 2 สอบผ่านเกณฑ์จํานวน 2 คน (ระดับต้น 2 เกณฑ์ 66 คะแนน)  และไม่มีผู้สอบผ่านระดับต้น 3 (ระดับต้น 3 
เกณฑ์ 86 คะแนน )  

1.3 โครงการทดสอบ Baseline  ภาษาอังกฤษ  
โครงการทดสอบ Baseline  ภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเพื่อหาบรรทัดฐานทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสาย

วิชาชีพอื่นๆ (พนักงานและข้าราชการ)และผลการทดสอบดังกล่าวจะใช้เพื่อการหาแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร โดยมีคณะศิลปศาสตร์และส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 5 เมษายน 2555 ณ คณะศิลปศาสตร์  โดยมีการทดสอบแบ่งเป็น สองส่วน คือ 
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1) Paper-base 2) การพูด การทดสอบในครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น  512 คน ใช้
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 179,200 บาท 

 
2) โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง  

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสํานักคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้
มีการพัฒนาทักษะความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการเอกสารและข้อมูล ในรูปแบบใหม่ ๆ 
เพิ่มขึ้น สามารถนําเอาความรู้และประโยชน์จากการจัดการเอกสารและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปใช้ในการพัฒนาวิธีการ และรูปแบบในการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้นําความรู้และประโยชน์
ดังกล่าวไปช่วยเผยแพร่ให้กับบุคลากรกลุ่มอื่น ๆ ที่ทํางานร่วมกันในคณะ สํานัก ภาควิชาที่สังกัดอยู่  รวมทั้งเป็นการ
สนับสนุน การมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในระดับโลก ในปีงบประมาณ2555 ได้จัดการอบรมทั้งสิ้น 6 
หลักสูตร  หลักสูตรละ 2 รุ่น  ดังนี้ 

2.1  สร้างนัดหมายและบริหารตารางเวลากับ outlook2010  (ใชง้บประมาณทั้งสิ้น 11,838.-บาท) 
- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2554 มีผู้เข้าร่วม 35 คน  
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2554 มีผู้เข้าร่วม 23 คน  

2.2  เทคนิคการใช้วตัถุต่างๆและสารพันกราฟิก สร้างความน่าสนใจใหง้านเอกสารตําราและสื่อสิ่งพิมพ์ชนดิต่างๆใน 
word2010 (ใชง้บประมาณทั้งสิ้น 12,020.-บาท) 

- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรม 34 คน 
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรม 29 คน 

2.3  การจัดการงานนําเสนอ เพิ่มลูกเล่นและเทคนิคการแสดงผลกับวัตถุต่างๆแบบใหม่ๆกับpowerpoint2010 (ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 12,441.-บาท) 

- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรม 32 คน 
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรม 27 คน 

2.4 เทคนิคการสร้างกราฟสรุปงานให้ตรงใจกับ excel2010 (ใช้งบประมาณทัง้สิ้น 13,593.-บาท) 
- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน 
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรม 34 คน 

2.5 ถอดรหัส function และสูตรแบบต่างๆใน excel2010 (ใช้งบประมาณทัง้สิ้น 14,334.-บาท) 
- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรม 34 คน 
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2555 มีผู้เขา้ร่วมอบรม 35 คน 

2.6 เทคนิคการค้นคําตอบที่ซ่อนใน Excel2010 ด้วย Pivot Table (ใชง้บประมาณทั้งสิ้น 8,911.20.-บาท) 
- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรม 17 คน 
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรม 28 คน 

 
กลยทุธท์ี่ 3 ส่งเสริมให้บุคลากร มจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม  

ในปีงบประมาณ  2555  งานพัฒนาและฝึกอบรมได้ดําเนินการใน 3 โครงการ  ได้แก่  
1. โครงการเสริมทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรได้มอบหมายให้ส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลจัดโครงการเสริมทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาจิตพัฒนาตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาจิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  และสามารถนําหลักธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม ตามแผนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในเป้าหมายที่ 3 เป็นด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นคนอย่าง
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สมบูรณ์ (Humanization) ซึ่งโครงการแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ให้ความรู้และสนทนาธรรมกับวิทยากรที่มีประสบการณ์
ทางการปฏิบัติธรรมจํานวน 2 ครั้ง และ เข้าค่ายปฏิบัติธรรมกับ พญ.อมรา มลิลา จํานวน 1 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1 : บรรยายหัวข้อ “การรับ การให้ ความสมดุล และความสุข”  จัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 
13.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมจํารัส ฉายะพงศ์โดยมี พญ.อมรา มลิลา เป็นวิทยากร มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
75 คน จากจํานวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน ใช้งบประมาณในการดําเนินการ 7,456 บาท เฉลี่ย  99บาท / คน   ผลการ
ประเมินผู้ตอบแบบประเมินได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และข้อคิดที่ได้รับมีประโยชน์และสามารถ นําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.56  

ครั้งที่ 2 : การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณ
สังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วม 50 คนในจํานวนนี้เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมา 36 คน ใช้
งบประมาณในการดําเนินการ 108,985 บาท เฉลี่ย 698 บาท/คน/วัน ผลการประเมินผู้ตอบแบบประเมินได้ให้ความ
คิดเห็นค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77) รองลงมาได้แก่ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดอบรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการปฏิบัติ
ธรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.30) ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25) และความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23)  ตามลําดับ 

ครั้งที่ 3 : บรรยายหัวข้อ “หลักของใจ” จัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมจํารัส ฉายะพงศ์  โดยมี พญ.อมรา มลิลา เป็นวิทยากร มีบุคลากรเข้าร่วมฟังบรรยายทั้งสิ้น 82 คน ใช้งบประมาณ
ในการดําเนินการ 10,250บาท ผลการประเมินภายหลังการอบรม จากจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 68 คน (ร้อยละ 82.93) 
พบว่าผู้ตอบแบบประเมินให้ความเห็นว่าความรู้และข้อคิดที่ได้รับมีประโยชน์และสามารถ นําไปใช้ในชีวิตประจําวันและ
การปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49  S.D. 0.53) 

 
2. ดําเนินการส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรการเตรียมความพร้อม
เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณอายุ ซึ่งมี 2 หลักสูตรดังนี้ 

2.1 โครงการสุขภาพดีชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่น 4 
 สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย  สํานักงาน ก.พ. ได้จัดโครงการ “สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพ

ในราชการ” รุ่นที่ 4 เพื่อให้ข้าราชการทั่วไปที่อายุไม่เกิน 59 ปี เกิดแนวคิดใหม่และนําไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ดําเนินชีวิตในวัยสูงอายุ เพื่อดําเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุข เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป  ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 
2555 ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ รศ.ดร.จรัสดาว อินทรทัศน์  
อาจารย์  สายวิชาภาษา  คณะศิลปศาสตร์  เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 14,500 บาท 

2.2   โครงการสัมมนาเตรียมตัวกอ่นเกษยีณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจําปี 2555 
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ กําหนดจัดสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ  ประจําปี 2555 เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ
ซึ่งมีอายุ 50-60 ปี  มีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุในด้านต่าง ๆ และสามารถนําความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ จํานวน 4 รุ่น ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น  
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 7,848 บาท  
รวมทั้งส้ิน 39,240 บาท รายละเอียดดังนี้  

-  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555 รศ.วิชัย สังวรปทานสกุล อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

-  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555 รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร  อาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  และนางกุลวดี แหยมเกตุ  อาจารย์  สังกัดสายวิชาภาษา  คณะศิลปศาสตร์ 
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-  รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2555 รศ.วชิระ มีทอง  อาจารย์  สังกัดภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และนางสาวศิวะทัศน์  หาพุฒพงษ์  นักบริหารการเงิน  สังกัดกองคลัง  สํานักงาน
อธิการบดี  

  
3. งานวิจัยโรคจากการทํางาน 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนระดับพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2555 ได้มอบหมายให้ นางสุจิตรา ไข่มุก ตําแหน่ง พยาบาล สังกัดส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จัดโครงการส่งเสริมสุข
ภาวะในการทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยผู้วิจัยนําเสนอโครงการป้องกันโรคจากการทํางาน “ออฟฟิศซินโดรม”
ร่วมกับอาจารย์ภาสนันทน์  อัศวรักษ์  และอาจารย์อังคนา  บุญเสม  อาจารย์สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์ และมีอาจารย์ชลารัตน์  ชัยสิทธิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล และนางญาณี  ศรีแสน  ผู้อํานวยการ 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย โครงการวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาสาเหตุ อาการ 
ตลอดจนระดับความรุนแรงในการเกิดโรคจากการทํางาน (Office Syndrome) ในกลุ่มบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 2)เพื่อเสนอแนวทางการป้องกันโรคจากการทํางาน (Office Syndrome) ในกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มต่อ
การเจ็บป่วย และในกลุ่มที่เจ็บป่วยแล้วไม่ให้กลับเป็นซ้ํา และ 3)เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในกลุ่มที่เป็นโรคจาก
การทํางาน (Office Syndrome)  โดยระยะแรกคณะผู้วิจัยขอศึกษาในกลุ่มบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และสํานักคอมพิวเตอร์ เป็นบุคลากรนําร่อง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนื่องจากอยู่กับคอมพิวเตอร์เป็น
เวลานาน  โครงการวิจัยนี้ได้ดําเนินการอยู่ในระหว่างการปรับแก้รายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
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สรุปแผน-ผลการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2555 

 
 

Competency

co
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l

(รุ่น) (คน) (บาท) (รุ่น) (คน) (บาท)
ผลสัมฤทธ์ิ 

(1-5)

กลยุทธ์ท่ี 1 1.1 x x 1
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ มจธ.สาย

วิชาการและวิชาชีพอื่นๆ
2 60 20,000      1 47

1.1 x x 2 บุคลากรระดับต้น 1 รุ่น 7 1 50 250,000    1 36

1.2 x x 3
เสวนาพี่เล้ียงและพนักงานใหม่สาย

วิชาชีพอื่นๆ
2 60 - 1 22

1.2 x x 4
เสวนาระบบพี่เล้ียงและพนักงานใหม่

สายวิชาการ
2 40 6,000       - - - -

1.3 x x 5
โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สาย

วิชาการ (NAS)
2 40 - 2 48

1.3 x x 6

หลักสูตร นบส.มจธ.(เสวนาวิชาการ 

เร่ือง Global Megatrendsสําหรับ

ผู้บริหาร)

1 30 200,000    1 71 84,664.00    4.26

1.3 x x 7 หลักสูตร นบก. มจธ. รุ่น 3 1 50 400,000    - - - -

1.3 x 8
ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตร/โท/

เอก สําหรับพนักงาน มจธ.
1 18 920,000    1 13 528,200.00   -

1.3 x 9
โครงการสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษาช้ันปี

และอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษา
- - - 1 220 187,307.35   

19มิ.ย.:

4.24 21

1.3 x 10 หลักสูตร นบก.สกอ. 1 2 60,000      - - - -

1.3 x 11 หลักสูตร นบม.สกอ. 1 2 100,000    - - - -

1.4 x 12 สัมมนาลูกจ้างประจํา 1 70 170,000    1 45 104,397.00   3.55

1.4 x 13 หลักสูตรเพื่อการพัฒนาช่างเทคนิค 1 80 180,000    - - - -

14
โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารงาน

ท่ัวไป
1 15 65,000      

1.4 x 14.1 -บรรยายและนําเสนอผลงาน รุ่น2 1 18 54,502.00    -

1.4 x 14.2
-การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับ

ผู้จัดการมืออาชีพ รุ่น1
1 25 7,160.00      4.68

1.4 x 15
โครงการเสริมทักษะการเขียนหนังสือ

เพื่อการทํางานใน มจธ.
1 30 25,000      1 31 25,923.00    4.23

1.4 x 16

โครงการเลขานุการท่ีประชุมอย่างมือ

อาชีพ (เทคนิคการจดบันทึกและการ

จัดทํารายงานการประชุม)

1 30 10,000      1 79 2,687.00      4.08

1.4 x x 17 โครงการภายใต้การจัดการความรู้ (KM) 5 500 500,000    - - - -

1.4 x 18
โครงการศึกษาดูงานวิทยาเขตบางขุน

เทียน
1 30 10,000      - - - -

19 หลักสูตรอื่นๆ (นอกแผน TRM) 10 30 681,000    

1.4 x 19.1
-สัมมนาทางวิชาการ เร่ืองสารพัน

ปัญหาการพัสดุและระบบe-GPระยะท่ี2
1 8 24,000.00    -

1.4 19.2
-การประชุมทางวิชาการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต คร้ังท่ี
1 1 - -

การพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรให้

มีความเป็น

มืออาชีพ

ผล

186,049.44   4.40

แผนกลยุทธ์

มา
ตร

กา
รที่

TR
M ท่ี โครงการ

แผน
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ผลสัมฤทธ์ิ 

(1-5)

กลยุทธ์ท่ี 1 1.4 19.3 -NSTDA Knowledge Sharing 1 4 - -

1.4 19.4
-NSTDA Knowledge Sharing "จิต

เบิกบาน งานสําเร็จ"
1 3 - -

1.4 19.5
-NSTDA Knowledge Sharing "ตีให้

แตก แยกแยะให้ถึงแก่นกับเทคนิคการ
1 2 - -

1.4 19.6 -ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี2554 1 2 - -

1.4 19.7
-ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับปัญหา

ในการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ 
1 2 - -

1.4 19.8
-เสวนา เร่ือง บทบาทของวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทยกับการ
1 2 - -

1.4 19.9
-การประชุมช้ีแจงแนวทางการบริหาร

โครงการ"โครงการพัฒนากําลังคนด้าน
1 2 - -

1.4 19.10
-ประชุมช้ีแจงร่างระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
1 2 - -

1.4 19.11
-ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการ

ดําเนินการเพื่อการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการ
1 2 - -

1.4 x 19.12
-การบริหารทรัพยากรมนุษย์และกล

ยุทธ์องค์การ รุ่น2
1 1 130,000.00   -

1.4 x 19.13

-ประชุมใหญ่สามัญประจําปี คร้ังท่ี5 

และสัมมนาเชิงวิชาการชมรมเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐแห่งประเทศไทย

1 3 1,200.00      -

1.4 x 19.14
-กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
1 2 2,000.00      -

19.15

โครงการ NSTDA Knowledge 

Sharing หัวข้อ “HR as a Strategic 

Partner”

1 3  - -

20 หลักสูตรภายใต้ ทอมก. 5 20

1.4 x 20.1

-หลักสูตรการจัดโครงสร้างองค์กรการ

วิเคราะห์อัตรากําลังและการประเมิน

หน่วยงาน

1 6 39,380.00    -

1.4 x 20.2

-สัมมนาวิชาการเร่ือง ผลกระทบการ

บริหารงานทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐท่ีเกี่ยวกับ

1 5 27,700.00    -

1.4 x 20.3 -สัมมนาเร่ือง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1 2 600.00        -

การพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรให้

มีความเป็น

มืออาชีพ

ผล

แผนกลยุทธ์

มา
ตร

กา
รที่

TR
M ท่ี โครงการ

แผน
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(1-5)

21 หลักสูตรภายใต้กองทุนสํารองเลี้ยง 4 8

1.4 x 21.1
-พัฒนาการใหม่ๆของกฏหมายกองทุน

สํารองเล้ียงชีพและภาระภาษีอากร
1 3 6,420.00      -

1.4 x 21.2
-โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการ

กองทุนฯและการลงทุนในต่างประเทศ 
1 2 64,200.00    -

1.4 x 21.3
-การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน

อย่างไรให้ถูกใจ รุ่น4
1 1 2,140.00      -

1.4 x 21.4
-การบริหารความเส่ียงเชิงปฏิบัติการ 

รุ่น8
1 1 8,560.00      -

2.4 x 21.5
-โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการออม

เพื่อการเกษียณด้วยกองทุนสํารองเล้ียง
1 2 - -

1.4 x 21.6
-การบริหารพอร์ตการลงทุนเบ้ืองต้น 

รุ่น2
1 1 2,140.00      -

1.4 x 21.7
-ความรู้ข้ันสูงสําหรับคณะกรรมการ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ รุ่น1
1 1 4,280.00      -

รวมกลยุทธ์ท่ี 1 44 1,165 3,597,000  38 718   1,493,509.79 

22
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ และ

คอมพิวเตอร์เฉพาะทาง
12 180 48,000      

2.1 x x 22.1

-เทคนิคการใช้วัตถุต่างๆและสารพัน

กราฟิก สร้างความน่าสนใจให้งาน

เอกสารตําราและส่ือส่ิงพิมพ์ชนิดต่างๆ

2 64 12,020.00    
รุ่น1: 4.19 

รุ่น2: 4.30

2.1 x x 22.2
-สร้างนัดหมายและบริหารตารางเวลา

กับ outlook2010
2 58 11,838.00    

รุ่น1: 4.00 

รุ่น2: 4.16

2.1 x x 22.6

-การจัดการงานนําเสนอ เพิ่มลูกเล่นและ

เทคนิคการแสดงผลกับวัตถุต่างๆแบบ

ใหม่ๆกับpowerpoint2010

2 59 12,441.60    
รุ่น1: 4.24 

รุ่น2: 4.40

2.1 x x 22.4
-ถอดรหัส function และสูตรแบบ

ต่างๆใน excel2010
2 70 14,334.00    

รุ่น1: 3.84 

รุ่น2: 4.00

2.1 x x 22.5
-เทคนิคการสร้างกราฟสรุปงานให้ตรง

ใจกับ excel2010
2 64 13,593.00    

รุ่น1: 4.29 

รุ่น2: 4.28

2.1 x x 22.6
-เทคนิคการค้นคําตอบท่ีซ่อนใน 

Excel2010 ด้วย Pivot Table
2 42 8,911.20      รอผล

2.1 x x 23 สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (6คร้ัง) 6 100 20,000      6 92 18,400.00    -

2.1 x 24 ทดสอบ Basedline ภาษาอังกฤษ - - - 3 512 179,200.00   -

2.1 x 25
Academic writing for 

science&technology
1 25 50,000      1 27 50,000.00    4.00

2.1 x 26
โครงการสนทนาภาษาอังกฤษเฉพาะ

ตําแหน่งงาน (2 รุ่น)
2 40 62,000      2 38 62,000.00    

รุ่น1: 3.97 

รุ่น2: รอผล

รวมกลยุทธ์ท่ี 2 21 345   180,000    24 1,026 382,737.80   

การพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากร

ใหมีความ

เปนมือ

อาชีพ

กลยุทธท่ี 1

กลยุทธ์ท่ี 2

การพัฒนา

สู่ความเป็น

สากล

ผล

แผนกลยุทธ์

มา
ตร

กา
รที่

TR
M ท่ี โครงการ

แผน
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หมายเหตุ  ได้ปรับลดแผนงบประมาณจาก 4,000,000 บาท เป็น 2,500,000 บาท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2555) 
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ผลสัมฤทธ์ิ 

(1-5)

27
เสริมทักษะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต:Humanization
2 200 100,000    

3.1 x 27.1 -บรรยายธรรม "หลักของใจ" 1 82 10,250.00    4.49

3.1 x 27.2
-บรรยายธรรม "การรับ การให้ ความ

สมดุลและความสุข"
1 75 7,456.00      4.56

3.1 x 27.3 -การเข้าค่ายปฏิบัติธรรม 1 50 108,985.00   4.30

3.1 x 27.4
-ติดตามและประเมินผลหลังการเข้า

ค่ายปฏิบัติธรรม
1 37 6,295.00      4.18

28
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้า

สู่วัยเกษียณอายุ
1 10 120,000    

3.1 x 28.1
-โครงการสุขภาพดีชีวีสดใสเพื่อ

ประสิทธิภาพในราชการ รุ่น4
1 1 14,500.00    -

3.1 x 28.2
-โครงการสัมมนาเตรียมตัวก่อน

เกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ
3 5 39,240.00    -

3.2 x 29
งานวิจัย เร่ือง โรคจากการทํางาน 

(Office Syndrome)
- - - - - - -

รวมกลยุทธ์ท่ี 3 3 210   223,000    8  250    186,726.00   -

อื่นๆ 30
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ต่ออายุสมาชิก PMAT/

สถาบันเพิ่มผลผลิต)
- - 3,000       - - 2,675.00      -

รวมท้ังสิ้น 68 1,720 4,000,000  70 1,994 2,065,649    

ส่งเสริมให้

บุคลากร 

มจธ.มี

คุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและ

มีความสุข

และมี

คุณธรรม

จริยธรรม

กลยุทธ์ท่ี 3

ผล

แผนกลยุทธ์
มา

ตร
กา

รที่
TR

M ท่ี โครงการ

แผน



   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

รายงานผลการดําเนินงาน งานพัฒนาและฝึกอบรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2555 39 

 
ส่วนที่ 4 การประเมินผลและตดิตามผลการฝึกอบรม 

 
 งานพัฒนาและฝึกอบรมไดด้ําเนินการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมโครงการอบรมที่บุคลากรผู้ผ่านการ
อบรมกลับไปปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดอืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการนําความรูท้ี่ได้รับจากการอบรมไปใช ้  
เพื่อรวบรวมปญัหาและอปุสรรคที่ไม่สามารถนําผลที่ไดร้ับจากการอบรมไปใช้ได ้ เพื่อตดิตามใหคํ้าแนะนําและความชว่ยเหลือ
แก่ผู้เข้ารว่มอบรม กรณีที่มีปญัหาจากการนําผลจากการอบรมไปใช ้ ตลอดจนเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติจรงิ  
สําหรบันําไปประกอบในการวางแผนในการจัดการอบรมในครัง้ต่อไป โดยเครือ่งมือที่ใชใ้นการประเมินและตดิตามผลใน
การฝึกอบรม ได้แก่  

1) แบบสอบถามเพื่อติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์จากผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรม โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากคณะทํางานในการออกแบบสอบถาม ได้แก่ อาจารย์ก้องกาญจน์ วชิรพนัง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์  
คุณกนกรัตน์ นาคหฤทัย จากคณะศิลปศาสตร์ นางสุจิตรา ไข่มุก และนางสาวสิริพร ปานแสง จากส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

2) สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมในการนําความรู้จากการอบรมไปใช ้
 

ในปีงบประมาณ 2555  ได้ดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมโครงการอบรมที่บุคลากรผู้ผ่านการ
อบรมกลับไปปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งสิ้น 8 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากร
สูง เช่น เป็นโครงการตาม Training Roadmap หรือเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาทักษะ (Skill) ดังนี้ 

 
โครงการตามกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความเป็นมืออาชีพ   

1. โครงการสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร ฯ ต้น 1 รุ่น 6” จัดโดยศูนย์นวัตกรรมระบบ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการนี้เป็นโครงการตาม Training Roadmap จัดในวันที่ 1-7 กันยายน 
2554 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทวารวดีรีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการทั้งส้ิน 45 คน โดยใช้งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้น 236,250.-บาท  งานพัฒนาและฝึกอบรม ส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการติดตามผลการอบรมโดยใช้แบบสอบถามส่งถึงผู้บังคับบัญชาผู้เข้าอบรมในระหว่างวันที่ 
15-30 พฤษภาคม 2555 ผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ผู้บังคับบัญชา
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.25 S.D. 0.37) โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนําผลการอบรมไปใช้
ประโยชน์  สูงสุดคือเจตคติที่ดีต่องาน (4.42) รองลงมาได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (4.31) ความสามารถ
ในการทํางานเป็นทีม (4.22) ความรอบรู้ในงานที่ทํา (4.19) และ ความสามารถในการสื่อสาร (4.11) ตามลําดับ  

2. โครงการผู้จัดการมืออาชีพ  รุ่นที่ 1 รับผิดชอบโดยคณะทํางานกลุ่มกลุ่มบริหารงานทั่วไป ภายใต้โครงการ 6+1 
Flagships track 2 ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระหว่าง
วันที่ 30 พ.ย. 2552 - 2 พ.ค. 2554  มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน โดยใช้งบประมาณในปี 2554 ทั้งสิ้น 13,889.-
บาท คณะทํางานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและงานพัฒนาและฝึกอบรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการติดตามผล
การอบรมโดยใช้แบบสอบถามส่งถึงผู้บังคับบัญชาผู้เข้าอบรมในระหว่างวันที่ 15-30 เมษายน 2555 ผลการสํารวจพบว่ามี
ผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 76 ผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรม
ที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.03  S.D. 0.55)  โดยผู้บังคับบัญชาได้
ให้ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์  สูงสุดคือด้านบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในงาน (4.08) รองลงมาได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (4.04) และ ด้านสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน (3.91) 
ตามลําดับ 
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โครงการตามกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

1. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร  “ Power pivot  tables” จัดโดยสํานักคอมพิวเตอร์ร่วมกับส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ณ สํานักคอมพิวเตอร์  มจธ. จํานวน 2 รุ่น จัดในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน  2554  และ วันที่ 20-21 
กันยายน 2554 มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จํานวน 66 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 14,060.-บาท  งานพัฒนาและฝึกอบรม 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการติดตามผลการอบรมโดยใช้แบบสอบถามส่งถึงผู้บังคับบัญชาผู้เข้าอบรมในระหว่าง
วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2555 ผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66  ผู้บังคับบัญชา
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.13  S.D. 0.95) โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนําผลการอบรมไป
ใช้ประโยชน์  สูงสุดคือผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้ตรงกับความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา (3.32) 
รองลงมาได้แก่ การนําความรู้มาสร้างรายงานหรือนําเสนอข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจ (3.09) และ การนําความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต้นสังกัด(2.98) ตามลําดับ 

2. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “การจัดรูปแบบเค้าโครงเอกสารเพื่อการจัดทําวิทยานิพนธ์” จัดโดย
สํานักคอมพิวเตอร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ สํานักคอมพิวเตอร์ มจธ. ในระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2554 
มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 24 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,545.-บาท งานพัฒนาและฝึกอบรม ส่วนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลได้ดําเนินการติดตามผลการอบรมโดยใช้แบบสอบถามส่งถึงผู้บังคับบัญชาผู้เข้าอบรมในระหว่างวันที่ 15-30 
พฤษภาคม 2555 ผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83 ผู้บังคับบัญชาให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.84  S.D. 0.66) โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนําผลการอบรมไป
ใช้ประโยชน์  สูงสุดคือผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้ตรงกับความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา 
(3.91) รองลงมาได้แก่ การนําความรู้มาจัดเก็บเอกสารในรูปแบบใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น (3.87) และการนําความรู้ไปถ่ายทอด
ให้กับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต้นสังกัด (3.74) ตามลําดับ 

3. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “สร้างการนัดหมายและบริหารเวลากับ Outlook 2010” จัดโดยสํานัก
คอมพิวเตอร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ณ สํานักคอมพิวเตอร์  มจธ. จํานวน 2 รุ่น จัดในระหว่างวันที่ 14-15 และ 21-
22 ธันวาคม 2554 มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 53  คน งานพัฒนาและฝึกอบรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้
ดําเนินการติดตามผลการอบรมโดยใช้แบบสอบถามส่งถึงผู้บังคับบัญชาผู้เข้าอบรมในระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2555 
ผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 83.02 ผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.19  S.D. 
0.94) โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์  สูงสุดคือ
ผู้เข้าอบรมสามารนําความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการสื่อสารข้อมูลของการนัดหมายต่าง ๆหรือการทํางานให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา (3.40) รองลงมาได้แก่ ความรู้ที่ผู้ผ่านการอบรมได้รับสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตรง
กับความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา (3.28) และ การนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต้นสังกัด(2.88) 
ตามลําดับ 

4. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร “เทคนิคการใช้วัตถุต่าง ๆ และสารพันกราฟิกฯใน Word 2010 ”จัดโดย
สํานักคอมพิวเตอร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ณ สํานักคอมพิวเตอร์  มจธ. จํานวน 2 รุ่น จัดในระหว่างวันที่ 
18-19 และ 25-26 มกราคม 2555 มีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 61 คน งานพัฒนาและฝึกอบรม ส่วนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการติดตามผลการอบรมโดยใช้แบบสอบถามส่งถึงผู้บังคับบัญชาผู้เข้าอบรมในระหว่างวันที่ 1-30 
สิงหาคม 2555 ผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 90.16 ผู้บังคับบัญชาให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.57  S.D. 0.79) โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนําผลการอบรมไป
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ใช้ประโยชน์สูงสุด คือผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้มาใช้ในการแทรกตกแต่งรูปภาพ  การแทรกตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ
ใน Word 2010 เพื่อความเป็นมืออาชีพในงานเอกสารตําราและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง (3.73)  รองลงมาได้แก่ ความรู้ที่ผู้ผ่านการ
อบรมได้รับสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตรงกับความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา (3.67) และ การนําความรู้ไปถ่ายทอด
ให้กับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานต้นสังกัด (3.31) ตามลําดับ 

5. โครงการสนทนาภาษาอังกฤษเฉพาะตําแหน่งงาน ตําแหน่งนักบรรณสารสนเทศ นักบริการสารสนเทศ นักประชาสัมพันธ์  
และนักโสตทัศนูปกรณ์  จัดอบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2555 ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 
17.00-19.00 น.  รวม 20 ชั่วโมง  มีจํานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 22 คน  ผ่านเกณฑ์การอบรมจํานวน 21 คน (ลาออก 
1 คน) งานพัฒนาและฝึกอบรม ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการติดตามผลการอบรมโดยใช้แบบสอบถามส่งถึง
ผู้บังคับบัญชาผู้เข้าอบรมในระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2555 ผลการสํารวจพบว่ามีผู้บังคับบัญชาตอบแบบประเมิน
กลับ  19 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะงานของผู้เข้าอบรมภายมีการติดต่อสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.37  S.D. 0.96)  และความคิดเห็นด้านประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่าน
การอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51  S.D. 0.68) โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ความ
คิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์  สูงสุด คือผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น (3.68) และ ผู้ผ่านการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรงกับ
ความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา(3.68)  รองลงมาได้แก่ ผู้ผ่านการอบรมสามารถนําความรู้ ทักษะด้านการสนทนาภาษาอังกฤษ
มาประยุกต์ใช้ในในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (3.58) และ การนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงาน
ในหน่วยงานต้นสังกัด (3.11) ตามลําดับ 

 
โครงการตามกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้บุคลากร มจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม 

1. โครงการเสริมทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต: เข้าค่ายปฏิบัติธรรม กับ อ.อมรา  มลิลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ผ่าการอบรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเมื่อวันที่ 2 -5 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ณ ศูนย์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี จํานวน 50 คน  จัดขึ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 มีผู้เข้าร่วม 33 คน ใช้งบประมาณในการดําเนินการ 6,295 บาท ซึ่งกิจกรรม 
การติดตามประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วน  คือ โดยการสอบถามบุคลากรผู้ผ่านการอบรม  โดยใช้แบบสอบถาม Online 
ในช่วงระหว่างวันที่ 7–15 สิงหาคม 2555 มีจํานวนผู้ตอบแบบประเมิน 39 คน จากจํานวนทั้งหมด 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
78 การติดตามประเมินผลโดยการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรม ในวันที่  17  สิงหาคม  
2555 จัด ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4  โดยได้เรียนเชิญ พญ.อมรา  มลิลา  มาร่วมเสวนาและ
ประเมินผลร่วมกับ ศ.ดร.สมชาย  ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาโครงการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี
บุคลากรที่ผ่านการอบรมเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66 (บุคลากรที่เหลือได้รับแจ้งว่าติดภารกิจงานของ
มหาวิทยาลัย  เช่น  การประชุม เป็นต้น) จากการดําเนินงานในกิจกรรมการติดตามและประเมินผลภายหลังการอบรมทั้ง 
2 ส่วน สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังต่อไปนี้ 

- บุคลากรโดยส่วนใหญ่ได้นําความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในด้านการปฏิบัติธรรมมาฝึกฝนปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําจิตให้สงบ เช่น การสวดมนต์ การทําสมาธิ การเจริญสติ
ในชีวิตประจําวัน เช่น ความรู้สึกตัวในอิริยาบถต่าง ๆ  ได้แก่ การยืน เดิน นั่ง นอน  และมีบุคลากรจํานวนเล็กน้อย คือ  
ประมาณร้อยละ 5 ซึ่งไม่ฝึกฝนต่ออีกเลย 

- บุคลากรที่ผ่านการอบรมให้ความเห็นว่า ภายหลังการอบรมมีสติและสมาธิในการปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตประจําวันมากขึ้นกว่าเดิมในระดับมาก (3.64) สามารถนําความรู้และแนวทางปฏิบัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน  เช่น ความเครียดได้ในระดับมาก (4.18) และสามารถนําความรู้และแนวทางปฏิบัติไปช่วยเหลือ
หรือเผยแพร่ให้กับผู้อื่นอยู่ในระดับปานกลาง (3.36) 
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- ปัญหาและอุปสรรคในการนําผลของการปฏิบัติไปใช้ได้ในการดําเนินชีวิตสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ไม่รู้หลัก ไม่แน่ใจว่าทําถูกต้องหรือไม่ ปฏิบัติแล้วพบทางตันต่อยอดให้เจริญยิ่งขึ้นไม่ถูก   
2) ปฏิบัติยังไม่เพียงพอ มองไม่เห็นความก้าวหน้าทําให้เกิดความเบื่อหน่าย   
3) สภาพร่างกายและสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการปฏิบัติที่ต่อเนื่องและสม่ําเสมอได้   

 

  
 

ภาพโครงการเสริมทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

…………………………………………………………………… 
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1. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
2. คณะทํางานกลัน่กรองการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
3. ผศ.สุภาณี    เลิศไตรรกัษ ์  ที่ปรกึษา 
4. อ.ชลารัตน ์   ชัยสิทธิ ์   ที่ปรกึษา 
5. นางญาณ ี   ศรีแสน   ที่ปรกึษา 
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8. นางนลินพรรณ  ล้ิมควรสุวรรณ  ผู้จัดทํา 
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10. นางสาวสิริพร  ปานแสง   ผู้จัดทํา 
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