
       รายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ 2558 

สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

พัฒนาสู่ 
ความเป็นสากล 

ส่งเสริมให้บุคลากร
มีคุณภาพชวิีตที่ดี 

มีความสุข 
มีคุณธรรมจริยธรรม 

พัฒนาบุคลากร 
ให้มี 

ความเป็นมืออาชีพ 



 

 

 
 คํานํา  

 
   รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2558 ของสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฉบับน้ี 
จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประมวลผลงานท่ีได้ดําเนินการในรอบปีที่ผ่านมาตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากร  การติดตามและประเมินการพัฒนาบุคลากรภายหลังได้รับการฝึกอบรม และผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ อีกทั้งเพ่ือเป็นขอ้มูลที่จะให้หน่วยงานอ่ืน นําไปใช้ประโยชน์หรือประกอบการอ้างอิงในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 
   ทั้งน้ี ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะบรรลุมิได้ หากขาดการบูรณาการและความ
ร่วมมือกันอย่างดีในทุกระดับและทุกส่วนงาน ในโอกาสน้ีสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอขอบคุณผู้บริหาร 
บุคลากรทุกหน่วยงาน และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือตลอดจนข้อเสนอแนะในการนําไปใช้จัดทํา ปรับปรุง
และพัฒนาโครงการต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  

 
              สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 สารบัญ  

 

5 ความเป็นมา และบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มงานภายใน 

6 โครงสร้างและอัตรากําลังสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

7 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/นโยบาย/กลยุทธ์ 

8 แนวคิดการพัฒนาบุคลากร 

12 ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 

24 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

27 งบประมาณประจําปี 2558 

29 ภาคผนวก ก รายชื่อบุคลากรท่ีได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ 

32 ภาคผนวก ข การส่งบุคลากรอบรม ประชุม/สมัมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 
           ขอ้มูลพืน้ฐาน 
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 ความเป็นมา  

 
  สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) เริ่มต้นมาพร้อมกับการจดัตั้งมหาวทิยาลัยเมื่อ 54 ปีมาแล้ว (มจธ. ก่อตัง้
ในป ี2503)  โดยแตเ่ดิมสํานกังานพัฒนาทรพัยากรบุคคลเป็นส่วนงานหนึง่อยูใ่น “กองการเจ้าหน้าที”่ (ชือ่เรยีก ณ ขณะนั้น) 
สังกัดสํานักงานอธิการบดี ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกบัการบริหารและพัฒนาบุคลากรทัง้หมดของมหาวิทยาลัย 
 

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปล่ียนสถานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐบาล 
และได้เปล่ียนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” กองการเจ้าหน้าที่ได้รับอนุมัติให้เปล่ียนชื่อเป็น 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังกัดสํานักงานอธิการบดี ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากอง ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2541  
 

  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัย ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานและแบ่งกลุ่มงานภายในสํานักงาน
อธิการบดีใหม่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานเดิมและปรับเพิ่มภารกิจใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานที่แยกมาจาก “ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล” ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 166 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556  
 

  ปัจจุบัน “สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.)” เป็นหน่วยงานสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย ดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับขีดความสามารถหลัก (Core Competency) แผนเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) และแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ 
กลุ่มงานสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร และกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ภายใต้การกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานภายใน  

 
สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 2 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 
 

1. กลุ่มงานสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร  2. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  
o การกําหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
o การประสานจัดทํา Competency เพื่อนํามาใช้ใน

การพัฒนาบุคลากร 
o การจดัหาและพัฒนาหลักสูตรดา้นต่างๆ ให้เป็นไป

ตามเป้าหมายเชิงกลยทุธ์และ Competency 
o จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ (Faculty 

Development) ร่วมกับสถาบันการเรยีนรู ้
o จัดให้มกีารประสานการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลในแตล่ะหน่วยงาน 
o การวางแผนและพัฒนาความกา้วหน้าทางอาชีพหรือ 

Career Development 
o ระบบพี่เล้ียงของบุคลากร 
o การจดัทําฐานขอ้มูลประวัติการพัฒนาบุคลากร 
o สารสนเทศการพัฒนาบุคลากร 
o สรุปวิเคราะห์ผลการพัฒนาบุคลากร เพือ่พัฒนา

ปรับปรงุการพฒันาบุคลากร 
o จัดทํารายงานประจําปีในการพฒันาบุคลากร 

o การจดัฝึกอบรมตาม Training Roadmap ของ
มหาวิทยาลัย 

o การจดัฝึกอบรมตาม Competency 
o การจดัฝึกอบรม/สัมมนา/ประชมุ/ดูงาน ที่อยูใ่น

ความรับผิดชอบ 
o ดําเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (Faculty 

Development) ร่วมกับสถาบนัการเรียนรู ้
o การจดัโครงการวิจัยมหาวทิยาลัย (UR) 
o การจดัโครงการฝึกอบรมผู้บรหิารระดับกลาง 
o การจดัโครงการฝึกอบรมผู้บรหิารระดับสูง 
o การตดิตามและประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร 
o ทุนการศึกษาของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
o การลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา 

ปฏิบัติงานวิจัย เสนอผลงานปฏิบัติงานเพือ่เพิ่ม
ความรู้ทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

o การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่า 
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แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากําลังสํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 

อัตรกําลังทั้งสิน้ 9 คน (ขอ้มูล ณ 30 กันยายน 2558) 
1. พนักงาน  5 คน  
2. ข้าราชการ  1 คน 
3. ลูกจ้างมหาวทิยาลัย   3 คน  

หน่วยเลขานุการและธุรการ 
- ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประเภททั่วไป (ขรก.)  
  นางธัญญพ์ิชชา กีรตธินกุลวัฒน์ (ป.ตรี) 

สํานักงานพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
นางสาวกนกรตัน์ นาคหฤทยั บ3 (ป.โท) 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
o นักบริหารงานบุคคล จ2 
 นางนพสร สุขแสนไกรศร (ป.โท) 
 (รกัษาการหวัหน้ากลุ่มงานฯ) 
o นักบริหารงานบุคคล จ1 
 น.ส.สิริพร ปานแสง (ป.ตรี) 
o นักบริหารงานบุคคล (ลจ.มหาวิทยาลัย) 
 น.ส. ดาราวีณ์ ไม้เกต ุ(ป.ตรี) 
 น.ส. ชัญญา จันทรวงศ์ (ป.ตร)ี 

 

กลุ่มงานสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร 
o นักบริหารงานทั่วไป จ1 
 น.ส.สายชล บุญศิริเอื้อเฟื้อ (ป.โท) 
 (รกัษาการหวัหน้ากลุ่มงานฯ) 
o นักบริหารงานบุคคล จ2 
 นางเลอสิรี ลิ้มควรสุวรรณ (ป.โท) 
o นักบริหารงานทั่วไป (ลจ.มหาวิทยาลัย) 

นายสรรเพชญ ไชยสิริยะสวัสดิ ์(ป.ตรี) 
o นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 

นางนิชาภัทร อทุัยชนังกูร (ป.โท)* 
 

หมายเหตุ:  * ปฏิบัติงานข้ามหน่วยงาน 
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 วิสัยทัศน์  

 
สร้างทีมทรัพยากรบุคคลที่มคีุณค่า...พัฒนาขุมความรู้ 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ...เชิดชูองค์กร 
 
 

 พันธกิจ  

 
จัดทํา ปรับปรุง ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่และสามารถแข่งขันได้ 
 
 

 วัตถุประสงค์  

 
1. เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ ระดมความคิดที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพ และ

สามารถแข่งขนัได้ 
2. จัดทําฐานข้อมลูการพัฒนาบุคลากรใหม้ีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร 
3. จัดการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามแผนเสน้ทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap)  

ของมหาวิทยาลัย 
4. สร้างเครือข่ายนักทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 
 นโยบาย  

 
1. การสร้างทีมทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็งและให้บริการที่ประทับใจ 
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีความสามารถมศีักยภาพทํางานเป็นทีมและเป็นนักทรัพยากรบุคคล

มืออาชีพ 
3. การให้บริการเชิงรุกพร้อมกับสร้างความเข้าใจร่วมกันกับบุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
4. การใช้ทรัพยากรทุกประเภทร่วมกันอย่างมีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ 

 
 กลยุทธ์  

 
1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
2. การพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
3. ส่งเสริมให้บุคลากร มจธ. มคีุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม 

 



 

รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 2558  8                                                 สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 แนวคิดการพัฒนาบุคลากร มจธ.  
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กําหนดให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพ
การผลิตบัณฑิต หมายรวมถึงคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF) กล่าวคือ “บัณฑิต 
มจธ. เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงในสังคม (Social Change Agents)” ตอบโจทย์ของผู้ใช้บัณฑิตและประเทศชาติได้ มี 3 
องค์ประกอบหลัก ดังนี้ ค่านิยม (Value) ศักยภาพและความสามารถ (Potential and Competent) และความเป็นผู้นํา 
(Global Leadership) 11 องค์ประกอบย่อยรายละเอียดดังเอกสารแนบ (เอกสารหมายเลข 8.1) ผสานกับแนวคิด 
Learning Organization (องค์กรแห่งการเรียนรู้) ที่เชื่อมั่นในการเรียนรู้ร่วมกันของประชาคมในองค์กร และการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)  

มหาวิทยาลัยฯ มีแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีขีดความสามารถหลัก (Core Competency) พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน และยังมีแนวทางการพัฒนาเพื่อการวางแผนการเติบโตก้าวหน้าใน
สายงานอาชีพ เมื่อมองจากมุมมองของบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร รวมถึงแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปี 
ภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทั้ง 3 ด้านแล้ว บุคลากรของ มจธ. จะได้รับการพัฒนาเริ่มต้นจากการบรรจุเป็น
พนักงานใหม่จนกระทั่งเกษียณอายุ ดังนี้ 

ก่อนการบรรจุ  
หน่วยงานที่ประสงค์จะเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จําเป็นต้องสรรหาบุคลากรที่จะเป็นพี่เลี้ยง
ในด้านต่างๆ ให้กับส่วนกลางเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการดูแล แนะนํา ให้คําปรึกษาทั้งด้านการ
ปฏิบัติงานและด้านสังคม โดยบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ จะมีพี่เล้ียงด้านพัฒนาการเรียนรู้ ในขณะที่สายวิชาการจะมีพี่เล้ียง
ด้านวิชาการเพิ่มเติม ทั้งน้ีพี่เล้ียงพนักงานใหม่จะมีแผนในการดูแล แนะนํา ให้คําปรึกษาบุคลากรใหม่ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้และใช้ชีวิตใน มจธ. อย่างมีความสุข รวมถึงพี่เล้ียงต้องติดตามการพัฒนาของบุคลากร
ใหม่ให้เป็นตามแผนที่กําหนด และประเมินความสําเร็จของแผนจากการประเมินบุคลากรใหม่ทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้นําผลการประเมินไปพัฒนาตนเอง 
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บุคลากรเข้าใหม่  
ส่วนงานกลางจะจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนรู้จักโครงสร้างและการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย จรรยาบรรณประชาคม มจธ. กฎ ระเบียบ และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่พนักงานพึง
ได้รับ รวมถึงได้เรียนรู้ภูมิหลัง แนวคิด การปฏิบัติงานเชิงคุณภาพและวัฒนธรรมของ มจธ. ผ่านการลงพื้นที่จริงที่มหาวิทยาลัย
ให้การบริการการศึกษาและบริการวิชาการ/สังคม ในการอบรม On-Boarding Program  

หลังจากน้ัน พนักงานใหม่ในสายวิชาการจะได้รับการอบรมในโมดูล New Academic Staff (NAS) พนักงานจะได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นครูมืออาชีพ และการพัฒนาเพื่อให้เข้าใจถึงทิศทางการวิจัยของประเทศ 
ภูมิภาค และของโลก  เพื่อให้สามารถนําความรู้ไปพัฒนางานได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านเทคโนโลยีและการวิจัย” ในขณะที่พนักงานสายสนับสนุนจะได้รับการอบรมในโมดูล New Supporting Staff (NSS) 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพและ
พัฒนาการทาํงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนหยัดและยึดมั่นบนความถูกต้อง (Professionalism and Integrity) 

ในระหว่างการปฏิบัติงาน  
บุคลากรทุกคนจะต้องพัฒนาสมรรถนะต่างๆ ที่จําเป็นในการทํางานตามพันธกิจของหน่วยงานและ มจธ. ส่วนงานกลางจะจัดให้
มีการอบรมเพื่อช่วยเสริมให้การพัฒนาสมรรถนะการทํางาน (Functional Competency) ต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ทั้งน้ี การเข้ารับการพัฒนาอบรมต่างๆ ของบุคลากรจะต้องอยู่บนความเห็นชอบร่วมกันระหว่างหน่วยงานและตัว
บุคลากรและสอดคล้องกับแผนสมรรถนะและพันธกิจของหน่วยงาน 

หลังจากที่พนักงานได้ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว มจธ. มีแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาเฉพาะ
ทางหรือทุนการศึกษาต่อในประเทศ ของบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ และบุคลากรสายวิชาการ ให้มีโอกาสไปพัฒนาความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้นตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการพิจารณาพนักงานตําแหน่ง
วิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการสาย ข. และสาย ค. เพื่อรับทุนการศึกษาเฉพาะทางหรอืทนุการศึกษาตอ่ในประเทศ พ.ศ. 2550 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2555 รวมถึงสนับสนุนให้มีการ
ส่งบุคลากรไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย 
การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิการวิจัย พ.ศ.2542 และการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (Sabbatical Leave) 
ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2546 (Sabbatical Leave) เป็นต้น 

นอกเหนือจากการพัฒนาโดยปกติแล้ว มจธ. ยังผนวกการพัฒนาบุคลากรเข้ากับโครงการต่างๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
อีกด้วย ตัวอย่างเช่น โครงการ 6+1 Flagships เป็นโครงการที่นําวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 5 มุ่ง สู่การปฏิบัติที่มีโดยมี
เรือธงที่นําสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ 7 ด้าน การเข้าร่วมโครงการน้ีจะเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้แนวคิดในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยจากผู้บริหารและบุคลากรอื่นๆ ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานในมิติต่างๆ 
รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการทํางานทั้งในแนวราบและแนวด่ิง 

การเลื่อนระดับ 
ก่อนที่บุคลากรจะได้รับการเล่ือนระดับเข้าสู่พนักงานระดับกลาง บุคลากรทุกคนจะต้องเข้ารับการพัฒนาภาวะผู้นํา 
(Leadership Program) และทักษะการบริหารจัดการเบื้องต้น ทางมหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง 
มจธ. (นบก.มจธ.) / ขึ้น เพื่อเตรียมบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นๆ ที่จะเริ่มเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารระดับกลางของ
หน่วยงาน ให้มีความรู้และทักษะที่จําเป็นในการบริหารหน่วยงาน  

โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย (University Research; UR) เป็นอีกหนึ่งโครงการในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ (ระดับ
ผู้อํานวยการสํานักงาน เลขานุการคณะ หัวหน้ากลุ่มงาน หรือเทียบเท่า) เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารที่เน้นการมองปัญหาใน
ภาพองค์รวม (Holistic Approach) ภายใต้หลักสําคัญคือ ความร่วมมือทั่วทั้งองค์กร (Co-Operation) และการปรับปรุงแบบไม่
ส้ินสุด (Desirability) โดยเช่ือมั่นว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะนําแนวคิดและวิธีการวิจัยไปใช้ในการบริหารหน่วยงาน หรือพัฒนา
ตนเองไปสู่เส้นทางความก้าวหน้าตามตําแหน่งให้สูงขึ้นได้ (ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ) 

นอกจากนี้ มจธ.ให้ความสําคัญกับคุณภาพมาก จึงจัดให้มีโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกันคุณภาพ เช่น โครงการ 
Train the Trainer โครงการ Facilitator และโครงการ TQM Concept เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
เห็นความสําคัญจําเป็นของการบริหารให้เกิดคุณภาพตามแนวคิดหลักของ TQM รวมถึงความเข้าใจในคุณภาพ และลักษณะ
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คุณภาพในอนาคตที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานคาดหวัง ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามบริบทและภารกิจของหน่วยงาน โดย 
Trainer คือ กลุ่มบุคลากรสายวิชาการและกลุ่มบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ ที่ผ่านการเข้าร่วม “โครงการ Train the Trainer” 
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ TQM แก่บุคลากรท่านอื่นๆ ภายในคณะ “โครงการ Facilitator” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทน
หน่วยงานระดับคณะเข้าใจความหมายและหลักการหลักการบริหารโดยข้อเท็จจริง (Management by Fact) และนําองค์
ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขับเคล่ือนการดําเนินการด้าน TQM ให้กับหน่วยงานระดับคณะอีกด้วย 

การเข้าสู่เส้นทางสายบริหาร 
การเตรียมพร้อมบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเหลือภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจึงเป็นส่ิงจําเป็น มจธ. มีกลไกในการ
พัฒนาบุคลากรกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (Talent) ด้วยวิธีการ “บ่มเพาะคนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น” จากการที่เปิดโอกาส
ให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวเรียนรู้งานต่างๆ จากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกระบวนการ
ทํางานจริง และให้โจทย์ในการทํางานต่างๆ ที่ท้าทายความสามารถ โดย มจธ. จัดกลุ่มบุคลากรดังกล่าวออกเป็นกลุ่มตาม
ภารกิจที่กําหนด เช่น กลุ่ม University Intelligent Agency (UIA) กลุ่ม Stewardship กลุ่ม Xing Zhe (เห้งเจีย) 
นอกจากนี้ในบางภารกิจก็อาจมีการรวมกลุ่มเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและตรงตามเป้าหมายที่กําหนด เช่น กลุ่ม USX (มา
จากการรวมทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้นไว้ด้วยกัน) 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง (Capacity Enhancement In Management: CEM for KMUTT 
Executive)  เป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้บริหารผ่านการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่องภาวะ
ผู้นํา การบริหารเงิน การบริหารคน จากวิทยากรภายนอกระดับประเทศและผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย หลังอบรมผู้เข้าร่วม
โครงการจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรทั้งหมดนํามาหาแนวทางการผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานตนเองกําหนดผ่านวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการที่แบ่งกลุ่มตามคณะ/สํานัก (ประกอบด้วยผู้บริหารและเตรียม
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ “คน คลัง แผน”) โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้อํานวยการและบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีที่
ปฏิบัติหน้าที่ด้าน “คน คลัง แผน” และสํานักงานประกันคุณภาพร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ให้คําแนะนํา ตอบข้อ
ซักถามและให้ความรู้ทางด้านการบริหารคน เงิน แผน ที่เน้นให้เกิดแนวทางการผลักดันองค์กรในเชิงคุณภาพอีกด้วย 

นอกจากการพัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรและโครงการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว การส่งบุคลากรระดับกลางและระดับสูง
ไปพัฒนาภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Program : 
UGP) หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง เหล่านี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของ 
มจธ. ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิด วัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลายเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
การส่งบุคลากรไปพัฒนานั้น ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงการส่งไปเข้าหลักสูตรอบรมต่างๆ เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการส่งบุคลากรให้
ไปเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในหน่วยงานภายนอก รวมถึงการไปปฏิบัติงานเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน (โดยยังคงรักษาสถานภาพบุคลากรของ มจธ.) การไปปฏิบัติงานเช่นนี้มีทั้งที่เป็นความต้องการของตัวบุคลากรเองและ
ความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะเตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อให้มาช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

คุณภาพชีวิต และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยเกษียณ 
นอกจากคุณภาพของงานแล้ว คุณภาพชีวิตของบุคลากรก็เป็นอีกส่ิงหนึ่งที่ มจธ. ให้ความสําคัญและจัดให้มีโครงการต่างๆ ที่
จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากร มจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข และมีคุณธรรมจริยธรรม เช่น โครงการเสริมทักษะเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่มีการบรรยายธรรมในหัวข้อต่างๆ และการจัดค่ายปฏิบัติธรรม เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางการพัฒนาจิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา และสามารถนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างเหมาะสม การพัฒนาจิตที่ถูกต้องจะช่วยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากบุคลากรสามารถลดความเครียดจากการ
ดําเนินชีวิตประจําวันและจากการทํางานได้ สามารถสร้างความสุขทั้งตัวเอง ครอบครัว ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างสงบสุข เพราะจิตที่มีสติและปัญญาจะทําให้บุคคลไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น เช่น “พัฒนาจิตผ่องใส ก้าวไปด้วย
ปัญญา” “โรคที่รักษาได้ด้วยตนเอง” “อัตตา” เป็นต้น โครงการให้ความรู้โรคจากการทํางาน (Office Syndrome) เพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคจากการทํางานออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ในบุคลากรกลุ่มเส่ียงที่มีแนวโน้มต่อการเจ็บป่วย 
และป้องกันมิให้กลับเป็นซ้ําในบุคลากรกลุ่มที่เจ็บป่วยแล้ว หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเม่ือเข้าสู่วัยเกษียณอายุ เป็นการ
ส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดยองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ “โครงการสุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพ
ในราชการ” จัดโดยสมาคมขา้ราชการอาวโุสแห่งประเทศไทยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้ขา้ราชการที่ยังปฏิบัติราชการอยู่ได้
เรียนรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สามารถปฏิบัติราชการให้เป็นผลดีแก่หน่วยงาน 
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รวมทั้งเป็นการสรา้งเครอืข่ายระหว่างข้าราชการ เพื่อสัมพันธภาพที่ดี “โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ คุณค่าผู้
สูงวัย” จัดโดย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ทราบแนวทางปฏิบัติภายหลังเกษียณอายุ และสามารถนําไปปรับใช้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้ดํารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพและมีความสุข 

นอกจากการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้นแล้ว มจธ. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขสภาพที่ดีและสร้างขวัญกําลังใจให้
บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นๆ โดยกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย สังกัดสํานักงานอธิการบดี รับผิดชอบ
ด้านสุขภาพและอนามัยได้จัดสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพอื่นๆ คือ การดูแล
สุขภาพเมื่อเจ็บป่วย และการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค เช่น จัดให้มีแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการ จัด
โครงการจัดตรวจสุขภาพประจําปี โครงการเรารักษ์สุขภาพกับ มจธ. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าดื่มและสุขาภิบาลอาหาร โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดใน มจธ. เป็นต้น 
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 ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558  

 
สรุปผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2558 

สํ านักงานพัฒนาทรัพยากรบุ คคล มุ่ งมั่ นพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยตระหนักว่า
บุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่
เหมาะสม สอดคล้องต่อแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  และเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมงานกับ
มหาวิทยาลัย โดยมีวิธีการพัฒนาในหลายรูปแบบ 

ด้วยเหตุนี้ ในปีงบประมาณ  2558 สํานักงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลได้ดําเนินการจัดโครงการ On Boarding 
Program เป็นปีแรก ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับที่ให้บุคลากร
ใหม่ทั้ งสายวิชาการ และสายวิชาชีพอื่นๆ ที่ ผ่านการ
ปฐมนิเทศแล้วต้องเข้าโครงการน้ี โดยเน้ือหาหลักสูตรจะ
เป็นแนวคิด การปฏิบัติงานเชิงคุณภาพและวัฒนธรรมของ 
มจธ . ผ่านการลงพื้นที่ จริงที่ มหาวิทยาลัยให้บริการ
การศึกษา บริการวิชาการและสังคม ซึ่งจะช่วยให้พนักงาน
ใหม่เข้าสู่ระบบการทํางานและปรับตัวให้คุ้นกับวัฒนธรรม
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี ในระหว่างปีงบประมาณ สํานักงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินพัฒนาบุคลากรตามกลยุทธ์ 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งส้ิน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84
ของแผน (แผน 19 โครงการ)  และมีบุคลากรได้รับการพัฒนา 
ทั้งส้ินจํานวน 1,670 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ของแผน 
(แผน 1,842 คน) และมีผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ
รวม 3 คน แบ่งออกเป็นระดับปริญญาโท 2 คน และระดับ
ปริญญาเอก 1 คน โดยใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนา
บุคลากร รวม 5.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87 ของแผน  

 (แผน  6.86 ล้านบาท ) ซึ่ งเป็นงบประมาณที่ จัดการ
ดําเนินงาน ดังต่อไปนี้ 1) สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการจัดฝึกอบรม จํานวน 5.21 ล้านบาท 2) ส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาที่จัดโดยองค์กรภายนอก 
จํานวน 0.59 ล้านบาท 3) ทุนการศึกษาต่อในประเทศ 
จํานวน 0.13 ล้านบาท และเม่ือพิจารณาผลการใช้จ่าย
งบประมาณแยกตามกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร พบว่า 

กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็น
มืออาชีพ มีผลสําเร็จใกล้เคียงกับแผน เนื่องจากมีบาง
โครงการดําเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนี้ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาสู่ความเป็นสากล มีผลสําเร็จที่
ใกล้เคียงกับแผน เนื่องจากการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ เพื่อใช้ประกอบการเล่ือน
ระดับได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้วทําให้ผู้ที่ต้อง
เข้ าร่วมหลักสูตรมีจํ านวนลดลง ประกอบกับมีการ
เปล่ียนแปลงเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ผลการ
ทดสอบดังกล่าวประกอบการเล่ือนระดับได้ถึงวันที่บุคลากร
ผู้มีสิทธิ์เสนอขอพิจารณาเล่ือนระดับที่ครองอยู่ 

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้บุคลากร มจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุขและมีคุณธรรมจริยธรรม มีผลสําเร็จที่ต่ํา
กว่าแผนมากที่ สุดเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 3 กลยุทธ์
ด้วยกัน เนื่องจากมีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการการ
เตรียมพร้อมการเกษียณอายุที่จัดโดยหน่วยงานภายอก 
มจธ. ลดลง อาจเน่ืองจากในปีที่ผ่านมามีจํานวนบุคลากร
เข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมาก (มจธ. ให้โอกาสบุคลากร
ที่มีอายุ 50-60 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อม
การเกษียณอายุได้คนละ 1 ครั้ง เท่านั้น) 
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กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
ในปีงบประมาณ 2558 ดําเนินการ 12 โครงการ เป็นเงินรวมท้ังสิ้น 5,055,493 บาท 

 

1. โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

เพ่ือให้พนักงานใหม่สายวิชาการและสายวิชาชีพอ่ืน ได้ทําความรู้จัก
กับความเป็นมา/วิสัยทัศน์/ภารกิจ/โครงสร้างการบริหารงาน 
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย) ทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ/ระเบียบ/
ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ี
พนักงานของมหาวิทยาลัยพึงได้รับ  

ในปีงบประมาณ 2558  ได้ดําเนินการจดัโครงการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ เม่ือวันพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 ถึง12.00 น. ณ 
สํานักหอสมุด มีผูเ้ข้าร่วมการอบรมจํานวน 64 คน 

 
 

 
 

2. โครงการพฒันาบุคลากรใหม่ 

   2.1 โครงการ On Boarding Program 

 

มุ่งเน้นให้บุคลากรใหม่สายวิชาการและสายวิชาชีพอ่ืนๆ ได้ทราบ
ถึงประวัติความเป็นมาของ มจธ. ทิศทางการพัฒนา มจธ. คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ และ
ระเบียบกฎเกณฑ์ พ้ืนฐานด้านการเงิน พัสดุ บุคคล รวมท้ัง
สวัสดิการท่ีควรจะได้รับ โดยได้ดําเนินการจัด จํานวน 2 รุ่น คือ รุ่น
ท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 14- 27 กรกฎาคม 2558 ผู้เข้าร่วม 42 คน รุ่นท่ี 
2 ระหว่างวันท่ี 7- 21 สิงหาคม 2558  ผู้เข้าร่วม 45 คน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5

4.30 4.20 4.36 4.33 4.29

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เม่ือจบโครงการผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจภาพรวม ดังนี ้

1.  เล่าสูก่ันฟังเกี่ยวกบั ระเบียบ สวัสดกิาร การพัฒนาบุคลากร  ระดับ “มาก” 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัตงิานใน มจธ. ระดับ “มาก”  
3. ออมอย่างไรกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับ “มาก” 
4. รู้จักห้องสมุด มจธ. ระดับ “มาก” 
5. ความพึงพอใจภาพรวม ระดับ “มาก” 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยผ่านหัวข้อวถีิ มจธ. 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานและความ ก้าวหน้าใน
การทํางาน ผา่นหวัข้อ กลไกการบริหารงานของ มจธ. 

ได้รับทราบถึงการมีส่วนรว่มในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมของ มจธ.  
ผ่านกจิกรรมเย่ียมชมชมชนสวนธนบรีรมย์ 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทํางานโดยยึดหลักคุณภาพ เข้าใจบทบาทของตนเอง 
ผ่านหวัข้อ Quality Concepts 
ได้เรียนรู้ทําความรู้จักกบับุคลากรตา่งหน่วยงาน และสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
ต่อกัน ผา่นกจิกรรมสัมพันธ ์

ความพึงพอใจกจิกรรมภาพรวม 

ระดับ "มาก"
ระดับ "มากท่ีสุด" 
ระดับ "มาก" 
ระดับ "มาก" 
ระดับ "มาก" 
ระดับ "มาก" 
ระดับ "มาก" 
ระดับ "มาก" 
ระดับ "มาก" 
ระดับ "มาก" 
ระดับ "มาก" 
ระดับ "มาก"
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   2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ (NAS) 
เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการให้เป็นครูที่ดีและนักวิจัยที่ดี มีทักษะความรู้ ความสามารถที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
มีจิตอาสาในการบริการวิชาการ การรู้จัก มจธ. และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการทํางานของ มจธ. ได้ โดยเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 ต่อเนื่องถึงปจัจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ผู้ เข้ารับการพัฒนา บุคลากรใหม่สายวิชาการท่ีบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยไม่เกิน  2 ปี  รวมถึงบุคลากรท่ีเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2552 ถึง
ปัจจุบัน และยังไม่เคยเข้ารับการอบรมโครงการฯ นี้มาก่อน 
ระยะเวลาดําเนินการ อบรมรุ่นละประมาณ 6 เดือน ซ่ึงมีการ
จัดกิจกรรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

การดําเนินการในปี 2558 ดําเนินการจัดโครงการ 2 รุ่น ได้แก่ 
รุ่นท่ี 5 จัดข้ึนในช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2557 ผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 37 คน และรุ่นท่ี 6 จัดข้ึนระหว่างเดือน
สิงหาคม-ตุลาคม 2558 ผู้เข้าร่วมท้ังหมด 27 คน  

 

3. โครงการพฒันาบุคลากรระดับต้น 1 รุ่นที ่9 

เพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และความสําคัญของกลุ่มการปฏิบัติงาน ให้สามารถสื่อสารกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติท่ีดีในการทํางาน โดยใช้
จิตวิทยาสร้างบรรยากาศจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้บุคลากร
สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย  

จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 1-7 ตุลาคม 2557 ณ  มจธ. และ Lake 
Heaven Resort & Park จ.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมจํานวน 71 คน  

 
 

 

 

 

 

 

หัวข้อกิจกรรม NAS แบ่งเป็น 4 Module 

NAS Common 
 

ทราบถึงเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
ของสายวิชาการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติ 
งานของสายวิชาการ  

เป้าหมายหลักในการพัฒนาบุคลากรใหม่ 
การสร้างความเป็นครูมืออาชีพตามแบบของ มจธ. 

การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัย 
การมจีิตอาสาในการบริการวิชาการ 

การทําความรู้จกั มจธ. 

NAS Research 
 

มุ่งเน้นให้บุคลากรใหม่
สายวิชาการได้ทราบถึง

ทิศทางการวิจัย 
จรรยาบรรณของการเป็น

นักวิจัยท่ีด ี

NAS Teaching & 
Learning 

 

ทราบถึงทิศทางทาง 
การศึกษาของประเทศ 

และมจธ. แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอน 

NAS Counselling 
 

ทราบถึงเทคนิคการให้
คําปรึกษาและจิตวทิยา

สําหรับอาจารย์ 

1 2 3 4 5 6

4.50 4.50 4.40 4.40 4.40 4.30

เม่ือจบโครงการผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจภาพรวม ดังนี ้
1. รู้จักและเข้าใจทิศทางการพัฒนา มจธ. ระดับ “มากท่ีสุด” 
2. ได้รับการเพิ่มพูนทักษะความรู้สําหรับปฏิบัติงาน ระดับ “มากท่ีสุด” 
3. มีเจตคติท่ีดีหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ระดับ “มาก” 
4. นําความรูไ้ปใชใ้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ระดับ “มาก” 
5. มีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ระดับ “มาก” 
6. เห็นถึงความสาํคัญของการปฏิบัติงานเป็นเครือข่าย ระดับ “มาก” 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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4. โครงการพฒันาบุคลากรระดับต้น 2 รุ่นที ่5 
 

เพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยสามารถนําความรู้และ Case Study จากการอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้บุคลากรสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม/เครือข่าย และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมจํานวน 49 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โครงการอบรมผู้บริหารระดับกลาง 

5.1 โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย (University Research : UR) เพ่ือสร้างทักษะในการวิจัยสําหรับหัวข้อวิจัยระดับองค์กร 
(Holistic Approach) ด้วยกระบวนการวิจัยตามแนวทาง Six Sigma คือ DMAIC (ดังภาพ) รวมถึงการฝึกปฏิบัติ ภายใต้การให้
คําปรึกษาและข้อแนะนําจากคณะผู้บริหารระดับสูง (Champion) และคณะวิทยากร (Facilitator) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดระหว่างวันท่ี 21-23 มกราคม 2558 ณ มจธ. 
และ 26-27 มกราคม 2558 ณ โรงแรมเบลล์ วิลล่า  

เขาใหญ่รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 

Module 1 
รู้จัก มจธ. 

Module 2 
การส่ือความท่ีมี
ประสิทธิภาพ

Module 3 
สานใจเป็นหนึ่ง

Module 4 
การวางแผน 
ปฏิบัติงาน 

Module 5 
การจัดการ
งานประจํา Module 6 

เทคนิคการ
สอนงาน 

Module 7 
บูรณาการ
ความรู้ 

ค่าเฉลี่ย 4.20

ค่าเฉลี่ย 4.40

ค่าเฉลี่ย 4.60

ค่าเฉลี่ย 4.50

ค่าเฉลี่ย 4.40

ค่าเฉลี่ย 4.50

1

2

3

4

5

6
ด้านวัตถุประสงค์โครงการ

เห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม/เครือข่าย ระดับ “มากที่สุด”

มีเจตคติที่ดีหรือแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ฯ ระดับ “มากที่สุด” 

นําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับ “มาก” 

มีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ระดับ “มากที่สุด” 

ได้รับการเพ่ิมพูนทักษะความรู้สําหรับการทํางานในองค์กร ระดับ“มาก”

รู้จักมหาวิทยาลัยและเข้าใจทิศทางการพัฒนา มจธ. ระดับ “มาก” 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉลี่ย 4.30

ค่าเฉลี่ย 4.20

ค่าเฉลี่ย 4.40

ค่าเฉลี่ย 4.10

ค่าเฉลี่ย 4.30

1
2
3
4
5
ด้านเนื้อหาวิชา

หลักสูตรและเนื้อหาตรงกับความคาดหวังของท่าน ระดับ “มาก”

นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ระดับ “มาก” 

หลักสูตรเน้ือหาวิชาเหมาะสมกับเวลา ระดับ “มาก” 

ความพึงพอใจหลักสูตรและเนื้อหาในภาพรวม ระดับ “มาก” 

ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาหลังการฝึกอบรม ระดับ “มาก”

ระยะเวลาดําเนินโครงการ  มกราคม-ธันวาคม 2558

ผลการดําเนินงาน 

 การบรรยายภาคทฤษฎีตามแนวทาง Six Sigma ให้แก่
นักวิจัย 12 คน (ดําเนินการถึงข้ัน Improve) 

 ฝึกปฏิบัติ เพ่ือสร้างทักษะในการวิจัยสําหรับหัวข้อวิจัย
ระดับองค์กรภาย หลังการเรียนทฤษฎีแต่ละ Phase 

 รายงานความก้าวหน้าหัวข้อวิจัยต่อผู้บริหารมาแล้ว 
จํานวน 7 ครั้ง (การดําเนินงานหัวข้อวิจัยของนักวิจัย
พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในข้ัน Define) 

 นําเสนอหัวข้อวิจัยต่อผู้บริหารเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
ขยายเวลาระยะโครงการจนถึงเดือนธันวาคม 2558 
(เดิมสิ้นสุดเดือน มิ.ย.) 

หัวข้อวิจัย (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 
• จํานวนนักศึกษา มจธ. ลดลง 
• ความเหมาะสมของขีดความสามารถของบุคลากร มจธ.เทียบกับ
ตําแหน่งงาน 

• การสร้างทีมงานท่ีทํางานแบบ Cross functionalอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 

• การใช้ PBBS ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค ์
• ผู้บริหารระดับกลางไม่ใช้เครื่องมือบริหารของมหาวิทยาลัย 
• การให้เกรดนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆท่ีหลากหลายและไม่เฟ้อ  

• คนภายนอกไม่รู้ถึงความสามารถของ มจธ 
• ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) ใน
สังคม มจ 

• มจธ. ไม่สามารถเป็น Less Paper Office 
• การสื่อสารในมจธ. ยังไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
• ระบบจัดซ้ือจัดจ้างช้าไม่เอ้ือต่องานวิจัยและบริการวิชาการ 
• การจดัพ้ืนท่ีใหม่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชนจ์ากพื้นท่ีสูงสุดคา่ใชจ้่ายตํ่าสุด 
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 5.2 หลักสูตรพฒันานักบริหารระดับกลาง (นบก.)

เพ่ือเตรียมบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานหรือผู้มีศักยภาพท่ี
ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ ให้มีความรู้และทักษะท่ี
จําเป็นในการบริหารหน่วยงาน ภายใต้บริบทอุดมศึกษาไทย 
อาเซียน และโลกการบริหารมหาวิทยาลัย และการพัฒนา
ทั กษ ะ เฉพ าะบุ ค ค ล ท่ี เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ก ารบ ริห าร  ใน

ปีงบประมาณ  2558 ดําเนินการจัดหลักสูตรนักบริหาร
ระดับกลาง มจธ. จํานวน 2 รุ่น คือ รุ่นท่ี 3 จัดข้ึนระหว่าง
วันท่ี 9 มกราคม – 20 มีนาคม 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดําเนินการจัดอบรม รุ่นท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 14 สิงหาคม – 18 
ธันวาคม 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธ์ิเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ นบก.มจธ. รุน่ท่ี 3 
เม่ือจบโครงการผูผ้่านการอบรมมีการพัฒนาทักษะท้ัง 7 ด้าน ภาพรวม ดังนี้ 

 1. ทักษะการสื่อสารระดับองคก์ร   -> มีการเรียนรู้ระดับท่ี 5 
 2. ทักษะการทํางานเป็นทีม  -> มีการเรียนรู้ระดับท่ี 5 
 3. ทักษะการบริหารจัดการภาระงาน -> มีการเรียนรู้ระดับท่ี 4 
 4. ทักษะการบริหารจัดการบคุลากรในสังกัด  -> มีการเรียนรู้ระดับท่ี 4 
 5. ทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  -> มีการเรียนรู้ระดับท่ี 4 
 6. บริบทและปจัจัยแวดล้อมท่ีสง่ผลต่อการจัดการมหาวิทยาลัย  -> มีการเรียนรู้ระดับท่ี 4 
 7. บริบทและปจัจัยแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในปจัจุบันและในอนาคต  -> มีการเรียนรู้ระดับท่ี 4 

นบก.มจธ. รุ่นท่ี 3 : ผู้เข้าร่วม 49 คน 

นบก.มจธ. รุ่นท่ี 4 : ผู้เข้าร่วม 46 คน 

Module 2 
การบริหาร 

มหาวิทยาลัย Module 1 
บริบท 

อุดมศึกษาไทย 
อาเซียน / โลก

Module 3 
Personal 

Proficiency 

ระดับท่ี 1: ไม่ได้รับการพัฒนา 

ระดับท่ี 2 : รับรู ้/ รับทราบ  

ระดับท่ี 3 : เกิดความเข้าใจ 

 

 

การพัฒนาระดับการเรียนรู้ 

หลักสูตรการฝึกอบรม 3 Module 

ระดับท่ี 5 นําไปประยุกต์ใช้ 

ระดับท่ี 4 : ตระหนัก/เห็นความสําคญั 
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6. สัมมนาลกูจา้งประจํา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

7. โครงการพีเ่ลีย้งพบน้องเรา รุ่นที่ 14 และ รุ่นที ่15 
 

เพ่ือให้พ่ีเลี้ยงและพนักงานใหม่ได้รับทราบ และทําความเข้าใจกับระบบพ่ีเลี้ยงรวมถึงเป็นโอกาสท่ีพ่ีเลี้ยงและพนักงานใหม่ได้พบทํา
ความรู้จักกันผ่านกิจกรรมสัมพันธ์  ในปีงบประมาณ 2558 ได้ดําเนินการจัดโครงการพ่ีเลี้ยงพบน้องเรา จํานวน 2 รุ่น ดังนี้ 
 

7.1 พี่เลี้ยงพบน้องเรา รุ่นที ่14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 1 2 3 4 5

4.44 4.43 4.55 4.45 4.55

 จัดเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเชิญ คุณเจียมจิต จิวะสิทธิกุล 
วิทยากรจากเครือบริษัท เบทาโกร บรรยายหัวข้อ 
DISC การสื่อสารกับการสร้างสัมพันธ์ท่ีดี 

 ผู้เข้าร่วม 69 คน ประกอบด้วย พนักงานใหม่ 39 
คน และพี่เลี้ยง 30 คน 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นท่ี 14 
เม่ือจบโครงการผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจภาพรวม ดังนี ้

 1. ภาพรวมโครงการ  ระดับ “ดี” 
 2. เนื้อหาของการทํากิจกรรมสัมพันธ์  ระดับ “ดี” 
 3. ได้รับประโยชน์ความรู้ใหม่เพ่ิมเติม ระดับ “ดีมาก” 
 4. นําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน  ระดับ “ดี” 
 5. ภาพรวมการให้ความรู้ของวิทยากร ระดับ “ดีมาก” 

เสวนาหัวข้อ “ลูกจ้างคุณภาพของ มจธ.”
ณ ห้องประชุม SoLA 901 ชั้น 9  คณะศิลปศาสตร์ เวลา 10.30-11.30 น. โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงประเด็น
ปัญหาของการเสวนาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรรวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน มจธ. เพ่ือร่วมกัน
หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น สถานท่ีรับส่งเอกสารทางตลาดนัดใต้อาคารสํานักงานอธิการบดี เส้นทาง
ความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน (Career path) และสวัสดิการท่ีลูกจ้างพึงได้รับ เป็นต้น 

กิจกรรมนอกสถานที ่ภายใต้หัวข้อ “สร้างเสริมสุขภาพ เรียนรู้วัฒนธรรม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม” จ.เพชรบุรี 
 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน จ.เพชรบุรี ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดําหรือลาวโซ่ง  
 กิจกรรม “สุขกาย สบายใจ ต้านโรคภัย เพ่ิมประสิทธิภาพงาน” โดย อ.สง่า ดามาพงษ์ 
 กิจกรรม “อโลฮ่า ฮาวาย เริงร่ากับเสื้อลายดอก” เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในทีม 
 กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ท่ีพ่ึงกุ่มสะแก จ.เพชรบุรี 
งบประมาณกิจกรรมนอกสถานท่ีจํานวน 146,607 บาท (แผน 167,100 บาท) 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จากจํานวนบุคลากรท่ีตอบรับเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจาํนวน 54 คน เม่ือจบโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจภาพรวม ดังนี้  ความพึงพอใจต่อการดําเนินการจัดสัมมนาในภาพรวม "ระดับมากท่ีสุด” 
(คะแนนเฉลี่ย 4.68) และความคดิเห็นเกี่ยวกับวิทยากรโดยภาพรวม "ระดับมากท่ีสุด” (คะแนนเฉลี่ย 4.79)      
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7.2 พี่เลี้ยงพบน้องเรา รุ่นที ่15 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงการเสริมทกัษะการเขียนหนังสอืเพื่อการทาํงานใน มจธ. 
 

เพ่ือให้พนักงานสายวิชาชีพอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการเขียน
หนังสือ การวิเคราะห์สรุปข้อมูลได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติการ
เขียนหนังสือติดต่องาน สามารถเขียนจับประเด็น ย่อความ 
สรุปความ และวิเคราะห์สรุปเหตุผลได้ โดยมีคุณวิสา เตีย เป็น
วิทยากร และคุณวริษฐา ปั้นมีรส เป็นผู้ช่วยวิทยากร  

ในปีงบประมาณ 2558 ได้ดําเนินการจัดอบรม จํานวน 2 รุ่น  
คือ รุ่น ท่ี 1 วันท่ี 27 สิงหาคม 2558 ณ  ห้องอบรมสํานัก
คอมพิวเตอร์ CB2104 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2 และรุ่นท่ี 2 
วันท่ี 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 
สํานักงานอธิการบดี มีผู้เข้าอบรม จํานวน 37 คน และ 30 คน 
ตามลําดับ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดเม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเชิญ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ 
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่ีเลี้ยงและ
พนักงานใหม่ 

 ผู้เข้าร่วม 73 คน ประกอบด้วย พนักงานใหม่ 50 
คน และพี่เลี้ยง 43 คน 

1 2 3 4 5

4.49 4.41 4.19 4.54 4.49

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นท่ี 15 
เม่ือจบโครงการผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจภาพรวม ดังนี ้

 1. ภาพรวมโครงการ  ระดับ “ดี” 
 2. วีดิทัศน์ “บทบาทพี่เลี้ยง” มีความเหมาะสม  ระดับ “ดี” 
 3. เข้าใจหนา้ท่ีและบทบาทของตนเอง ระดับ “ดี” 
 4. กิจกรรมสัมพันธ์ทําให้รู้จักกันมากข้ึน  ระดับ “ดีมาก” 
 5. เทคนิค/วิธีการของวิทยากรมีความเหมาะสม ระดับ “ดี” 

ความพงึพอใจ 
ด้านเน้ือหา 

4.27

4.22

4.22

4.38

ภาพรวม

เน้ือหาตรงตามท่ีคาดหวัง

เน้ือหามีความเหมาะสม
น่าสนใจ

เน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม "รุ่นท่ี 1"
ระดับ  
“มาก” 

ระดับ 
“มาก” 

ระดับ 
“มาก” 

ระดับ  
“มาก” 4.52

4.34

4.48

4.72

ภาพรวม

เน้ือหาตรงตามท่ีคาดหวัง

เน้ือหามีความเหมาะสม
น่าสนใจ

เน้ือหาเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม "รุ่นท่ี 2"
ระดับ 
“มากท่ีสดุ” 

ระดับ 
“มาก” 

ระดับ 
“มาก” 

ระดับ 
“มากท่ีสดุ” 
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9. โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 

 
แผ

น 
KM

 ร
ะย

ะ 
10

 ป
 ี 1st (2552-2553) 2st (2554-2555) 3st (2556-2558) 4st (2559-2561)

เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักเรื่อง KM มี
แผนการดําเนินงาน
ภาพรวมของ  มจธ. มี
โครงการนําร่อง 

มีแผนดําเนินการและเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 
วงกว้าง 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร 
บุคลากร นศ. สามารถ
เข้าถึง/แลกเปล่ียน/เรียนรู้
จากฐานความรู้ของ
มหาวิทยาลัยได้ 

บุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า 
กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึง/แลกเปล่ียน เรียนรู้
จากฐานความรู้ของ
มหาวิทยาลัยได้ทุกที่ ทุก
เวลา 

 
 
การดําเนินการด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปัจจุบันได้เข้าสู่ในช่วงระยะท่ี 3 ตามที่ได้กําหนด
ไว้ในแผนการจัดการความรู้ ระยะ 10 ปี มจธ. โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้ดําเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ วันท่ีจัด ผลสัมฤทธ์ิ 
1. KM Team Morning Talk เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการผลิตบัณฑิต
ระหว่างทีมงานจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก 
และสถาบัน 

- ครั้งท่ี 1 12 มิถุนายน  
  2558 ผู้เข้าร่วม 30 คน 
- ครั้งท่ี 2 14 กรกฎาคม  
  2558 ผู้เข้าร่วม 19 คน 
- ครั้งท่ี 3 24 สิงหาคม  
  2558 ผู้เข้าร่วม 22 คน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ม
ทีมงานจัดการความ รู้  (KM 
Team Morning Talk)” ข้ึ น 
จํานวน 3 ครั้ง 

2. KM Kick Off 
 

ชี้แจงเป้าหมายและแผนการ
ดําเนินการจัดการความรู้ระดับ
มหาวิทยาลัย และการจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแต่
ละหน่วยงาน 

- 29 เมษายน 2558 
- ณ อาคารเรียนรวม 2 
  ห้อง 2401 
- ผู้เข้าร่วม 36 คน 

บรรลุ เป้ าหมายท่ีกําหนดไว้ 
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการ
รับรู้และเข้าใจ โดยวัดจากการ
ตอบแบบสอบถาม 

3. KM Facilitator มีความรู้ความเข้าใจใน
เครื่องมือการจัดการความรู้ 

- 18-19 มิถุนายน 2558 
- ณ ห้องกิจกรรมชั้น 12   
  อาคารนวัตกรรมการ  
  เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ  
  80พรรษา มูลนิธิไทยคม 
- ผู้เข้าร่วม 32 คน 

มีผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย
ท้ังหมด และผู้เข้าร่วมมีความ
เข้าใจในเครื่องมือ/เทคนิค การ
จัดการความรู้ 

4. KM Note Taker มีความรู้ความเข้าใจใน
เครื่องมือการจัดการความรู้ 

- 23-24 กรกฎาคม 2558 
- ณ ห้องกิจกรรมชั้น 12  
  อาคารนวัตกรรมการ 
  เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ  
  80พรรษา มูลนิธิไทยคม 
- ผู้เข้าร่วม 34 คน 

มีผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมาย
ท้ังหมด และผู้เข้าร่วมมีความ
เข้าใจในเคร่ืองมือ/เทคนิค การ
จัดการความรู้ 

 
ท้ังนี้ การดําเนินการในภาพรวมบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ แต่ขณะเดียวกันก็มีบางกิจกรรมท่ีล่าช้ากว่าแผนท่ีกําหนดไว้และอยู่
ระหว่างการดําเนินการ อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ อย่างไรก็ตาม ทีมงานจัดการความรู้ มจธ. จะได้ปรับแผนการ
ดําเนินการในระยะถัดไป ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป 
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10. โครงการสัมมนาอาจารยท์ี่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ทีป่รึกษากจิกรรมนักศึกษา 
 

เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและทักษะของอาจารย์ท่ีปรึกษาในการรับมือกับนักศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ตลอดจนพัฒนา
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้มีความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพต่อไป โดยจัดข้ึนใน
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง Sci Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมงาน จํานวน 104 คน ในรูปแบบ
การเสวนาหัวข้อ “แนวทางการดูแลนักศึกษา : กรณีศึกษาใน มจธ.”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. ทุนการศึกษาต่อในประเทศสําหรับพนักงาน มจธ. 
 

ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ มหาวิทยาลัยได้เริ่มสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
สําหรับบุคลากรสายวิชาชีพอ่ืนๆ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2551 เป็นต้นมา โดยมีผู้ได้รับทุน การศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2558 ใน
ระดับปริญญาโท 26 คน และระดับปริญญาเอก 3 คน (ดังแผนภูมิท่ี 1) ท้ังนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วท้ังสิ้น 17 คน 
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิสูงข้ึนในสาชา
วิชาท่ีตอบสนองต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยอันจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป โดยในปีงบประมาณท่ีผ่าน
มามีหน่วยงานท่ีได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับทุนสนับสนุนทุนระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลป
ศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (รายละเอียดผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดงไว้ในภาคผนวก ก) 
 

 
 

12. หลกัสูตร/โครงการสง่บุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนาที่จัดโดยองค์กรภายนอก 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ผู้ได้รับทุนระดับป.โท 2 3 6 5 6 2 2

ผู้ได้รับทุนระดับป.เอก 1 1 1

ผู้ได้รับทุนระดับป.โท (สะสม) 2 5 11 16 22 24 24 26

ผู้ได้รับทุนระดับป.เอก(สะสม) 1 1 2 2 3

รวมจํานวนทุนทั้งหมด 2 5 11 17 23 26 26 29

2 5
11

16
22 24 24 26

1 1 2 2 3

0
10
20
30
40

(คน)

แผนภูมิท่ี 1 จํานวนบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ ท่ีได้รับทุนการศึกษาต่อ ปีงบประมาณ 2551-2558

1 2 3 4 5

4.28 4.20 4.19 4.21 4.26

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เม่ือจบโครงการผูเ้ข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจภาพรวม ดังนี ้

1. ได้รับความรูจ้ากการเข้าฟังเสวนา  ระดับ “มาก” 
2. ได้รับประโยชน์และสามารถนําไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้  ระดับ “มาก” 
3. ความเหมาะสมของเนื้อหาและเป้าหมายการเสวนา ระดับ “มาก” 
4. ความสอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องโครงการ ระดับ “มาก” 
5. ความพึงพอใจโครงการในภาพรวม ระดับ “มาก” 
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ดําเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ สัมมนาท่ีจัดโดยองค์กรภายนอก จํานวน 6 โครงการ และมีบุคลากรได้รับการพัฒนา 
จํานวน 18 คน โดยใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรรวม 0.59 ล้านบาท (รายละเอียด ในภาคผนวก ข.) 
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กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาสูค่วามเป็นสากล 
ในปีงบประมาณ 2558 ดําเนินการ 2 โครงการ เป็นเงินรวมท้ังสิ้น 708,467 บาท 

 

1 โครงการภาษาอังกฤษ 

การดําเนินงานจัดการฝึกอบรมตามกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล ในปีงบประมาณ 2558 จํานวน 2 โครงการ 
จํานวนผู้เข้าร่วม 223 คน ใช้งบประมาณรวม 607,400 บาท 

 1.1 การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อเลื่อนระดับ 

จัดโดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะศลิปศาสตร์ ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษน้ีสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อน
ระดับพนักงานตําแหน่งวิชาชีพอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยได้ ปีงบประมาณ 2558 จัดให้มีการสอบวัดระดับ 4 คร้ัง จํานวนผู้เข้าทดสอบ 
57 คน (ปี 2557 = 121 คน) ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 16,800 บาท (ปี 2557 = 36,300 บาท) 

 

ครั้งท่ี วันท่ีจัดทดสอบ ผู้เข้าทดสอบ งบประมาณ 

1 15 ส.ค. 2557 1 คน 150 บาท 
2 26 พ.ย. 2557 27 คน 8,100 บาท 
3 9 เม.ย. 2558 1 คน 150 บาท 
4 18 พ.ค. 2558 28 คน 8,400 บาท 
 รวม 57 คน 16,800 บาท 

 
 1.2 โครงการทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 

จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นโครงการฝึกอบรมตาม Training Roadmap ใน
ปีงบประมาณ 2558 ดําเนินการ 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 ระดับ คือระดับต้น และระดับสูง ได้แก่ 1) หลักสูตร 
Reading and Vocabulary 2) หลักสุตร Listening and Speaking และ 3) หลักสูตร Writing and Grammar มี
จํานวนผู้เข้าอบรมทั้งส้ิน 166 คน (ปี 2557 = 146 คน)  ใช้งบประมาณในการดําเนินการรวม 590,600 บาท (ปี 2557= 
657,800 บาท) โดยดําเนินการจัดอบรม ดังนี้ 

 

ครั้งท่ี หลักสูตร วันท่ีจัดอบรม ผู้เข้าอบรม งบประมาณ 

1/2558 -Listening and Speaking (Level 2) ต.ค.-ธ.ค. 2557 13 คน 55,000 บาท 
 -Writing and Grammar  (Level 2) ต.ค.-ธ.ค. 2557 25 คน 46,600 บาท 
   38 คน 101,600 บาท 

2/2558 -Reading and Vocabulary (Level 1-2) ม.ค.-ก.พ. 2558 28 คน 68,800 บาท 
 -Listening and Speaking (Level 1-2) ม.ค.-มี.ค. 2558 24 คน 110,000 บาท 
 -Writing and Grammar (Level 1-2) ม.ค.-มี.ค. 2558 14 คน 93,200 บาท 
   66 คน 272,000 บาท 

3/2558 -Reading and Vocabulary (Level 1-2) ก.ค.-ส.ค. 2558 14 คน 68,800 บาท 
 -Listening and Speaking (Level 2) ก.ค.-ส.ค. 2558 24 คน 55,000 บาท 
 -Writing and Grammar (Level 1-2) ก.ค.-ส.ค. 2558 24 คน 93,200 บาท 
   62 คน 217,000 บาท 
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2 โครงการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์เฉพาะทาง 

จัดโดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสํานักคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2558 จัดการอบรม 6 หลักสูตร 12 รุ่น มีจํานวนผู้เข้าอบรมทั้งส้ิน 389 คน ใช้
งบประมาณในการดําเนินการทั้งส้ิน 101,067.40 บาท รายละเอียดดังตาราง 
 

หลักสูตร วันท่ีจัดอบรม ผู้เข้าร่วม 

1. ปรับแต่งใช้งาน KMUTT Google Apps for Education  
Mail ให้ใช้ได้ตรงใจ 

รุ่นท่ี 1 11-12 พ.ย. 2557 
รุ่นท่ี 2 18-19 พ.ย. 2557 

34 คน 
34 คน 

2. สร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Google sites รุ่นท่ี 1 20-21 ม.ค. 2558 
รุ่นท่ี 2 27-28 ม.ค. 2558 

35 คน 
32 คน 

3. สร้างและจัดการแผนภูมิแบบมืออาชีพ โดย Excel 2013 รุ่นท่ี 1 17-18 มี.ค. 2558 35 คน 
 รุ่นท่ี 2 24-25 มี.ค. 2558 35 คน 
4. Picasa ทางเลือกในการจัดการภาพและภาพเคล่ือนไหว รุ่นท่ี 1 19-20 พ.ค. 2558 34 คน 
 รุ่นท่ี 2 26-27 พ.ค. 2558 35 คน 
5. Social Networking กับการสือ่สารอย่างมีสาระ รุ่นท่ี 1 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 2558 23 คน 
 รุ่นท่ี 2 7-8 ก.ค. 2558 25 คน 
6. MS word 2013 กับงานเอกสารยุคดิจิตอล รุ่นท่ี 1 1-2 ก.ย. 2558 32 คน 
 รุ่นท่ี 2 7-8 ก.ย. 2558 35 คน 
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กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมให้บุคลากร มจธ. มีคุณภาพชีวิตท่ีด ีและมีความสุข มีคุณธรรม จรยิธรรม 
ในปีงบประมาณ 2558 ดําเนินการ 2 โครงการ เป็นเงินรวมท้ังสิ้น 173,526 บาท 

 

1. การบรรยายธรรม 

เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม  ได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพฒันาจิตทีถู่กตอ้งตามหลัก 
ธรรมในพระพุทธศาสนา และสามารถนําหลักธรรมไปประยุกตใ์ช้ในชีวติประจาํวันได้อย่างเหมาะสม  

 1.1 โครงการพฒันาจิตผ่องใส ก้าวไปด้วยปัญญา :  เพลินธรรม นําชมสวนโมกข์ กรุงเทพ 

จัดข้ึนในวันท่ี 10 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ผู้เข้า ร่วม
โครงการ จํานวน 44 คน โดยเป็นบุคลากร มจธ. 33 คน และผู้ติดตาม 11 คน การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ “ระดับมาก” 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 โดยหัวข้อท่ีผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ “ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม (สวน
โมกข์กรุงเทพ) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69” 

  

 1.2 โครงการพฒันาจิตผ่องใส ก้าวไปด้วยปัญญา : หัวข้อการบรรยาย “วัคซีนชีวิต” 

จัดข้ึนในวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง สันทนาการศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ โดย แพทย์หญิงอมรา 
มลิลา ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 35 คน การอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ “ระดับมาก” ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 โดยหัวข้อท่ีผู้เข้ารับ
การอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ “วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อท่ีบรรยาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69” 

 

 
 
 

2. การเข้าคา่ยปฏบัิติธรรมกับ พญ.อมรา  มลิลา 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มูลนิธิเติมน้ําใจให้สังคม อ. บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 31 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นว่า ก่อนการอบรมจะได้รับประโยชน์ “ระดับมาก ค่าเฉล่ีย 
4.03 และ หลังการอบรมได้รับประโยชน์ “ระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.61” 
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 การติดตามและประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร  

 

สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดําเนินการประเมิน 
ผลและติดตามผลการฝึกอบรมภายหลังจากที่บุคลากรผู้
ผ่านการอบรมกลับไปปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการนําความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมไปใช้เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่ ไม่
สามารถนําผลที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ได้ เพื่อติดตาม
ให้คําแนะนําและความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมอบรม กรณี
ที่มีปัญหาจากการนําผลจากการอบรมไปใช้ ตลอดจนเพื่อ
รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติจริง สําหรับนําไปประกอบ
ในการวางแผนในการจัดการอบรมในครั้งต่อไป  

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการฝึกอบรม 
คือ แบบสอบถามจากผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรม 

  

โดยได้รับความอนุ เคราะห์จากคณะทํ างานในการ
ออกแบบสอบถาม ได้แก่ อาจารย์ก้องกาญจน์ วชิรพนัง 
คณะศิลปศาสตร์ คุณกนกรัตน์ นาคหฤทัย คณะศิลป-
ศาสตร์ นางสุจิตรา ไข่มุก และนางสาวสิริพร ปานแสง 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ในปีงบประมาณ 2558 ได้ดําเนินการประเมินและติดตาม
ผลการฝึกอบรมโครงการอบรมที่บุคลากรผู้ผ่านการอบรม
กลับไปปฏิบัติงานแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ทั้งส้ิน 7 
โครงการ จาก 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ จํานวน 2 
โครงการ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล จํานวน 
5 โครงการ 

 
โครงการตามกลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชพี 

1. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับต้น 1 รุ่น 9 
ในภาพรวมผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเกีย่วกบัประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.00) โดยผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมสามารถนําผลการอบรมไปใช้
ประโยชน์มากที่สุด คือ เจตคติที่ดีต่องานที่ทํา (ค่าเฉลี่ย 4.14) รองลงมา คือ ความสามารถในการทํางานเป็นทีม (ค่าเฉล่ีย 
4.09) และความสามารถในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.96) ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. โครงการเสริมทักษะการเขียนหนังสือเพื่อการทํางานใน มจธ. 

ในภาพรวมผู้บังคับบัญชาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมที่ผู้ผ่านการอบรมนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 3.47) โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมสามารถนําผลการ
อบรมไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ สามารถเขียนหนังสือเพื่อติดต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
(ค่าเฉล่ีย 3.62) รองลงมา คือ ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรงกับความ
คาดหวัง (ค่าเฉล่ีย 3.60) และผู้เข้าอบรมสามารถเขียนหนังสือเพื่อติดต่องานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างชัดเจนและ
เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น (ค่าเฉล่ีย 3.58) ดังแผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5

4.09 3.98 3.78 3.93 4.14

1 2 3 4 5

3.62 3.49 3.58 3.60
3.09

ความคิดเห็นผูบ้ังคับบญัชาเกี่ยวกบัประโยชน์ท่ีผู้เข้าอบรมนาํมาใช้ในการทํางาน 
1.  ความสามารถในการทํางานเป็นทีม  ระดับ “มาก” 
2. ความสามารถในการสื่อสารสรา้งความเขา้ใจกับผู้ร่วมงานฯ ระดับ “มาก”  
3. ความรอบรูใ้นงานท่ีทํา ระดับ “มาก” 
4. ความสามารถในการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง ระดับ “มาก” 
5. เจตคติท่ีดีตอ่งานท่ีทํา ระดับ “มาก” 

ความคิดเห็นผูบ้ังคับบญัชาเกี่ยวกบัประโยชน์ท่ีผู้เข้าอบรมนาํมาใช้ในการทํางาน 
1.  สามารถเขียนหนังสือติดตอ่งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์  ระดับ “ปานกลาง” 
2. นําความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการทํางานโดยผิดพลาดน้อยลง ระดับ “ปานกลาง”  
3. สามารถเขียนหนังสือติดตอ่งานได้ชัดเจนเข้าใจง่ายย่ิงข้ึน ระดับ “มาก” 
4. สามารถนําความรูม้าประยุกตใ์ช้ปฏิบัติงานตรงความคาดหวัง ระดับ “มาก” 
5. สามารถนําความรูม้าถ่ายทอด/แนะนําให้เพื่อนในหน่วยงาน ระดับ “ปานกลาง” 
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โครงการตามกลยุทธ์ที ่2 การพัฒนาสู่ความเป็นสากล 

1.  การสร้างและจัดการแบบสอบถามเพื่อการสํารวจหรือวิจัยออนไลน์ด้วย Google Docs 
จากการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการนําความรู้ไปใช้ในการทํางาน พบว่า ผู้บังคับบัญชา 
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการนําความรู้ไปใช้ในการทํางานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.74) โดย
ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ ผู้
เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (ค่าเฉล่ีย 3.97) รองลงมา คือ ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างและจัดการแบบสอบถามออนไลน์ใน Google Docs ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.85) และผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรงกับ
ความคาดหวัง (ค่าเฉล่ีย 3.74) ดังแผนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.  หลักสูตร การจัดการแสดงผลลัพธ์ข้อมูลที่ต้องการในตารางคํานวณด้วย Pivot Table 
 จากการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการนําความรู้ไปใช้ในการทํางาน พบว่า ผู้บังคับบัญชา 

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการนําความรู้ไปใช้ในการทํางานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) โดยผู้บังคับบัญชา
ได้ให้ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ ผู้เข้าอบรมสามารถ
ใช้ PIVOT Table วิเคราะห์หาผลสรุปของข้อมูล สามารถนําผลมาแสดงผลในรูปแบบของแผนภูมิ หรือสร้างออกมาเป็น
รูปแบบของรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าเฉล่ีย 3.85) รองลงมา คือ ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา
และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ค่าเฉล่ีย 3.82) และผู้เข้าอบรมสามารถ
นําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรงกับความคาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 3.82) ดังแผนภาพ 

 

 

 

 
3.  โครงการอบรมหลักสูตรปรับแต่งใช้งาน KMUTT Google Apps for  Education Mail ให้ใช้ได้ตรงใจ 

จากการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการนําความรู้ไปใช้ในการทํางาน พบว่า ผู้บังคับบัญชา
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการนําความรู้ไปใช้ในการทํางานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) โดย
ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ ผู้
เข้าอบรมสามารถใช้ Google Apps for Education ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ค่าเฉล่ีย 3.74) รองลงมา คือ ผู้
เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรงกับความคาดหวัง (ค่าเฉล่ีย 3.68) และผู้เข้า
อบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (ค่าเฉล่ีย 3.48) ดังแผนภาพ 

 

1 2 3 4

3.85 3.97
3.74

3.43

1 2 3 4

3.85 3.82 3.82 3.76

ความคิดเห็นผูบ้ังคับบญัชาเกี่ยวกบัประโยชน์ท่ีผู้เข้าอบรมนาํมาใช้ในการทํางาน 
1.  สร้างและจดัการแบบสอบถามออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพ  ระดับ “มาก” 
2. นําความรู้ท่ีไดม้าพัฒนาใหเ้หมาะสมได้มีประสิทธิภาพ ระดับ “มาก”  
3. นําความรู้ท่ีได้ประยุกต์ในการทํางานตรงความคาดหวัง ระดับ “มาก” 
4. นําความรู้ท่ีได้รบัมาถ่ายทอด/แนะนาํเพื่อนรว่มงานในหน่วยงาน ระดับ “ปานกลาง” 

ความคิดเห็นผูบ้ังคับบญัชาเกี่ยวกบัประโยชน์ท่ีผู้เข้าอบรมนาํมาใช้ในการทํางาน 
1.  ใช้ Pivot วิเคราะหห์าผลสรุปข้อมูลนําผลมาแสดงเป็นแผนภูมิได ้ ระดับ “มาก” 
2. นําความรู้ท่ีไดม้าพัฒนาใหเ้หมาะสมได้มีประสิทธิภาพ ระดับ “มาก”  
3. นําความรู้ท่ีได้ประยุกต์ในการทํางานตรงความคาดหวัง ระดับ “มาก” 
4. นําความรู้ท่ีได้รบัมาถ่ายทอด/แนะนาํเพื่อนรว่มงานในหน่วยงาน ระดับ “มาก” 
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4.  โครงการอบรมหลักสูตรสร้างและจัดการเว็บไซต์ด้วย Google Sites  

จากการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการนําความรู้ไปใช้ในการทํางาน พบว่า ผู้บังคับบัญชาส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการนําความรู้ไปใช้ในการทํางานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.42) โดยผู้บังคับบัญชาได้ให้
ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites (ค่าเฉลี่ย 3.64) รองลงมา คือ ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ค่าเฉล่ีย 3.43) และผู้เข้าอบรม
สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดหรือแนะนําให้กับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานที่สังกัดได้ (ค่าเฉลี่ย 3.32) ดังแผนภาพ 

 
 

 
5.  โครงการอบรมหลักสูตรสร้างและจัดการแผนภูมิแบบมืออาชีพ โดย Excel 2013 

จากการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาของผู้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการนําความรู้ไปใช้ในการทํางาน พบว่า ผู้บังคับบัญชา
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการนําความรู้ไปใช้ในการทํางานภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) โดย
ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความคิดเห็นว่าผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้สามารถนําผลการอบรมไปใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ ผู้
เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (ค่าเฉล่ีย 3.81) รองลงมา คือ ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรงกับความ
คาดหวัง (ค่าเฉล่ีย 3.80) และผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้กราฟสรุปงานเหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการแสดงผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (ค่าเฉล่ีย 3.78) ดังแผนภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4

3.74 3.48 3.68
3.22

1 2 3 4

3.64 3.43 3.30 3.32

1 2 3 4

3.78 3.81 3.80 3.43

ความคิดเห็นผูบ้ังคับบญัชาเกี่ยวกบัประโยชน์ท่ีผู้เข้าอบรมนาํมาใช้ในการทํางาน 
1.  สามารถใช้ Google Apps for Education อย่างมีประสทิธิภาพ ระดบั “มาก” 
2. นําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบตัิงานได้ ระดับ “ปานกลาง” 
 อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   
3. สามารถนําความรูม้าประยุกตใ์ช้ปฏิบัติงานตรงความคาดหวัง ระดับ “มาก” 
4. สามารถนําความรูม้าถ่ายทอด/แนะนําให้เพื่อนในหน่วยงาน ระดับ “ปานกลาง” 

ความคิดเห็นผูบ้ังคับบญัชาเกี่ยวกบัประโยชน์ท่ีผู้เข้าอบรมนาํมาใช้ในการทํางาน 
1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites  ระดับ “มาก” 
2. นําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบตัิงานได้ ระดับ “ปานกลาง” 
 อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   
3. สามารถนําความรูม้าประยุกตใ์ช้ปฏิบัติงานตรงความคาดหวัง ระดับ “ปานกลาง” 
4. สามารถนําความรูม้าถ่ายทอด/แนะนําให้เพื่อนในหน่วยงาน ระดับ “ปานกลาง” 

ความคิดเห็นผูบ้ังคับบญัชาเกี่ยวกบัประโยชน์ท่ีผู้เข้าอบรมนาํมาใช้ในการทํางาน 
1.  มีสามารถเลือกใช้กราฟสรุปงานเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ระดับ “มาก” 
2. นําความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบตัิงานได้ ระดับ “มาก” 
 อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   
3. สามารถนําความรูม้าประยุกตใ์ช้ปฏิบัติงานตรงความคาดหวัง ระดับ “มาก” 
4. สามารถนําความรูม้าถ่ายทอด/แนะนําให้เพื่อนในหน่วยงาน ระดับ “ปานกลาง” 
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 งบประมาณประจําปี 2558  

 
 
1. งบประมาณภาพรวม 

 

ในปีงบประมาณ 2558 สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้รับจัดสรร
งบประมาณรวม 12.59 ล้านบาท เพื่อเป็นงบบุคลากร 5.18 ล้านบาท 
งบดําเนินงาน 7.41 ล้านบาท  

เมื่อส้ินปีงบประมาณ 2558 สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีผลการ
เบิกจ่าย เป็นเงินทั้งส้ิน 9.34 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 3.09 
ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดําเนินการ 6.25 ล้านบาท 

2. งบประมาณ จําแนกตามแผนงาน/ โครงการ 
 
 

 
 

 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2558 ของสํานักงานพัฒนาบุคลากร ใกล้เคียงกับแผนที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ 74 มีเพียง
บางโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ 

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางมียอดการเบิกจ่ายเกินวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 118 เนื่องจากเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยมีการปรับโอนงบประมาณจากงบพัฒนาบุคลากร เพื่อสมทบการ
เบิกจ่ายของโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง จึงส่งผลให้งบพัฒนาบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับ
แผน คิดเป็นร้อยละ 86 

โครงการวิจัยมหาวิทยาลัย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ํากว่าแผน โดยมียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ ร้อยละ 8 เนื่องจากตั้ง
งบประมาณไว้เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยในต่างประเทศของนักวิจัย  

ข้อเสนอแนะ ในการจัดทําแผนงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ควรนําผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทาง
กําหนดแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป เพื่อให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อลดปัญหางบประมาณในบาง
โครงการเหลือเยอะเกินไป หรืองบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย 

7.41 
งบดําเนินงาน

5.81
งบบุคลากร

3.36

3.13

2.36

0.25 0.19 0.05

  
แผน ผล 

ผลเทยีบ 
แผน 

 งบพัฒนาบุคลากร 3.89 3.36 86% 

 งบสํานักงานฯ 4.40 3.13 71% 

 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง 2.00 2.36 118% 

 การจัดการความรู้ (KM) 0.60 0.25 41% 

 โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่ 1.00 0.19 19% 

 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย UR) 0.70 0.05 8% 

 รวม 12.59 9.34 74% 

ที่มา :  ผลปีงบประมาณ 2558 จากระบบ Axapta-BC 008 ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 2558 
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 คณะผู้จัดทํา  

 
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1. รศ.ดร.ศักรินทร ์  ภูมิรัตน   ที่ปรกึษา 
2. ดร.กฤษณพงศ์   กีรตกิร   ที่ปรกึษา 
3. นางยุพา    บัวธรา   ที่ปรกึษา 
4. ดร.เกษรา    วามะศิริ   ประธานอนุกรรมการ 
5. ผศ.สุภาณี    เลิศไตรรกัษ ์  รองประธานอนุกรรมการ 
6. ผศ.ดร.ประเสรฐิ   คันธมานนท ์  อนุกรรมการ 
7. ผศ.ดร.บณัฑิต   ทิพากร   อนุกรรมการ 
8. อาจารยธ์นิตสรณ์   จิระพรชยั  อนุกรรมการ 
9. รศ.ดร.พรนภิส   ดาราสว่าง  อนุกรรมการ 
10. อาจารยพ์ิชัย   โฆษิตพันธวงศ์  อนุกรรมการ 
11. รศ.ดร.ววิัฒน์   เรืองเลิศปัญญากุล  อนุกรรมการ 
12. อาจารย์ชลารัตน์   ชัยสิทธิ ์   อนุกรรมการ 
13. นางสาวกนกรัตน์  นาคหฤทัย  อนุกรรมการและเลขานุการ 
14. นางสุจิตรา    ไข่มุก   ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางเลอสิรี    ล้ิมควรสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะทํางานกลัน่กรองการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
1. นางญาณี    ศรีแสน   ประธานคณะทาํงาน 
2. ดร.ธีราพร    ชัยอรุณดีกุล  คณะทํางาน 
3. นางปราณี    คงสาคร   คณะทํางาน 
4. จ.ส.อ.พินิจ    ประจันตวนิช  คณะทํางาน 
5. ดร.ผ่องศรี    เวสารัช   คณะทํางาน 
6. นางสุจิตรา    ไข่มกุ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางเลอสิรี    ล้ิมควรสุวรรณ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะผู้จัดทํา 
1. นางสาวกนกรัตน์   นาคหฤทัย 
2. นางเลอสิรี    ล้ิมควรสุวรรณ  
3. นางนพสร  สุขแสนไกรศร  
4. นางสาวสิริพร   ปานแสง 
5. นางสาวสายชล   บุญศิริเอื้อเฟื้อ 

ข้อมูล 
 บุคลากรสํานักงานพัฒนาทรพัยากรบุคคล สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
ผู้เรียบเรียง 
 นางนิชาภัทร อทุัยชนังกูร 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
           รายช่ือบุคลากรท่ีได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ 
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ตารางที่ 1 รายชื่อบุคลากรสายวิชาชพีอื่นๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ  

ปีที่รับทุน ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง สถานภาพ ระดับ สังกัด สาขาวิชาที่ศึกษา 
ปีที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ปี 2551 
ระดับปรญิญาโท       
1. น.ส. รักชนก  แย้มนันท์ นักคอมพิวเตอร ์ พนักงาน สว สํานักคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 2555 
2. นางธารารัตน์ มีแต้ม นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน จ สํานักบริหารอาคารและสถานที่ การบริหารโครงการ 2554 

ปี 2552 

ระดับปรญิญาโท       
1. นาย สรเสกข์  กุลมัย นักวิทยาศาสตร์ พนักงาน สว สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ เคมี 2557 
2. น.ส. สุภาพร  จันทรมณ ี นักวิเคราะห์แผนฯ พนักงาน จ คณะศิลปศาสตร ์ การบริหารโครงการ 2554 
3. นาย สมภาพ  สุวรรณกวีการ นักวิชาการเกษตร พนักงาน จ สํานักบริหารอาคารและสถานที่ การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 2558 

ปี 2553 

ระดับปรญิญาโท       
1. น.ส. สมสดุา  ศิริสมบัต ิ นักบริการการศึกษา พนักงาน จ สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาต ิ 2555 
2. น.ส. จรรยา  ตรีราช (ระวังภัย) นักบริหารการเงิน พนักงาน จ สํานักงานคลัง การจัดการสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ 2558 
3. นาย บุญม ี พูลภาพ นายช่างเทคนิค พนักงาน สว ภาควิศวกรรมระบบฯ วิศวกรรมไฟฟ้า 2555 
4. น.ส. วราภรณ ์ เมธาวิริยะศิลป ์ ผู้ช่วยนักวจิัย พนักงาน สว สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ วิศวกรรมเคม ี 2557 
5. นางสุมติรา  ศุกขโภคสกุล นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ 2555 

 6. นางถิรดา ยุกตะนันทน์ นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อุดมศึกษา 2557 

ปี 2554 

ระดับปรญิญาโท       
1. นางอรศิร ิ  ปิ่นวิเศษ นักพัสด ุ พนักงาน จ สํานักหอสมุด การบริหารและจัดการองค์กร 2557 
2. นายพรศักดิ ์  เจริญวนันท์ สถาปนิก พนักงาน สว สํานักบริหารอาคารและสถานที่ วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง 2555 
3. นางกรรณิการ ์  ดีปญัญา พนักงานช่วยบริหาร พนักงาน พ สํานักงานคณะวิทยาศาสตร ์ การบริหารและจัดการองค์กร 2556 
4. นางสาววรรณภา ลัคนาวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ พนักงาน สว ภาควิชาเคม ี เคมี 2557 
5. นางสาวสุนทร ี  สุขเกษม นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน จ ภาควิชาจลุชีววิทยา การบริหารและจัดการองค์กร 2557 
ระดับปรญิญาเอก       
6. นายสุทธิพงษ์ โสภา วิศวกร พนักงาน สว ภาควิชาครุศาตร์อตุสาหการ เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ - 

ปี 2555 

ระดับปรญิญาโท       
1. นางธนัญชนก  พุ่มพวง นักบริหารการเงิน พนักงาน จ บัณฑิตวิทยาลัยการจดัการและนวัตกรรม การบริหารและจัดการองค์กร 2557 
2. นายณัฐพล ทรงเจริญ ประชาสัมพันธ ์ พนักงาน สว คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ฯ เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน 2557 
3.นายศราวุฒิ จันทร์แฉลม้ นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน สว มจธ.ราชบุร ี การบริหารโครงการ - 
4.นางสาวสุปรียา  ชูศร นักบริหารการเงิน พนักงาน สว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน - 
5.นายทองไส  ช่วยชู ช่างอิเลก็ทรอนิกส ์ พนักงาน สว ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 2558 
6.นางสาวอนุสรา มีชัย นักบริหารงานทั่วไป พนักงาน จ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม เทคโนโลยีการบรหิาร 2557 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  

ปีที่รับทุน ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง สถานภาพ ระดับ สังกัด สาขาวิชาที่ศึกษา 
ปีที่สําเร็จ 
การศึกษา 

ปี 2556 

ระดับปรญิญาโท       
1. ว่าที่ ร.ต.ณภพ ยางสูง สถาปนิก พนักงาน สว สํานักบริหารอาคารและสถานที่ นวัตกรรมอาคาร - 
2. นายอนุสรณ์ จาํปีเรือง นักบริการการศึกษา พนักงาน จ สํานักงานกิจการนักศึกษา เทคโนโลยีการบรหิาร - 
ระดับปรญิญาเอก       
3. นางสาวปนาลี แทนประสาน นักบริการการศึกษา พนักงาน จ สํานักงานกิจการนักศึกษา การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ - 

ปี 2558 

ระดับปรญิญาโท 
1. น.ส.พิมพ์ใจ ครามบุตร 
2. นางวรนี ทองสุข 

 
นักบริการการศึกษา 
นักสารสนเทศ 

 
พนักงาน 
พนักงาน 

 
จ 
จ 

 
สํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 
- 
- 

 
- 
- 

ระดับปรญิญาเอก 
1. นางณัฐวรินทร ์บุญภูงา 

 
นักบริการการศึกษา 

 
พนักงาน 

 
จ 

 
สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 

 
- 

 
- 

 
 
ตารางที่ 2 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในประเทศ  

ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชาที่ศึกษา มหาวิทยาลัย ปีที่สําเร็จการศึกษา 
คณะศิลปศาสตร ์
1) นายสุรัตน์ เพชรนิล  

 
การจัดการอดุมศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
- 

2) นางสาวอังคนา บุญเสม  สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - 
3) นางสาวภาสนันทน์ อัศวรักษ์  สิ่งแวดล้อม การพฒันาและความยั่งยืน จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย - 
4) นางสาวธนภรณ์ ศรีสุนาครัว การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ - 
5) นางสาวนิชาพร ยอดมณี     นิเทศศาสตร ์ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) - 
คณะครุสาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
1) นายเอกรัตน์ รวยรวย 

 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุร ี

 
- 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
           การส่งบุคลากรอบรม ประชุม/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 3 การส่งบุคลากรอบรม ประชุม/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2558 
ลําดับ หลักสูตร/โครงการ จัดโดย ระยะเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย บุคลากรที่เข้าร่วม 
หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร (จํานวน 2 หลักสูตร ผู้เข้าอบรม 3 คน ค่าใช้จ่ายรวม 425,000 บาท) 

1 การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 15 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 กรกฎาคม ถึง  
3 กันยายน 2558 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ 

55,000 บาท 1. ดร.อริยา พรหมสุภา 

2 นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง 
(นบม.) รุ่นที่ 26 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

6 กรกฎาคม ถึง 
27 สิงหาคม 2558 

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร 

และดูงานที่เยอรมัน 

370,000 บาท 
(ค่าใช้จ่าย 
รวม 2 คน) 

1. อ.มนตรี สุภัททธรรม 
2. รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง 

หลักสูตรสําหรับเจ้าหน้าที่ (จํานวน 12 หลักสูตร ผู้เข้าอบรม 27 คน ค่าใช้จ่ายรวม 163,249 บาท) 
1 การฝึกปฏิบัติการจัดการลงทุนด้วยเครื่องมือ

ทางการเงิน (Financial Lab) รุ่นที่ 9 
สมาคมกองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพ 

14-18 พฤศจิกายน 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

29,610 บาท 1. อ.เจษฎา จันทวงศ์โส 

2 การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูป สมาคมนักบริหารพัสดุ 
แห่งประเทศไทย 

23-26 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

44,547 บาท 1. อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ 
2. คุณสุมนา มณีเพ็ญ 
3. คุณวิภา รุ่งเรืองพลางกูร 
4. คุณวราภรณ์ พีระสงคราม 

3 พัฒนาทักษะในการประเมินค่างานให้แก่
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

23-24 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานครฯ 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1. คุณพิชญ์สินี สุนทรวร 
2. คุณอร่าม ใจกล้า 

4 สัมมนาทางวิชาการ “การป้องปรามการทุจริต  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ 

สมาคมนักบริหารพัสดุ 
แห่งประเทศไทย 

26-28 มีนาคม 2558 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ 
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

34,000 บาท 
(ค่าใช้จา่ย  
รวม 5 คน) 

1. คุณชุติมา บุญทับ 
2. คุณศิริวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์ 
3. คุณพรทิพย์ ซิ้มประดิษฐ 
4. คุณอดิภา เลิศสมาจาร 
5. คุณบุปผารัช ท่องมนต์วิทย์ 

5 ประเด็นปัญหาสําคัญในการบริหารจัดการทุน
มนุษย์ในองค์กร : การบริหารงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ร่วมกับ 

ศาลแรงงานกลาง 

1-3 เมษายน 2558 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

7,500 บาท 1. คุณนพสร สุขแสนไกรศร 

6 ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจําปี 2558 กองทุนบําเหน็จบํานาญ 24-25 พฤษภาคม 2558 โรงแรมรามาการ์เด้น 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1. รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ 
2. คุณนวลจิรา ณ ป้อมเพชร 
3. คุณเครือวัลย์ เสือเล็ก 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) การส่งบุคลากรอบรม ประชุม/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2558 
ลําดับ หลักสูตร/โครงการ จัดโดย ระยะเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย บุคลากรที่เข้าร่วม 

7 ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ 17 และ 
รุ่นที่ 19 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ร่วมกับ 
สมาคมเครื่องการพัฒนา

วิชาชีพอาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ควอท.) 

รุ่นที่ 17 
11-15 พฤษภาคม 2558 

รุ่นที่ 19 
3-7 สิงหาคม 2558 

 

โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพมหานคร 
และต่างจังหวัด 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
(ควอท. 
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

12,000 บาท) 

รุ่นที่ 17 
1. ดร.นงลักษณ์ ปล้องทองคํา 
2. ดร.ปณัตดา ยอดแสง 
รุ่นที่ 19 
1. ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ 

8 ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับ
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดม ศึกษา
เข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการ
กําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

28 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุมศาสตราจารย์ 
ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 
สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1. คุณพิชญ์สินี สุนทรวร 

9 ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สถาบันคลังสมองของชาต ิ 25-28 พฤษภาคม 2558 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร 

28,500 บาท
(งบคณะ
พลังงาน) 

1. คุณเครือวัลย์ มณีวัต 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ 
"Professional Competencies & 
Qualification Framework : Policy 
Guideline for Career Advancement" 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

6 กรกฎาคม 2558 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1. ผศ.ดร.สกล ธีระวทัญญู 

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการดําเนินงานพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 3 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

21 สิงหาคม 2558 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 1. ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ 
2. คุณสุกานดา บุณยาทร 
3. คุณพัชรี ศรีโชติ 

12 โครงการเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ
ประจําปี 2558 "การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
ในวัยเกษียณ" 3 รุ่น 

ศูนย์บริการพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รุ่นที่ 1 
23-27 กุมภาพันธ์ 2558 

รุ่นที่ 2 
22-26 มิถุนายน 2558 

รุ่นที่ 3 
24-28 สิงหาคม 2558 

โรงแรมอโมร่า และ 
สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  

จังหวัดเชียงใหม่ 

47,591.90 
บาท 

รุ่นที่ 1 
1. ดร.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา 
2. คุณสมบูรณ์ ยอดสอน 
รุ่นที่ 2 
1. คุณมนเทียร ธินิศิริ 
รุ่นที่ 3 
1. คุณสถาน เฉลิมพันธ์ 

 


