
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 



ค าน า 

ตามท่ี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้จัดท าแผน บริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือมุ่งให้บุคลากรของคณะฯ ได้รับการพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคลากรที่
มีขีดความสามารถในระดับชาติ ระดับนานาชาติ  และ ท างานอย่างมีความสุข  โดยแผนบริหารและ พัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว  มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐  – ๒๕๖๔ ) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๐ และ แผนบริหารและ พัฒนาบุคลากร  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือให้การด าเนินการ บริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอ รายงานผลการด าเนิน งานตามแผน บริหารและ พัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๐ เพ่ือจะท าให้คณะฯ ได้ทราบถึงศักยภาพของ บุคลากรในคณะฯ และหาแนวทางในการ บริหาร
และพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้มีความก้าวหน้าในสาขาอาชีพต่อไป  

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาน อุฬารธรรม) 
                                                                                        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

                                                                                         กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๐ 

ตามท่ี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ได้ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสัมฤทธิ์ผลตามแผนการด าเนินงาน คณะฯ จึงได้ท าการประเมินผล การด าเนินงาน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ตารางสรุปผลโครงการ / กิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอน  

ล าดับ โครงการ วัน / เวลา / สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้า 
อบรม / คน 

ประเมินความ 
พึงพอใจ 

๑. โครงการสัมมนาเทคนิคการนิเทศการ
สอนของอาจารย์และอาจารย์ พี่เล้ียง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

๓๐ พ.ค. – ๑ มิ.ย. ๖๐ 
 

บุคลากรสายวิชาการ  
 

๓๐ คน ๔.๖๓ 
(ระดับมาก) 

๒. ตารางสรุปผลโครงการ / กิจกรรมด้านการจัดการความรู้  

ล าดับ โครงการ วัน / เวลา / สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้า 
อบรม / คน 

ประเมินความ 
พึงพอใจ 

๑. - - - - - 

๓. ตารางสรุปผลโครงการ / กิจกรรมด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ล าดับ โครงการ วัน / เวลา / สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนผู้เข้า 
อบรม / คน 

ประเมินความ 
พึงพอใจ 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๒๙ พ.ย. – ๒ ธ.ค. ๕๙    

 

 

 

 

 



๔. ตารางสรุปผลการจัดส่งบุคลากรสายวิชาการ ไปประชุมวิชาการ หรือ น าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ
และต่างประเทศ (ทัง้ท่ีหน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น)  

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที่ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. เสนอผลงานวิจัยในการประชุม    
วิชาการ International 
Conference on Compute 
Science and Information 
Technology (ICCSIT 2016) 

อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล ๑๔ – ๑๕ ธ.ค. ๕๙        
พัทยา จ.ชลบุรี 

Planetary Scientific 
Reserach Centre 

๒. เสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ Electrical Engineering / 
Electronics, Computer, 
Telecommunications and 
Information Technology 
Conference 2017 (ECTI-COM 
2017) 

อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล ๒๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๐  
ณ ภูเก็ต เกรซแลน์  
รีสอร์ท แอนด์ สปา  
จ.ภูเก็ต 

Electrical 
Engineering / 
Electronics, 
Computer, 
Telecommunicatio
ns and Information 
Technology (ECTI) 

๓. เสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๓  
(13th Conference on Energy 
Network of Thailand) 

อ.เอนก สุทธิฤทธ์ ๓๑ พ.ค. – ๒ มิ.ย. ๖๐ 
โรงแรมดิเอ็มเพรส  
จ.เชียงใหม่ 

วิทยาลัยพลังงานทด 
แทน มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ และ               
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโน 
โลยีราชมงคลธัญบุรี 

๔. เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชา 
การเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล แห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๑ (The 31st 
Conference of Mechanical 
Engineering Network of 
Thailand ; ME - NETT) 

อ.ชนิดา ป้อมเสน ๔ – ๗ ก.ค. ๖๐  
ภูเขางามรีสอร์ท  
จ.นครนายก 

ภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล  
มศว.ประสานมิตร 

๕. เสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชา 
การเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล แห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๑ (The 31st 
Conference of Mechanical 
Engineering Network of 
Thailand ; ME - NETT) 

อ.อิศกฤตา โลหพรหม ๔ – ๗ ก.ค. ๖๐  
ภูเขางามรีสอร์ท  
จ.นครนายก 

ภาควิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล  
มศว.ประสานมิตร 

 

 

 



๕. ตารางสรุปผลการจัดส่งบุคลากรสายวิชาการ ไปฝกึอบรม สัมมนา หรือ ศึกษาดูงาน ในประเทศ และ
ต่างประเทศ (ทัง้ท่ีหน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึน้) 

ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที่ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพ 

อ.ชนิดา ป้อมเสน 
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
อ.วรวีร์ ปัญญาค า 
ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี 
อ.มารุต เขียวแก่ 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 
อ.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล 
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 

๒๑ ต.ค. ๕๙ 
ห้อง R ๔๐๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา 

สนง.ประกันคุณภาพ 
มทร.กรุงเทพ 

๒. โครงการพัฒนาการสอนการคิด
สร้างสรรค์ 

ผศ.ศิราณี ศรีกนก 
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร 
อ.ดร.หทัยชนก โทสินธิติ 
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 
อ.สมใจ หุตะสุขะพัฒน์ 
อ.มินตรา ศักดิ์ดี 
อ.มารุต เขียวแก่ 
อ.วรวีร์ ปัญญาค า 

๒๗ – ๒๙ ต.ค. ๕๙
โรงแรมซันธาราเวล
เนสรีสอร์ทแอนด์สปา 
จังหวัดฉะเชิงเรา 
 

กองบริหารงานบุคคล 
มทร.กรุงเทพ 

๓. โครงการพัฒนาการสอนการคิด
สร้างสรรค์ 

ผศ.ศิราณี ศรีกนก 
อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร 
อ.ดร.หทัยชนก โทสินธิติ 
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 
อ.สมใจ หุตะสุขะพัฒน์ 
อ.มินตรา ศักดิ์ดี 
อ.มารุต เขียวแก่ 

๘ – ๑๑ ธ.ค. ๕๙ 
ประเทศสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 

กองบริหารงานบุคคล 
มทร.กรุงเทพ 

๔. ประชุมระดมสมองเพื่อจัดท ายุทธ 
ศาสตร์และแผนปฏิบัติงานวิจัยเพื่อ
สร้างนวัตกรรม 

อ.มนฤดี ผาบสิมมา 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 

๑๖ – ๑๗ ม.ค. ๖๐  
ห้องประชุมเบญจรัตน์  
มจพ. 

สนง.เลขาธิการที่
ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย 

๕. โครงการการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากงานวิจัย 

อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล 
จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 
อ.วรวีร์ ปัญญาค า 
ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี 

๑๖ ม.ค. ๖๐ 
ห้อง R ๓๐๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มทร.กรุงเทพ 

 

 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที่ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลัก 
สูตร 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 
ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี 
อ.มารุต เขียวแก่ 
อ.สมเกียรติ เติมสุข 
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 
อ.อิศกฤตา โลหพรหม 
ผศ.สว่าง ฉันทวิย์ 
อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล 
อ.มนฤดี ผาบสิมมา 
อ.ปราโมทย์ พลิคามิน 

๒๐ – ๒๒ ม.ค. ๖๐ 
โรงแรมไมด้า ทวารวดี 
แกรนด์ จ.นครปฐม 

สวท. 
มทร.กรุงเทพ 

๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผน
ระยะยาว  

อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร 
อ.ดร.หทัยชนก โทสินธิติ 
ผศ.ศิราณี ศรีกนก 
จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระกุลชัย 
อ.สมเกียรติ เติมสุข 
อ.มนฤดี ผาบสิมมา 
อ.สมพร ปิยะพันธ์ 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 

๒๐ – ๒๑ ม.ค. ๖๐ 
บ้านอัมพวา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา  
จ.สมุทรสงคราม 

กองนโยบายและแผน  
มทร.กรุงเทพ 

๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

อ.ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ ๒๓ – ๒๔ ม.ค. ๖๐ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ชั้น ๓ 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

อ.ชนิดา ป้อมเสน 
อ.อิศกฤตา โลหพรหม 
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
อ.วรวีย์ ปัญญาค า 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 
อ.ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ 
อ.มนฤดี ผาบสิมมา 
อ.มารุต เขียวแก่ 

๒๓ – ๒๔ ม.ค. ๖๐ 
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๑๐. สัมมนาประชาพิเคราะห์ น าเสนอผล
การจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็ว
สูงและระบบราง ระยะท่ี ๒ 

อ.มนฤดี ผาบสิมมา ๑๐ ก.พ. ๖๐ 
โรงแรมเดอะ ทวิน 
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 
มจธ. 

๑๑. ประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานโครงการวินปลอดมลพิษ 

จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย ๑๐ ก.พ. ๖๐ 
ห้องประชุมสภา 
เขตสาทร 
ส านักงานเขตสาทร 

ส านักงานเขตสาทร 

 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที่ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๑๒. โครงการ Teaching Academy 
Award #6 2017 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ 
อ.ดร.หทัยชนก โทสินธิติ 
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 
อ.มินตรา ศักดิ์ดี 
อ.ชนิดา ป้อมเสน 
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 

๑๘ – ๒๑ ก.พ. ๖๐ 
มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา 

มทร.ศรีวิชัย 

๑๓. โครงการการถ่ายทอดแผนยุทธ 
ศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี 
อ.มารุต เขียวแก่ 
อ.มินตรา ศักดิ์ดี 

๒๕ – ๒๙ ก.พ. ๖๐ 
บ้านอัมพวา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 

กองนโยบายและแผน 
มทร.กรุงเทพ 

๑๔. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ 

อ.มารุต เขียวแก่ ๒๐ – ๓๑ มี.ค. ๖๐ 
มทร.กรุงเทพ 

คณะกรรมการ
อธิการบดี  
ม.เทคโนโลยีราชมงคล 

๑๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจด้วยซอฟต์แวร์ 
Opensource 

อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 
อ.ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ 
อ.ดร.ไพศาล สุธีบรรเจิด 

๒๗ – ๒๙ มี.ค. ๖๐ 
ห้องประชุม ๓๐๑ R 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา  

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๑๖. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ 

อ.มารุต เขียวแก่ ๓ – ๑๔ เม.ย. ๖๐ 
มทร.กรุงเทพ 

คณะกรรมการ
อธิการบดี  
ม.เทคโนโลยีราชมงคล 

๑๗. ฝึกอบรมหลักสูตร Advance 
Arduino for industrial 
application 

อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัด์ิ ๘ - ๙ เม.ย. ๖๐ 
อาคารตั้งฮั่วบัก 
บางรัก กรุงเทพฯ 

 

๑๘. ประชุม สัมมนา การจัดการความรู้ อ.มนฤดี ผาบสิมมา 
อ.อิศกฤตา โลหพรหม 
อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล 
อ.สมพร ปิยะพันธ์  
อ.วรวีย์ ปัญญาค า 
อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์ 

๑๙ เม.ย. ๖๐ 
ห้องประชุม ๓๐๑ R 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา  

สวท. 
มทร.กรุงเทพ 

๑๙. โครงการพัฒนาคุณภาพนักวิจัย  
มทร.กรุงเทพ 

อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ  
อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  
อ.ชนิดา ป้อมเสน  
ผศ.ดร.ศิราณี ศรีกนก 
อ.มินตรา ศักดิ์ดี 

๑๙ – ๒๑ เม.ย. ๖๐ 
บ้านอัมพวารีสอร์ท  
แอนด ์สปา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มทร.กรุงเทพ 

๒๐. ประชุมเครือข่ายนวัตกรรม  
เพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย 

อ.ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ ๒๐ เม.ย. ๖๐ 
โรงแรมคราวน์พลาซ่า 
ลุมพินีพาร์ค กรุงเทพฯ  

สวทน. 

 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที่ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๒๑. ประชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ประเทศ 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ๒๔ – ๒๕ เม.ย ๖๐
โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพฯ 

สนง.เลขาธิการคุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้รับผิดชอบ
ด้านพลังงานและพัฒนาหลักสูตร 

อ.ดร.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล ๒๕ – ๒๖ เม.ย ๖๐
โรงแรมเดอะทวิน  
ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนฯ 

๒๓. โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาวินัย
นักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๐ 

อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสด์ิ 
อ.มนฤดี ผาบสิมมา 

๒๖ – ๒๘ เม.ย ๖๐  
โรงแรมเซรา รีสอท์  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

กองพัฒนานักศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๒๔. งานเสวนา 60 Minutes Future 
Talk ครั้งท่ี ๓ ในหัวข้อ ถอดรหัส
อาชีวศึกษาเยอรมันสู่การพัฒนา
อาชีวศึกษาไทย 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 

๒๗ เม.ย ๖๐   
หอสมุดกลาง 
มทร.ธัญบุรี 

มจล. 

๒๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ท่ีปรึกษา 

อ.ภชรดิษฐ์ แปงจิตต 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 
อ.อิศกฤตา โลหพรหม 
อ.สมเกียรติ เติมสุข 
อ.ชนิดา ป้อมเสน 
อ.ดร.ไพศาล สุธีบรรเจิด 

๒๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
บ้านอัมพวา รีสอร์ท  
แอนด์สปา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มทร.กรุงเทพ 

๒๖. โครงการประชุมสัมมนาการเตรียม 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม  
อ.ปราโมทย์ พลิคามิน 

๑ – ๒ พ.ค. ๖๐ 
บ้านอัมพวารีสอร์ท  
แอนด ์สปา 
จ.สมุทรสงคราม 

กองนโยบายและแผน 
มทร.กรุงเทพ 

๒๗. ประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ
แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ 

ผศ.ศิราณี ศรีกนก ๓ – ๔ พ.ค. ๖๐ 
โรงแรม Berkeley 
กรุงเทพฯ 

สวท. 
มทร.กรุงเทพ 

๒๘ โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ 

อ.มารุต เขียวแก่ ๑๕ พ.ค. – ๙ มิ.ย. ๖๐ 
Waikato Institute of 
Techology (WINTEC) 
ประเทศนิวซีแลนด์ 

คณะกรรมการ
อธิการบดี  
ม.เทคโนโลยีราชมงคล 

๒๙. ประชุมหน่วยงานเจ้าภาพร่วม 
เพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครุศาสตร์สวนสุนันทา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ผศ.ศิราณี ศรีกนก ๑๖ พ.ค. ๖๐ 
ห้อง ๑๑๒๔  
คณะครุศาสตร์ 
มรภ.สวนสุนันทา 
 

คณะครุศาสตร์ 
มรภ.สวนสุนันทา 
 

๓๐. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมิน
คุณภาพภายในส าหรับการขึ้น
ทะเบียนหลักสูตร TQR 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ๑๙ พ.ค. ๖๐ 
โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 
กรุงเทพ 

สกอ. 

 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที่ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๓๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 
อ.ปราโมทย์ พลิคามิน 
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ 
อ.ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร 

๒๙ – ๓๑ พ.ค. ๖๐ 
ห้อง R ๓๐๑ อาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
มทร.กรุงเทพ 

กองบริหารงานบุคคล 
มทร.กรุงเทพ 

๓๒. สัมมนาวิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริง
อย่างยั่งยืน ปีท่ี ๓ 

อ.วิโรจน์  เลิศธีระชาญชัย ๓๐ พ.ค. ๖๐ 
โรงแรมสุโกศล กรุงเทพ 

สกว. 

๓๓. อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ตรวจ
สอบและรับรองการจัดการพลังงาน 

อ.ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ ๓๑ พ.ค. – ๒ มิ.ย. ๖๐ 
โรงแรมฟูราม่า 
จ.เชียงใหม่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ม.เชียงใหม่ 

๓๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop 
  

อ.ดร.ไพศาล สุธีบรรเจิด ๑ – ๒ มิ.ย. ๖๐ 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ R ส านัก
วิทยาบริการฯ 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๓๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนผลงานทางวิชาการ  
(สายวิชาการ) 

จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย ๑ – ๓ มิ.ย. ๒๕๖๐ 
โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก 
ซอฟเฟอริน รีสอร์ท 
แอนด์ สปา  
จ.เพชรบุรี 

กองบริการงานบุคคล 
มทร.กรุงเทพ 

๓๖ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator 
  

อ.ดร.ไพศาล สุธีบรรเจิด ๕ – ๖ มิ.ย. ๖๐ 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ R ส านัก
วิทยาบริการฯ 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๓๗. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผศ.ประสาน อุฬารธรรม 
ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ 
อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 
อ.ชนิดา ป้อมเสน 
อ.อิศกฤตาโลหพรหม 
จ.ส.ต.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 
อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 
อ.ปราโมทย์ พลิคามิน 
อ.อนุวิทย์ สนศิริ 
อ.สมเกียรติ เติมสุข 
อ.วรวีย์ ปัญญาค า 
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 
อ.ปรียาภรณ์ มัชฌกิะ 
อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล 
อ.ดร.ไพศาล สุธีบรรเจิด 
อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ 

๙ มิ.ย. ๖๐ 
หอประชุมอาคาร
ส านักงานอธิการบดี 
มทร.กรุงเทพ 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 



ล าดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน/เวลา/สถานที่ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

  ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี 
อ.ทินโน ขวัญดี 
อ.มนฤดี ผาบสิมมา 
อ.มารุต เขียวแก่ 

  

๓๘. สัมมนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เล้ียง 
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง 
ตอนล่าง 

อ.ดร.เพชรา  พิพัฒน์สันติกุล ๑๐ – ๑๑ มิ.ย. ๖๐ 
โรงแรม Springfield 
Village Golf  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  

มจธ. 

๓๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Adobe InDesign  

อ.ดร.ไพศาล สุธีบรรเจิด ๑๒ – ๑๓ มิ.ย. ๖๐ 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ชั้น ๓ ห้อง 
๓๐๓ R ส านักวิทยา
บริการฯ 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๔๐. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกล
ยุทธ์การสอนและการวัดผลส าหรับ
อุดมศึกษายุคใหม่  

อ.ดร.หทัยชนก โทสินธิติ 
อ.สมใจ หุตะสุขพัฒน์ 
อ.ทินโน ขวัญดี 
อ.ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ 
อ.พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ 
อ.ดร.ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล 
อ.วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย 
อ.ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  

๑๖ – ๑๘ มิ.ย. ๖๐ 
โรงแรมโบตานีบีช  
รีสอร์ท จ.ชลบุรี 

สวท. 
มทร.กรุงเทพ 

๔๑. ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู
อาชีวศึกษาฯ 

ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ 
ผศ.ศิราณี ศรีกนก 

๑๙ – ๒๐ มิ.ย. ๖๐ 
ห้องประชุมธัญกาฬ 
มทร.ธัญบุรี 

มทร.ธัญบุรี 

๔๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การผลิตสื่อ PR ทางจอภาพ Digital 
Signage 

อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 
 

๒๑ – ๒๓ มิ.ย. ๖๐
ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ชั้น ๓ ห้อง 
๓๐๓ R ส านักวิทย
บริการฯ 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๔๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สื่อสารภายในองค์กร 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล 
อ.ชนิดา ป้อมเสน 
อ.ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 
 

๒๔ – ๒๕ มิ.ย. ๖๐
บ้านอัมพวา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา อ.เมือง 
จ.สมุทรสงคราม  

กองนโยบายและแผน 
มทร.กรุงเทพ 

๔๔. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

อ.มารุต เขียวแก่ ๓ – ๕ ก.ค. ๖๐ 
โรงแรมรีเจ้นท์ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี 

 



๖. ตารางสรุปผลการจัดส่งบุคลากรสายวิชาการ ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์
ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ หรือ วิทยากร
บรรยาย ในประเทศและต่างประเทศ (ทัง้ท่ีหน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึน้) 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. กรรมการตัดสินการแข่งขัน อ.สุระศักดิ์ ศรีปาน 
อ.เอนก สุทธิฤทธ์ 
อ.ภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย 

๒๒ ม.ค. ๖๐ 
ศูนย์การแสดงสินค้า 
และการประชุมอิม
แพ็ค 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ 
เซลล์ จ ากัด 

๒. วิทยากรบรรยายด้านการผลิตสื่อ อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก ๓๑ ม.ค. ๖๐ 
ห้อง ๓๐๔ ชั้น ๓ 
อาคาร ๔๘ 
มทร.กรุงเทพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.กรุงเทพ 

๓. วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาสื่อ
การสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี 

อ.สมพร ปิยะพันธ์ 
 

๒๑ – ๓๑ พ.ค. ๖๐ 
โรงแรมอยุธยาวิลล์ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย  

๔. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
มรภ.กาญจนบุรี 

อ.ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ๒๒ พ.ค. ๖๐ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา  

มรภ.กาญจนบุรี 

๕. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ผลิตส่ือ
การเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผศ.ศิราณี ศรีกนก 
 

๑ ก.ค. ๖๐ 
สนง.เทศบาล  
ต.สวนหลวง 
จ.สมุทรสาคร 

สนง.เทศบาล  
ต.สวนหลวง 
 

๗. ตารางสรุปผลการจัดส่งบุคลากรสายสนับสนุน ไปฝกึอบรม สัมมนา หรือ ศึกษาดงูาน ในประเทศ และ
ต่างประเทศ (ทัง้ท่ีหน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึน้) 

ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน / เวลา / สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพ 

น.ส.ชุติมา บัวรุ่ง 
น.ส.กรรณิการ์ ปัญญา 

๒๑ ต.ค. ๕๙ 
ห้อง R ๔๐๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา 

สนง.ประกันคุณภาพ 
มทร.กรุงเทพ 

๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับคณะ 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
นางพัชรี ทองแย้ม 
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ซ่ิน 
น.ส.เบญจพรรณ พลิคามิน 
น.ส.ชุติมา บัวรุ่ง 

๒๕ – ๒๖ ม.ค. ๖๐ 
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

สนง.ประกันคุณภาพ 
มทร.กรุงเทพ 

 



ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ วัน / เวลา / สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๓. โครงการ Teaching Academy 
Award #6 2017 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร ๑๘ – ๒๑ ก.พ. ๖๐ 
มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา 

มทร.ศรีวิชัย 

๔. โครงการการถ่ายทอดแผนยุทธ 
ศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

นางพัชรี ทองแย้ม 
น.ส.เบญจพรรณ พลิคามิน 
นายไพรัช แก้วศรีงาม 

๒๕ – ๒๙ ก.พ. ๖๐ 
บ้านอัมพวา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม 

กองนโยบายและแผน 
มทร.กรุงเทพ 

๔. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.เบญจพรรณ พลิคามิน 

๒๕ ก.พ. – ๑ มี.ค. ๖๐ 
โรงแรม ฮาร์ดร็อค 
โฮเทล เมืองพัทยา 
จ.ชลบุรี 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
มทร.กรุงเทพ 

๖. ประชุม สัมมนา การจัดการความรู้ น.ส.ปราณี เพชรสกุลทอง 
น.ส.ชุติมา บัวรุ่ง 

๑๙ เม.ย. ๖๐ 
ห้องประชุม ๓๐๑ R 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา  

สวท. 
มทร.กรุงเทพ 

๗. โครงการอบรมสัมมนาการพัฒนา
วินัยนักศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๐ 

น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ซ่ิน ๒๖ – ๒๘ เม.ย ๖๐ 
โรงแรมเซรา รีสอท์  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

กองพัฒนานักศึกษา 
มทร.กรุงเทพ 

๘. โครงการอบรมการปฏิบัติงานท่ีถูก 
ต้องด้านการเงิน การคลัง และ พัสดุ 

นางพัชรี ทองแย้ม 
นางน้ าอ้อย จงเสถียร 
น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.ลัดดาวรรณ แซ่ซ่ิน 
น.ส.เบญจพรรณ พลิคามิน 
น.ส.ชุติมา บัวรุ่ง 

๑๗ – ๑๙ พ.ค ๖๐  
โรงแรมเมธาวลัย  
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

กองคลัง 
มทร.กรุงเทพ 

๙. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

นายไพรัช แก้วศรีงาม 
นายสมหวัง โพธ์ิทอง 
น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 

๑๔ – ๑๖ มิ.ย ๖๐  
ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ 
R ส านักวิทยบริการฯ 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การผลิตสื่อ PR ทางจอภาพ Digital 
Signage 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร ๒๑ – ๒๓ มิ.ย. ๖๐ 
ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๓ 
R ส านักวิทยบริการฯ 

สวส. 
มทร.กรุงเทพ 

๑๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
สื่อสารภายในองค์กร 

น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 
น.ส.นภัทร จันทร์เลิศ 
นางเพียร โพธิ์มณี 
นางบัวพิศ หอมหงษ์ 
นางมณเฑียร เนียมสุข 

๒๔ – ๒๕ มิ.ย. ๖๐ 
บ้านอัมพวา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม  

กองนโยบายและแผน 
มทร.กรุงเทพ 

๑๒. โครงการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

น.ส.เบญจพรรณ พลิคามิน 
น.ส.จรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 

๑๐ – ๑๑ มิ.ย. ๖๐ 
 

กองบริหารงานบุคคล 
มทร.กรุงเทพ 



๘. ตารางสรุปผลการจดัส่งบุคลากรเพื่ออบรมสู่ต าแหน่งบริหาร 

ล าดับ 
 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัน / เวลา / 

สถานที ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. โครงการเตรียมผู้บริหาร รุ่นท่ี ๒  ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์  
ผศ.ศิราณี ศรีกนก 
อ.ปราโมทย์ พลิคามิน  
 

๓ – ๖ มี.ค. ๖๐ 
บ้านอัมพวา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 
๒๐ – ๒๕ เม.ย. ๖๐ 
ศึกษาดูงาน จ.ชุมพร 
 

มทร.กรุงเทพ 

๙. ตารางสรุปผลการจดัสรรทุนสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อใน
ประเทศหรอืต่างประเทศ 

ล าดับ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ระดับ 
ในการศึกษาต่อ 

หลักสูตร / สาขาวิชา 
 

มหาวิทยาลัย 
 

๑.     
๒.     
๓.     



การประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ผลผลิต 

เทียบกับแผน 

บรรลุตาม 
เป้า ๗๕ % 

หมายเหตุ 

๑. โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาการเรียน
การสอน 

๑. จ านวนโครงการ /กิจกรรมด้านกา ร
พัฒนาการเรียนการสอน 

โครงการ ๒ โครงการ ๑ โครงการ ร้อยละ ๕๐   

๒. โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ๒. จ านวนโครงการ /กิจกรรมด้านการจัด  การ
ความรู้ 

โครงการ ๒ โครงการ ๐ โครงการ ร้อยละ ๐ 
 

  

๓. โครงการ/กิจกรรมด้านความรู้และทักษะที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

๓. จ านวนโครงการ /กิจกรรมด้านความรู้แ ละ
ทักษะท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

โครงการ ๒ โครงการ ๑ โครงการ ร้อยละ ๕๐   

๔. จัดส่ งบุคลากรสายวิชาการ ไปประชุ ม
วิชาการหรื อน า เสนอผลงานวิ ชาการใ น
ประเทศและต่างประเทศ (ท้ังที่หน่วย งาน
ภายในและภายนอกจัดขึน้) 

๔. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  ท่ีไปประชุม
วิชาการ /น าเสนอผลงานวิชาก ารใน
ประเทศและต่างประเทศ  

คน ๑๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

๔ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ ๔๐   

๕. จัดส่ งบุคลากรสาย วิชาการ ไ ปฝึกอบรม  
สัมมนา  หรือ ศึกษาดูงานในประเทศ  และ
ต่างประเทศ  (ท้ังที่หน่วยงานภายในและ
ภายนอกจัดขึน้) 

๕. จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  ท่ีไปฝึก  
อบรม /สัมมนา /ศึกษาดูงาน  ในประเ ทศ
และต่างประเทศ  

คน ๒๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

๒๘ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ ๑๐๐   

๖. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ บุคลากรสายวิชาการ
ท่ีไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ /ท่ีปรึกษา /กรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน /กรรมการ
วิชาการ /กรรมการวิชาชีพ  ระดับชาติ /
ระดับนานาชาติ /วิทยากรบรรยาย ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

๖. จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีไปเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ /ท่ีปรึกษา /กรรมกา รวิทยา  
นิพนธ์ภายนอกสถาบัน /กรรมการวิชา  
การ /กรรมการวิชาชีพ ระดับชาติ /ระดับ
นานาชาติ /วิทยากรบรรยาย ในประเทศ
และต่างประเทศ 

คน ๒๐ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

๗ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ ๓๕   

๗. ส่งบุคลากรสายสนับสนุ น ไปฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ในประเทศ และ

๗. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไป
ฝึกอบรม /สัมมนา /ศึกษาดูงานในประเทศ

คน ๘ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

๑๒ คน 
(ไม่นับซ้ า) 

ร้อยละ ๑๐๐   



โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ผลผลิต 

เทียบกับแผน 

บรรลุตาม 
เป้า ๗๕ % 

หมายเหตุ 

ต่างประเทศ (ท้ังที่หน่วยงานภายในและ
ภายนอกจัดขึน้) 

และต่างประเทศ  

๘. บุคลากรสายสนั บสนุ นจัดท า คู่ มือก าร
ปฏบัิติงานท่ีรบัผิดชอบแลว้เสรจ็ 

๘. จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 

ร้อยละ ร้อยละ 
๒๐ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

-   

๙. จดัส่งบคุลากรเพื่ออบรมสู่ต าแหน่งบริหาร ๙. จ านวนบุคลากรเพื่ออบรมเข้าสู่ต าแหน่ง
บริหาร 

คน ๑ คน ๑ คน ร้อยละ ๑๐๐   

บรรลุผลตามเป้าหมายต้ังแต่ ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป 
๓ ตัวชี้วัด 

 

 


