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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  

4.1 วัตถุประสงค์ 

      4.1.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรสถาบันเป็นคนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนักและมีทักษะ  
               การสื่อสาร 

      4.1.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย อันที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป 

      4.1.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันได้มีความรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
ร้อยละความสำเร็จ
เทียบค่าเป้าหมาย 

1. นักเรียน นักศึกษาผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการเรียนการสอน 
   กับศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 65 82.66 127.17 

2. นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ร้อยละ 80 84.00 105 
3. บุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ร้อยละ 80 84.00 105 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจำปีผ่านการประเมินตาม 
    วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 80 93.75 117.19 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 

5.1 วัตถุประสงค์ 

      5.1.1 เพ่ือให้สถาบันฯ มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง สอดรับกับการเป็นหน่วยงานของรัฐและทันสมัย 

      5.1.2 เพื่อให้ผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของระบบงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ ในฐานะที่เป็น 
หน่วยงานภาครัฐ 

      5.1.3 เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและมีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

      5.1.4 เพ่ือให้สถาบันมีแผนระยะยาว (15 ปี) เป็นแนวทางพัฒนาสถาบัน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
ร้อยละความสำเร็จ
เทียบค่าเป้าหมาย 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการใช้ระบบสารสนเทศของสถาบันที่รองรับระบบ 
    บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

ร้อยละ 80 66.70 83.38 

2. จำนวนเรื่องท่ีหน่วยตรวจสอบภายในตรวจพบว่าไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ/ 
   ประกาศ/คำสั่งของสถาบัน 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
จำนวนเรื่องท่ีผู้ตรวจสอบ

สุ่มตรวจทั้งหมดต่อปี 

งานตรวจสอบภายในเพิ่งจัดตั้ง 
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 

3. จำนวนครู อาจารย์ที่ได้เลื่อนตำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 3 150 
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รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 

ลำดับ การดำเนินงาน จำนวน (เรื่อง) 

1 การพิจารณาข้อบังคับสถาบัน 21 

2 การพิจารณาระเบียบ - 

3 การพิจารณาประกาศสถาบัน 17 

4 การพิจารณาเก่ียวกับการบรรจุและแต่งตั้ง และกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสถาบัน 11 

5 การพิจารณาค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอ่ืนให้แก่บุคลากรสถาบัน 3 

6 การพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ - 
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รายงานผลการดำเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 

1) การศึกษาต่อของอาจารย์ 
    ในปีงบประมาณ 2562 การศึกษาต่อของสายวิชาการ  
    1.1 ระดับปริญญาเอก จำนวน 6 คน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ภาควิชา 
หลักสูตรสาขาวิชา 

ที่ลาศึกษาต่อ 
สถาบัน 

1 ผศ.กนกวรรณ  เรืองศิริ ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2 นายปฎิญญา  ศักดิ์หวาน วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 นายกฤษดา  ศรีจันทร์พิยม บริหารเทคนิคศึกษา สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

4 ผศ.ปเนต  เสรีรังสรรค์ _ สาขาการจัดการ สำนักวิชาการ
จัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

5 น.ส.สุรัตนา  นลิพันธุ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล ภาควิชาการการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

6 นายอุดมศักดิ์  แก้วมรกต ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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1.2 การศึกษาต่อของสายวิชาการ (ระดับปริญญาโท) จำนวน 7 คน 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ภาควิชา 
หลักสูตรสาขาวิชา 

ที่ลาศึกษาต่อ 
สถาบัน 

1 น.ส.ครินา  สุวแพทย์  สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 น.ส.ธัญญานันท์  เทียนขาว  สาขา Marketing and 

Management  ภาคอินเตอร์ 
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นายเฉลิม  ไชยวงค์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 

4 น.ส.รัตนาภรณ์  เทพเจริญ  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

5 นายณัฐดนัย  ภูมิรินทร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา แขนงวิชา
โทรคมนาคม (ภาคพิเศษ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

6 น.ส.ทิพย์ทิยา  อินทร์ทิพย์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา แขนง
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

7 นายอรรคพล  พลอยประดิษฐ์  สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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1.3 การศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จำนวน 7 คน 

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน 
1 น.ส.สโรชา  กรุษฉ่ำ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
2 นายพงศ์ภัค  เชิงชาญกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
3 น.ส.สรินยา  ไชยฤทธิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
4 น.ส.จิตอนงค์  รวมพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
5 น.ส.ศุภางค์จิตร  มองเพชร   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
6 นายวิสันต์  ผดุงสันติกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
7 น.ส.สปันนา  นวลสอาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 
2) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
    2.1 รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน ได้แก่ 
     รองศาสตราจารย์ ดร.วรา  วราวิทย์ แต่งตั้งเม่ือวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
    2.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ จำนวน 3 คน ได้แก่ 

      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สนัทนีย์  ผาสุข แต่งตั้งเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
      ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เรืองศิริ แต่งตั้งเม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เพชร  นันทิวัฒนา แต่งตั้งเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
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การพัฒนาบุคลากร 

 ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งการพัฒนาศักยภาพทั่วไปและศักยภาพเฉพาะงานโดยการอบรม  
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และส่งเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก 

 

สรุปข้อมูลบุลคากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการบริหาร 
23%

ด้านการเรียนการ
สอน 27%

ด้านวิชาการ 
50%

สายวิชาการ

การจำแนก 

- ด้านการบริหาร จำนวน 6 คน 

- ด้านวิชาการ จำนวน 13 คน 

- ด้านการเรียนการสอน จำนวน 7 คน 
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สรุปข้อมูลบุลคากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ 

 

ด้านการประกันคุณภาพ 16%

ด้านทักษะเฉพาะ 7%

ด้านอื่น ๆ  76 %

สายสนับสนุน

การจำแนก 

- ด้านการประกันคุณภาพ จำนวน 78 คน 

- ด้านทักษะเฉพาะทาง จำนวน 33 คน 

- ด้านอ่ืน ๆ จำนวน 359 คน 
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การอบรม งบประมาณปี 2562 (วันที่ 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562) 

ลำดับ หลักสูตร วันที่จัด สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
1 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 48 วันที่ 23 ก.ย.-7 ธ.ค. 

2562  
(ทุกวันจันทร์ อังคาร 
พฤหัสบดี และศุกร์) 

- 2 2 

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
“กลยุทธ์การตลาดสำหรับสถานศึกษา : ค้นพบทางรอดฝ่าวิกฤติ” 

วันที 28-29 ส.ค. 2562 
- 1 1 

3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” วันที่ 25 ก.ค. 2562 - 1 1 
4 สัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib ครั้ง 4 วันที่ 28-29 มิ.ย. 2562 - 1 1 
5 โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ “การ

ปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน” 
วันที่ 6 – 7 มิ.ย. 2562 

- 1 1 

6 อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเรียนหนังสือราชการ วันที่ 27-28 ธ.ค. 2561 1 2 3 
7 โครงการพิธีมอบรางวัลโครงการแบบอย่างปี 2561 และสัมมนาแนวทางการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  
วันที่ 15 ม.ค. 2562 

1 - 1 

8 ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือดำเนินการโครงการจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 

วันที่ 26 ต.ค. 2561 
- 1 - 

9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ 
และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

วันที่ 31 ม.ค. 2562 
- 1 1 

10 สัมมนา “การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การพัฒนาทุนมนุษย์และความยั่งยืน 3 มิติ ที่
เป็นความร่วมมือกันของธุรกิจและภาคการศึกษา” 

วันที่ 4 เม.ย. 2562 
- 1 1 

11 ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินงานการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

วันที่ 23 ส.ค. 2562 - 2 2 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลำดับ หลักสูตร วันที่จัด สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
12 ประชุมทางวิชาการประจำปี เรื่อง “Data Science Data Analytics ในการบริการ

ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21” 
วันที่ 15 ก.พ. 2562 - 1 1 

13 อบรมทักษะการจัดการฐานข้อมูล Oracle Database PL/SQK Programming วันที่ 24 - 28 มิ.ย. 2562 - 1 1 
14 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” วันที่ 25 ก.ค. 2562 - 1 1 
15 อบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 

“หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 
วันที่ 8 พ.ค. - 8 มิ.ย. 

2562 
- 1 1 

16 อบรม มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี วันที่ 9 ก.ย. 2562 - 1 1 
17 โครงการอบรม “ครูยุคใหม่ใส่ใจวัยรุ่น 4G” วันที่ 27 มิ.ย. 2562 54 6 60 
18 อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร (Strategy of Corporate Communication) วันที่ 6 - 7 มิ.ย. 2562 - 2 2 
19 อบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR Forum 2019 วันที่ 28 - 29 ส.ค. 2562 - 1 1 
20 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ CDTI สัมพันธ์ สังสรรค์ปีใหม่ และโครงการสถาบันเทคโนโลยี

จิตรลดาสร้างสัมพันธ์ชุมชน 
วันที่ 25 ธ.ค. 2561 83 97 180 

21 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ IDP+IS : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับ
บุคคล (Individual Scorecard : IS) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) ” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 

วันที่ 29 มี.ค. 2562 - 2 2 

22 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์กรด้วยการจัดทำแผนพัฒนาระบบ
ทรัพยากรบุคคลตามหลักการ Human Resources Scorecard” ปีงบประมาณ 2562 รุ่น
ที่ 2 

วันที่ 22 ก.พ. 2562 - 1 1 

23 การประชุมสัมมนา โครงการ “CDTI สร้างคน สร้างงาน ประสานสัมพันธ์” วันที่ 17 พ.ค. 2562 76 111 187 
24 ศึกษาภาษาอังกฤษในหลักสูตร Diploma in Professional Business English ณ 

ประเทศสิงคโปร์ 
วันที่ 9 เม.ย.-13 มิ.ย.  

2562 
1 - 1 

25 การศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ วันที่ 11 มี.ค. 2562 - 12 12 
 


