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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การปลูกฝังปรัชญาสถาบัน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  

4.1 วัตถุประสงค์ 

      4.1.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรสถาบันเป็นคนดี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สู้งานหนั กและมีทักษะ 

               การสื่อสาร 

      4.1.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสถาบนัมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย อันที่จะน าไปสูก่ารอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติต่อไป 

      4.1.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสถาบนัได้มีความรู้ข้ามวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุเป้าหมาย 
2. ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันเข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเทียบ
กับเป้าหมายของโครงการ 

ร้อยละ 85 100 บรรลุเป้าหมาย 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเทศกาลและประเพณีประจ าปีผ่านการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 80 96.87 บรรลุเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารทรัพยากร 

5.1 วัตถุประสงค์ 

      5.1.1 เพื่อให้สถาบันฯ มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงบประมาณและการเงิน ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง สอดรับกับการเป็นหน่วยงานของรัฐและทันสมัย 

      5.1.2 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของระบบงานต่าง ๆ  ของสถาบันฯ ในฐานะที่เป็น หน่วยงาน

ภาครัฐ 

      5.1.3 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถและมีต าแหน่งทางวิชาการสงูข้ึน 

      5.1.4 เพื่อให้สถาบันมีแผนระยะยาว (15 ปี) เป็นแนวทางพัฒนาสถาบัน 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เป้าหมาย ผลงาน การบรรลุเป้าหมาย 
1. ร้อยละของจ านวนผูบ้รหิารและผู้ปฏิบัตงิานที่มีความพงึพอใจ
ต่อการบริการของหน่วยงานในสงักัดฝ่ายบรหิารสถาบันในระดับ
ดีถึงดีมาก 

ร้อยละ 70 68.7 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

2. จ านวนเรื่องที่หน่วยตรวจสอบภายในตรวจพบว่าไม่สอดคล้อง
กับข้อบังคับ /ประกาศ /ค าสั่งของสถาบัน 

ร้อยละของจ านวนเรื่องทีผู่้
ตรวจสอบสุ่มตรวจทั้งหมดต่อป ี

ไม่เกนิ 
ร้อยละ 10 

63.89 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

3. จ านวนครู อาจารย์ที่ได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
จ านวน 1 - ไม่บรรลเุป้าหมาย 

4. มีแผนพัฒนาสถาบัน ฯ  ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569) 
1 แผน 

รวบรวมโครงการ
ตามแผนแล้วเสรจ็ 

สภาสถาบันฯอนมุัติแผนวันที่ 
24 พฤศจกิายน 2563 

บรรลุเป้าหมาย 
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รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ การด าเนินงาน จ านวน (เรื่อง) 

1 การพิจารณาข้อบงัคับสถาบัน 10 
2 การพิจารณาประกาศสถาบัน 17 
3 การพิจารณาเกี่ยวกบัการบรรจุและแต่งตั้ง และกรอบอัตราก าลังของบุคลากรสถาบัน 4 
4 การพิจารณาค่าตอบแทนหรอืค่าตอบแทนพเิศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่บุคลากรสถาบัน 4 
5 การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ - 
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รายงานผลการด าเนินงานด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1) การศึกษาต่อของอาจารย ์

    1.1 ระดับปรญิญาเอก จ านวน 6 คน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ภาควิชา 
หลักสูตรสาขาวิชา 

ท่ีลาศึกษาต่อ 
สถาบัน 

1 ผศ.กนกวรรณ  เรืองศิร ิ ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2 นายปฎิญญา  ศักดิ์หวาน วิศวกรรมศาสตร ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

3 นายกฤษดา  ศรีจันทร์พิยม บรหิารเทคนิคศึกษา สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

4 ผศ.ปเนต  เสรรีังสรรค์ _ สาขาการจัดการ ส านักวิชาการ
จัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

5 น.ส.สุรัตนา  นิลพันธ์ุ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ
นวัตกรรมดจิิทลั ภาควิชาการการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

6 นายอุดมศักดิ์  แก้วมรกต ครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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1.2 ระดับปริญญาโท จ านวน 7 คน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ภาควิชา 
หลักสูตรสาขาวิชา 

ท่ีลาศึกษาต่อ 
สถาบัน 

1 น.ส.ครินา  สุวแพทย ์  สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
2 น.ส.ธัญญานันท์  เทียนขาว  สาขา Marketing and 

Management  ภาคอินเตอร ์
วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นายเฉลิม  ไชยวงค์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลพระนคร 

4 น.ส.รัตนาภรณ์  เทพเจรญิ  คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบรหิาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

5 นายณัฐดนัย  ภูมิรินทร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา แขนงวิชา
โทรคมนาคม (ภาคพิเศษ)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

6 น.ส.ทพิย์ทิยา  อินทร์ทพิย ์  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา แขนง
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

7 นายอรรคพล  พลอยประดิษฐ ์  สาขาวิศวกรรมอัตโนมัต ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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1.3 การศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จ านวน 7 คน 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน 
1 น.ส.สโรชา  กรุษฉ่ า มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
2 นายพงศ์ภัค  เชิงชาญกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
3 น.ส.สรินยา  ไชยฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
4 น.ส.จิตอนงค์  รวมพล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
5 น.ส.ศุภางค์จิตร  มองเพชร   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
6 นายวิสันต์  ผดุงสันติกลุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
7 น.ส.สปันนา  นวลสอาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 

 

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การพัฒนาบุคลากร 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งการพัฒนาศักยภาพทั่วไปและศักยภาพเฉพาะงานโดยการอบรม  

ซึ่งจัดต้ังข้ึนโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และส่งเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา/อบรมกับหน่วยงานภายนอก 

 

สรุปข้อมูลบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการบริหาร 
10%

ด้านการเรียนการ
สอน 50%

ด้านวิชาการ 
40%

สายวิชาการ

การจ าแนก 

- ด้านการบริหาร จ านวน 3 คน 

- ด้านวิชาการ จ านวน 12 คน 

- ด้านการเรียนการสอน จ านวน 15 คน 
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สรุปข้อมูลบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ 

 

 

ด้านทักษะเฉพาะ 
11%

ด้านอื่น ๆ  76 %

สายสนับสนุน

การจ าแนก 

- ด้านทักษะเฉพาะทาง จ านวน 43 คน 

- ด้านอื่น ๆ จ านวน 359 คน 


