
 
แบบ มทร.ก 1  ด้านสังคม/ด้านวิทย์ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ภายใต้ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
                               ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

  งบประมาณแผ่นดิน         งบประมาณเงินรายได้       อื่นๆ ...................... 

1. ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
   งบด าเนินงาน    งบรายจ่ายอื่น   งบอุดหนุน 
   งบส ารองเพื่อการบริหาร..................   งบจากภายนอก    

2. ความสอดคล้อง 
 2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
       เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   
 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมายของแผนแม่บท คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย ใฝ่เรียนรู้               
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
  เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู ้ 
  และความสามารถเพิ่มข้ึน  
 2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (สามารถเลือกความสอดคล้องได้มากกว่า 1 ประเด็น/กลยุทธ์) 

 

 

 

 

 

3. ระยะเวลาด าเนินงาน  (ให้ระบุระยะเวลา เร่ิมต้น - สิ้นสุดโครงการ) 
  ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

กลยุทธข์้อที ่.................... 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

กลยุทธข์้อที ่.................... 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

กลยุทธข์้อที่ .................... 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

กลยุทธข์้อที ่..........2.......... 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

กลยุทธข์้อที ่.................... 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

กลยุทธข์้อที่ .................... 
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นางญาณิศา  ศุภกิตติกา 
กล่าวเรียนเชิญประธานเปิดงาน 

ศาสตราจารย์พรายพล  คุ้มทรัพย์ 
ประธานพิธีเปิดงาน 

 

4. สถานที่ด าเนินงาน  (โปรดระบุสถานที่ที่จัดโครงการ) 
        ภายในมหาวิทยาลัย 
     ภายนอก ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม  

5. ผลการด าเนินงาน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) (รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ) 
 5.1 ผลผลิต (Output) 
  5.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  5.1.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการจัดท าเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต ารา และหนังสือ 
 5.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  5.2.1 ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ เข้ารับการอบรมที่มีคุณสมบัติพร้อมท าผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐               

ส่งผลงานเพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้บุคลากรด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 5.3  ผลกระทบ (Impact) 
  5.3.1 มหาวิทยาลัยมีจ านวนบุคลากรที่มีต าแหน่งสูงกว่าต าแหน่งเดิมเพิ่มข้ึน 
  5.3.2 ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นมีหน้าที่การงานที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 5.4  ภาพกิจกรรม 9 ภาพ  (หมายเหตุ  มากกว่า 8 - 10 รูป พร้อมแนบไฟล์ JPEG Image ด้วย) 
  5.4.1 ภาพพิธีเปิด ผู้บริหารเปิดงาน จ านวน 2 ภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

  
  5.4.2  ภาพกิจกรรมตามหลักสูตรที่อบรม/การแข่งขัน/การประกวด จ านวน  12  ภาพ 
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ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง 
หัวข้อ “หลักการเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต ารา และหนังสือ 

เพื่อใช้ในการขอต าแหน่งทางวชิาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)” 
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ศาสตราจารย์สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์ 
หัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคลากรให้ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563” 
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1. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค  2. ศาสตราจารย์จรญัพัฒน์  ภูวนันท์ 
3. ศาสตราจารย์พรายพล  คุ้มทรัพย์  4. ศาสตราจารย์สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์  และ 5. ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง 

แบ่งกลุ่มฝึกปฏบิัติ หัวข้อ “การเขียนร่างเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน ต ารา และหนังสือ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ” 
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  5.4.3  ภาพผลงาน เช่น ชิ้นงาน/รางวัล/คู่มือ/ผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรม จ านวน......-......ภาพ 

6. ผลการด าเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด 
      เป้าหมาย  38  คน 

 6.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  37  คน 

    จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  37  คน 

 6.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้  37  คน  

 6.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ  

 

 

 6.4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อเนื้อหาและหลักสูตร 

 

  

 6.5 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

     เพิ่มข้ึน .....37.....  คน   เท่าเดิม .....-.....  คน   ลดลง .....-..... คน  

 6.6 โครงการที่จัดในคร้ังนี้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

     โครงการแล้วเสร็จตามแผน 
     โครงการไม่แล้วเสร็จตามแผน  เนื่องจาก................................................................................................ 

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ให้ระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของโครงการ) 
7.1 ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ และใส่ใจในทุกรายละเอียดของผู้เข้ารับการอบรม (จ านวน 2 ราย) 
7.2 ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการ และทีมงานทุกท่านที่จัดโครงการดีๆ (จ านวน 2 ราย) 
7.3 ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านทีใ่ห้แนวคิดและแนวทางและหลักการในการแก้ไขกรณีการเกิดปัญหาส าหรับการท าต ารา / หนังสือ 

เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (จ านวน 2 คน) 
7.4 อยากให้มีการจัดโครงการฯ ทุกๆ ปี เพราะเป็นโครงการฯ ที่ให้ความรู้ความเข้าใจในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

(จ านวน 6 ราย) 
7.5 อยากให้ผู้ รับผิดชอบโครงการเพิ่ มระยะเวลาในการจัดสัมมนาเป็น 5 – 7 วัน  เพื่ อให้ผู้ เข้ารับการอบรม                       

มีเวลาในการท าผลงานทางวิชาการมากข้ึน (จ านวน 4 ราย) 
7.6 อยากให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดวิทยากรให้ตรงกับสาขาวิชาที่ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลงานทางวิชาการ                   

เพื่อที่จะให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบหรือประเมินระดับของผลงานทางวิชาการในสาขานั้นๆ  ว่าต้องแก้ไขอย่างไร 
(จ านวน 2 ราย) 
 

ความพึงพอใจมากทีสุ่ด 
(5) จ านวน  33  คน 

ความพึงพอใจมาก 
(4) จ านวน  4  คน 

ความพึงพอใจปานกลาง 
(3) จ านวน  -  คน 

ความพึงพอใจน้อย 
(2) จ านวน  -  คน 

ความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด 
(1) จ านวน  -  คน 

ความพึงพอใจมากทีสุ่ด 
(5) จ านวน  35  คน 

ความพึงพอใจมาก 
(4) จ านวน  2  คน 

ความพึงพอใจปานกลาง 
(3) จ านวน  -  คน 

ความพึงพอใจน้อย 
(2) จ านวน  -  คน 

ความพึงพอใจน้อยทีสุ่ด 
(1) จ านวน  -  คน 




