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รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

1. ความเป็นมา 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มุ่งเน้นถึงความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาให้                        

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันมุ่งสู่คุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เป็นสถาบันชั้นน าในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทั้งสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ ถือเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันขับเคลื่อนไปตาม วิสัยทัศน์และพันธกิจ ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญแนวทางการด าเนินกิจกรรมการ 
พัฒนาบุคลากร ภายใต้กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ในยุทธศาสตร์ที่  ๕ : ส่งเสริมให้
บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และมีจิตอาสาผ่านโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ - พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารให้
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้ด าเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง เทคนิค
การเขียนผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการส าหรับบุคลากร และกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. เป้าประสงค์ 

บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้ตรง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในศตวรรษที่ ๒๑ และมีจิตอาสา
ผ่านโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการบริหารให้โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลกลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่ ๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตัวชี้วัดความส าเร็จที่  ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๓ บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
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๓. ผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติในแต่ละยุทธศาสตร์ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕: ส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 

๒๑ และมีจิตอาสาผ่านโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็นจ านวน ๔ คน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๒ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เป็นจ านวน ๒ คน 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๓ บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 3 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญในการ

ปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) โดยสถาบันฯ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างานและเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากร ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ด าเนินการการส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้า
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นโดยได้ด าเนินการ ก าหนดกรอบอัตราก าลัง จัดท าโครงสร้างของสถาบันฯ และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 6๕๖๔ ได้มีแผนการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและสอดคล้องตามมาตรฐาน ก.พ.อ. และข้อบังคับของ
สถาบันฯ ต่อไป 

  ๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารให้โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
      กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 

แนวปฏิบัติที่ ๑ จัดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
๑.๑ ส ารวจการมีส่วนร่วมในการประเมินและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๑.๒ ส ารวจความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงานหลักถึงความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 

สมรรถนะ รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-Individual Development Plan) 
๑ ๓ ส ารวจความรู้ความเข้าใจในการจัดท าผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

แนวปฏิบัติที่ ๒ จัดแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
๒.๑ ส ารวจการมีส่วนร่วมในการประเมินและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๒.๒ ส ารวจความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงานหลักถึงความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 

สมรรถนะ รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP-Individual Development Plan) 
แนวปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยการใช้" กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" (Knowledge 
Management Process) 

๓.๑ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการน ากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงานหลัก 

๓.๒ หน่วยงานหลักจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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แนวปฏิบัติที่ ๔ จัดท าระบบก ากับติดตามการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

๔.๑ จัดตั้งคณะกรรมการ เพ่ือก ากับและติดตามการใช้ระบบสมรรถนะ เพ่ือประเมินความรู้และ
ทักษะของบุคลากร รวมถึงการรับฟังขอเสนอแนะ เพ่ือการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

๔.๒ จัดท าแนวทางการก ากับและติดตามการใช้ระบบสมรรถนะ 
๔.๓ สร้างระบบให้หัวหน้างานเข้าถึงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรที่ตนเองดูแล และเพ่ือให้สามารถ

น าฐานข้อมูลมาประกอบกรวางแผน และตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของตนเองได้ 
แนวทางปฏิบัติที่ ๕ จัดท ารายงานและวิเคราะห์การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา 

๕.๑ ส ารวจความต้องการของบุคลากร เพ่ือหาความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการของพนักงาน 
๕.๒ จัดท านโยบาย "การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามสายงาน" 

4. ผลการพัฒนาอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ล าดับที่ หน่วยงาน/คณะ/หลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หมายเหตุ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
- ผศ.อติรัฐ มากสุวรรณ์ 
- ผศ.ภาณุชัย ประมวล 

  

2 สาขาวิชาเทคโนดลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการนวัตกรรม 

- ผศ.นฐิตา หวังโซ๊ะ 
- ผศ.ระพิน สุนทรวัฒน์ 

  

 
5. ผลการพัฒนาบุคลากรในด้านการอบรมพัฒนาและการลาศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการท่ีส าเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สถาบันที่ศึกษา ส าเร็จการศึกษาระดับ 
1 นายเอนก บุญกว้าง ส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
Environment and Energy ณ Toyohashi 
University of Technology ประเทศญี่ปุ่น 

ปริญญาเอก 

2 นายวัฒน์ชัย  ประสงค์  ส าเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร 
Doctoral Program Of Organic Materials 
Engineering, Graduate School of Organic 
Materials Science ณ   Yamagata University 
ประเทศญี่ปุ่น 

ปริญญาเอก 

 


