
 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
การพฒันาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓ 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

กองกลาง ส านักงานอธิการบด ี



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
๑. ชื่อโครงการ “การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” 
๒. ชื่อหน่วยงาน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
๓. ผูร้ับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
๔. ความสอดคล้องกับ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ ข้อที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาบูรณาการกับ 
      การบริหารจัดการสมัยใหม่ 
กลยุทธ ์ข้อท่ี ๗ ส่งเสริมการใช้ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไป 
          ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน 

๕. ผลผลิต :   ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    ผลงานการให้บริการวิชาการ 
    ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
๖. หลักการและเหตุผล  

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมุ่งการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  การพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจ าเป็นในแต่ละต าแหน่งงาน รวมท้ังการส่งเสริมเรื่องขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากร  มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแผนแม่บทในการพัฒนาบุคลากรไว้  ๔  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ ๑. เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากร ๒. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ๓. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ๔. เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรและความ
ผูกพัน   

 สมรรถนะบุคลากรประเภทต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ มีความประพฤติเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัย
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นท่ียอมรับในวงการอุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่ อ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและต าแหน่งธุรการและ



๒ 
 

บริหารท่ัวไป  ซึ่งบุคลากรท่ีจะขอรับการประเมิน นอกจากจะมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ความยุ่งยากของงานท่ีต้องสอดคล้องกับภารกิจของส่วนงานแล้ว ผลงานท่ีขอรับการประเมินต้อง
เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระส าคัญจากระดับปฏิบัติการ โดยจะต้องเป็นงานเฉพาะด้าน เฉพาะทางท่ี
ต้องใช้ความช านาญ ทักษะ ประสบการณ์ เป็นงานท่ีต้องศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีมาตรฐาน หรือเป็นการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน พัฒนางานใน
หน้าท่ีหรืองานเฉพาะด้านให้ดีขึ้น ตามประกาศมหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้จัดท าข้อเสนอแนวคิดหรือ
วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลงานท่ีแสดงออกถึงการน า
ความรู้ความสามารถมาใช้ในการวิเคราะห์และเสนอแนะในการช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่
ส่วนงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัยได้ 

 จากหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และจากข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
อ่านและประเมินผลงานของผู้ขอรับการประเมินในปีท่ีผ่านมา ได้เสนอแนะให้มีการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการเขียนผลงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรจึงได้พัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อให้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาก าหนด
สามารถจัดท าผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและยกระดับมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน
ให้กับส่วนงานและมหาวิทยาลัยต่อไป   

 
๗. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗.๑  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม ได้รับค าแนะน า ฝึกปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญในการผลิตผลงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
   ๗.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม สามารถจัดท าผลงานในลักษณะข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์ หรืองานวิจัยท่ีมีความถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ไปใช้เป็นผลงานท่ีแสดงถึง
ความรู้ ความช านาญประกอบการขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 
๘. ลักษณะกิจกรรม 

   การบรรยาย กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ การวิพากย์ผลงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้จริง ผู้
เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์จัดท าโครงการ/ผลงานของตนเอง 

 ขอบเขตเนื้อหาการฝึกอบรม 
 ๑) วิธีการก าหนดหัวข้อชื่อเร่ืองผลงาน (ข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงพัฒนางาน) 
 ๒) วิธีการเขียนปัญหาและความส าคัญของเรื่องท่ีจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนา

งาน 
 ๓) หลักการและวิธีการเขียนวัตถุประสงค์ 
 ๔) วิธีการเขียนขอบเขตงาน 
 ๕) กระบวนการของการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงาน 
 ๖) เป้าหมายของการวิเคราะห์ปรับปรุงงาน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิผล (effectiveness) 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลผลิต (Productivity) ท่ีสูงขึ้น 



๓ 
 

 ๗) การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงงาน 
 ๘) เทคนิคต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงงาน (Work flow Analysis, Waste 

Analysis, Work Simplification, Kaizen, Process Re-engineering, Lean Management etc.) 
 ๙) การน าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เข้าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน 
 ๑๐) การประเมินผลความส าเร็จของการท าโครงการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงาน  
 ๑๑) องค์ประกอบของการเขียนรายงานวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงพัฒนางาน 
 ๑๒) กรณีศึกษาผลงานวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน 

๙. ผลการด าเนินการ 
          ๙.๑ เชิงปรมิาณ   

- จ านวนเป้าหมายของโครงการท่ีตั้งไว้   ๖๐ รูป/คน 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด  ๓๑ รูป/คน คิดเป็นร้อยละ  ๕๑.๖๖  

 
           ๙.๒  เชิงคุณภาพ   

        - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ านวน ๓๑ รูป/คน      
          คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

 

   ๙.๒.๑ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 

รายการ X S.D. แปลผล 
๑. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ๔.๔๑ ๐.๗๒ มากท่ีสุด 
๒. ความพึงพอใจด้านกระบวนงาน/ขั้นตอนการจัดการ ๔.๑๙ ๐.๗๓ มาก 
๓. ความพึงพอใจด้านวิทยากร ๔.๘๔ ๐.๓๗ มากท่ีสุด 
๔. ความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ๔.๒๙ ๐.๗๒ มากท่ีสุด 
๕. ภาพรวมท่ีได้รับความรู้และประสบการณ์จากฝึกอบรม ๔.๔๖ ๐.๕๑ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๔๑ ๐.๖๔ มากที่สุด 
 
   ๙.๒.๒ สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

   (๑) ระยะเวลาแต่ละช่วงอบรม ท าให้งานท่ีต้องส่งตามเวลาไม่สมบูรณ์ 
    (๒) ขอให้น าผลงานท่ีผ่านแล้ว มาแสดงด้วย 
   (๓) อยากให้มีห้องสมุดคู่มือการปฏิบัติงานจากสถาบันต่าง ๆ ในการค้นคว้า 
   (๔) โปรเจคเตอร์ ไม่ชัด ควรปรับปรุง 
         ๙.๓ เชิงเวลา   
            ทุกกิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด   

๑๐. งบประมาณด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 งปม.แผ่นดิน                   งปม.รายได้     งปม.อ่ืนๆ ...........................  
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 



๔ 
 

๑๑. กิจกรรมการด าเนินงาน  
         ๑)  การเตรียมงานเบ้ืองต้น 
 ๒)  การออกหนังสือนิมนต์/เชิญ 
 ๓)  การเดินทางและการต้อนรับ 
 ๔)  สถานท่ี (สถานท่ีพัก และสถานท่ีจัดงาน) 
         ๕)  เอกสารและอุปกรณ์ห้องประชุม/จัดกิจกรรม 
 ๖)  การลงทะเบียนประจ าวัน 
         ๗)  การบันทึกภาพและเสียง 
 ๘)  เกียรติบัตร 
 ๙)  ของที่ระลึก 
         ๑๐) อาหาร 
         ๑๑) การประเมินโครงการ 

 ๑๒. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

 
๑๓. สถานที่ด าเนินการ  
  ห้องประชุม ๑ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 
 
๑๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
 ๑๔.๑ ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผลงานเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานได้ถูกต้อง สามารถเสนอ
ผลงานเพ่ือขอรับการประเมินในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
   ๑๔.๒ มหาวิทยาลัยมีผลงานในการปรับปรุงพัฒนางานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบ 
๓. ติดต่อประสานงาน 
๔. ด าเนินการตามโครงการ 
๕. สรุปผลการด าเนินงาน 
๖. ส่งรายงานสรุปผล 

            



๕ 
 

๑๕. การปรับปรุงจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะปีที่ผ่านมา ผลปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา 
ต้องการให้เพิ่มระยะเวลาการอบรมโดยการแบ่ง
ช่วงเวลาเป็น ๒ - ๓ ช่วง เช่น อบรมเนื้อหาจาก
วิทยากร ประมาณ ๒ วัน ให้ผู้เข้ารับการอบรม
กลับไปเขียนวิเคราะห์งาน แล้วกลับมาอบรมโดย
การวิพากษ์อีกครั้ง 

ด าเนินการปรับหลักสูตรจากคร้ังเดียว เป็น ๓ ครั้ง 
ครั้งท่ี ๑ บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน
งานบทท่ี ๑ - ๓  มอบหมายงานเขียนบทท่ี ๑ – ๓ 
ครั้งท่ี  ๒ ทบทวนเนื้อหา  ผู้ เข้าอบรมน าเสนอ
ผลงานบทท่ี ๑ - ๓  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
วิทยากร ผู้เข้าอบรม และคณะผู้บริหารโครงการ  
จากนั้น บรรยายเนื้อหาบทท่ี ๔ - ๕ มอบหมาย
งานเขียนบทท่ี ๔ - ๕ 
ครั้ง ท่ี  ๓ ทบทวนเนื้ อหา ผู้ เข้ าอบรมน าเสนอ
ผลงานบทท่ี ๔ - ๕ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
วิทยากร ผู้เข้าอบรม และคณะผู้บริหารโครงการ  
จากนั้น  สรุปผลและมอบวุฒิบัตร 

ควรมีมีตัวอย่างคู่มือให้ศึกษาค้นคว้าเป็นแนวทาง วิทยากรและผู้บริหารโครงการแนะน าแหล่งข้อมูล
ในการสืบค้นและทบทวนวรรณกรรมผลงาน 

 
๑๖. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 รอบการน าเสนอผลงานครั้งท่ี ๑ (มิถุนายน)  จะเป็นช่วงท่ีกิจกรรมด าเนินงานต่าง ๆ หลาย
กิจกรรม เช่น  การประกันคุณภาพการศึกษา  การด าเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง  การด าเนินการ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เสนอผลงานจ าเป็นต้องปฏิบัติตามภารกิจ ส่งผลให้ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจัดเตรียมและเขียนผลงานตามท่ีมอบหมาย ไม่เต็มศักยภาพ 
 
๑๗. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการจะน าผลการประเมินไปปรับปรุง และบูรณาการเข้ากับภารกิจ
อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างไร 
  อาจพิจารณาปรับเสนอคณะกรรมการเป็นปีละ ๑ ครั้ง ช่วงปลายปี 
 
 

 
(นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร) 

 
(พระมหาสาธิต สาธิโต) 

รองผู้อ านวยการกองกลาง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ผู้อ านวยการกองกลาง 
 

             
หมายเหตุ   ขอความกรุณาจากผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าโครงการทุกท่าน กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง

และชัดเจนก่อนน าส่ง 



๖ 
 

หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 
๑)   หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
๒) ส าเนาโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
๓)   รายละเอียดการใช้จ่ายตามโครงการ(ถัวเฉลี่ยตลอดโครงการ) 
๔) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / รายชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน 
๕) ก าหนดการโครงการ 
๖) ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ 
๗) รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ   
๘) จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
๙) ภาพประกอบการจัดโครงการ / กิจกรรม (๖ –๑๐ รูป) 
๑๐)  เอกสาร / หลักฐานการเผยแพร่ความรู้ (กรณีท่ีเป็นโครงการบริการวิชาการ จะต้องมี 
       หลักฐานข้อนี้) 
๑๑)  เอกสาร/หลักฐาน อื่นที่เกี่ยวข้อง ระบุ……………………………………………. 



















































 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการฝกึอบรม 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รุน่ที่ ๓ 

 
 
 ตามที่มหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้ด าเนินการโครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตาม
สายงาน (สายอาชีพ)” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับค าแนะน า ฝึกปฏิบัติจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการท าผลงานข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน โดยก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของ
ผู้สมัครให้เป็นไปตามข้อ ๒ แห่งประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดบุคลากรให้ด ารง
ต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๕  และมีเค้าโครงผลงานที่แสดงความเป็น
ผู้ช านาญการตามเกณฑ์ในขอ้ ๙ แห่งประกาศมหาวทิยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากร
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้้น พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 คณะกรรมการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติ และเค้าโครงผลงานเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อย
แล้ว จ้งขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการอบรม ดังนี้ 
  

๑. พระครูสังฆรักษ์เรวัติ เรวโต (เจริญเศรษฐวงศ์) นักจัดการงานทั่วไป 
๒. พระอธิการศักดิ์ดา ฉนฺทโก (สุวรรณทา) นักจัดการงานทั่วไป 
๓. นายบัญชา นารี นักจัดการงานทั่วไป 
๔. นายศุภณัฐ เจริญสุข นักจัดการงานทั่วไป 
๕. นายวรวัฒน์ ราชิวงศ ์ นักจัดการงานทั่วไป 
๖. นายประจักร์ แก้วเนียม นักจัดการงานทั่วไป 
๗. นายรุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป 
๘. นายธนิศร์ มีชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นายธีรวัฒน์ จันทร์จ ารัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

๑๐. นายวิโรจน์ หลอมนาค นักวิชาการโสตทัศนศ้กษา 
๑๑. นางสาวพจมาน หุยทุมา นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๑๒. นางสาวศุทธิรัตน์ ขันธไพรศรี นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๑๓. นางสาวกาญจนากร แย้มปิ๋ว นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๑๔. นายทรงกฎ มงคลคลี นักวิชาการการเงินและบัญชี 
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๑๕. นางสุพัตรา นาทัน นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๑๖. นางศุนิษฐา งาสง่า นักวิชาการการเงินและบัญชี 
๑๗. นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๘. นายรัตน์จิโรจน์ วงค์อรัญ นักวิชาการพัสดุ 
๑๙. นายปัญญา สามัญ นักวิชาการพัสดุ 
๒๐. นายชนันวัฒน์  ค าเหลือง นักวิชาการพัสดุ 
๒๑. พระครูกิตติภัทรานุยุต (จักรินทร์ กิตฺติภทฺโท/มาชวน) นักวิชาการศ้กษา 
๒๒. นางฤดี แสงเดือนฉาย นักวิชาการศ้กษา 
๒๓. นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี นักวิชาการศ้กษา 
๒๔. นายจิตตกร จันทร์ศิลป์ นักวิชาการศ้กษา 
๒๕. นางสาวราตรี วงค์เครา นักวิชาการศ้กษา 
๒๖. นางสาวลักคณา อาดมนตรี นักวิชาการศ้กษา 
๒๗. นายไกรวิทย์ กฤตยชญ์ นักวิชาการศ้กษา 
๒๘. อุดม จันทิมา นักวิชาการศ้กษา 
๒๙. นางสาวขวัญสุดา ศรสุข บรรณารักษ์ 
๓๐. นางสาวอิศราวดี ทองอินทร์ บรรณารักษ์ 
๓๑. นางวาสนา  เถาว์พุดซา บรรณารักษ์ 

 ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ช าระค่าลงทะเบียน รายละ ๓,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๖๒ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาราชด าเนิน เลขบัญชี ๐๐๒-๒-๗๗๗๖๒-๗ 
แล้วแนบหลักฐานการโอนพร้อมระบุชื่อบุคคลตามประกาศนี้ ส่งมาที่อีเมล์ center@mcu.ac.th และ
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ระยะที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องพุทธ
เมตตา อาคารเรียนรวม โซนดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา 

 ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

(พระราชวรเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการฝ่ายบรหิาร 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาบุคลากรเพ่ือเข้าสูต่ าแหน่งในระดับที่สงูข้น้ 



รายชื่อผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 
โครงการ “พัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓  

หลักสูตร “การจัดท าผลงานฯ ส าหรับขอรับการประเมินระดับช านาญการ” 
            ระยะที่ ๑ : ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒     

               ระยะที่ ๒ : ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
             ระยะที่ ๓ : ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒    

  

ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

 กลุ่ม ๑   

๑. นายบัญชา นารี นักจัดการงานท่ัวไป  

๒. นายรุ่งโรจน์ ศิริพันธ์ นักจัดการงานท่ัวไป  

๓. นายประจักร์ แก้วเนียม นักจัดการงานท่ัวไป  

๔. นายศุภณัฐ เจริญสุข นักจัดการงานท่ัวไป  

๕. นายวรวัฒน์ ราชิวงศ์ นักจัดการงานท่ัวไป  

๖. พระศักดิ์ดา ฉนฺทโก นักจัดการงานท่ัวไป  

๗. พระครูสังฆรักษ์เรวัติ เรวโต นักจัดการงานท่ัวไป  

 กลุ่ม ๒   

๑ นางสาวพจมาน หุยทุมา นักวิชาการการเงินและบัญชี  

๒. นางสาวศุทธิรตัน ์ขนัธไพรศรี นักวิชาการการเงินและบัญชี  

๓. นางสาวกาญจนากร แยม้ปิว๋ นักวิชาการการเงินและบัญชี  

๔. นางสุพัตรา นาทัน นักวิชาการการเงินและบัญชี  

๕. นางศุนิษฐา งาสง่า นักวิชาการการเงินและบัญชี  

๖. นายทรงกฎ มงคลคลี นักวิชาการการเงินและบัญชี  

 กลุ่ม ๓   

๑. นายธนิศร์ มีชื่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

๒. นายธีรวัฒน์ จันทร์จ ารัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

๓. นายปัญญา สามัญ นักวิชาการพัสดุ  

๔. นายชนันวัฒน์  ค าเหลือง นักวิชาการพัสดุ  

๕. นายรัตน์จิโรจน์ วงค์อรัญ นักวิชาการพัสดุ  
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ที่ ชื่อ ฉายา/นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

 กลุ่ม ๔   
๑. นายอุดม จันทิมา นักวิชาการศึกษา  

๒. นายจิตตกร จันทร์ศิลป์ นักวิชาการศึกษา  

๓. นางสาวราตรี วงค์เครา นักวิชาการศึกษา  

๔. พระครูกิตติภัทรานุยุต นักวิชาการศึกษา  

๕. นางฤดี แสงเดือนฉาย นักวิชาการศึกษา  

๖. นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

๗. นายวิโรจน์ หลอมนาค นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

 กลุ่ม ๕   
๑. นางสาวลักคณา อาดมนตรี นักวิชาการศึกษา  

๒. นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี นักวิชาการศึกษา  

๓. นายไกรวิทย์ กฤตยชญ์ นักวิชาการศึกษา  

๔. นางสาวอิศราวดี ทองอินทร์ บรรณารักษ์  

๕. นางวาสนา  เถาว์พุดซา บรรณารักษ์  

๖. นางสาวขวัญสุดา ศรสุข บรรณารักษ์  
 
 
 
 
 





ภาพกิจกรรม 
โครงการการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


