
โครงการฝกอบรมสัมมนาเชงิปฏบิัติการ 
เร่ือง   การจัดการความรู  การประสานงานในองคกรของพนักงานและเจาหนาท่ี 

 
 หลักการและเหตุผล 
  บุคลากรเปนทรัพยากรที่สําคัญอยางหนึ่งในองคกร    เนือ่งจากเปนผูปฏิบัติงานการทํางานต้ังแต
เร่ิมตนจนเสร็จส้ินขบวนการ    หากบุคลากรมีความรู   ความสามารถ   ในดานงานรับผิดชอบของแตละบุคคลแลว  
การเพิ่มพูนศักยภาพ  ความรู  ทักษะในดานอ่ืน ๆ   ใหมีความรูท่ีม่ันคงและยั่งยืนก็เปนการพัฒนาท่ีมีความจําเปนอยางยิง่
ในการทํางาน  ประสานงานกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในคณะไดดียิ่งข้ึน 
  ทางคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   มีแผนในการจดัการความรู  
การประสานงานในองคกรของพนักงานและเจาหนาท่ี   โดยมีการจดัการบริหารแบบมีสวนรวมภายในองคกร  ไดมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นตองมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรระดับปฏิบัติการ  เพื่อใหรูการกําหนดภาระหนาท่ี  ความ
รับผิดชอบ    การสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ    การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน  และการ
พัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีม  การมีสวนรวมการตดัสินใจ  จงึถือไดวาเปนปจจยัท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งท่ีจะ
นํามาซ่ึงความสําเร็จของคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหพนกังานและเจาหนาท่ี เขาใจในการกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบตองาน 
 2.  เพื่อสรางเจตนคติท่ีดใีนการทํางาน  การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีมและการมีสวนรวมการตัดสินใจ 
4.  ผูเขาสัมมนาทราบถึงบทบาทและการปฏิบัติใหทํางานรวมกับสมาชิกในทีมงานอยางมีความสุข 
 

ลักษณะของโครงการ 
  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 
ผูรับผดิชอบโครงการ 
  ฝายวางแผนและพัฒนา   คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 



ผูเขารวมโครงการ 
1.  คณะกรรมการดําเนนิงาน  ตามคําส่ังของคณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 20   คน 
2.  วิทยากรภายใน  จํานวน  1  คน 
3.  ลูกจางประจํา  จํานวน  7  คน 
4.  ลูกจางช่ัวคราว จํานวน 36  คน 

                                     รวมท้ังหมด      64  คน     (ดังรายช่ือแนบ) 
 
ระยะเวลาในการสัมมนา 
  ระหวางวันท่ี  26 -  28  ตุลาคม  2552  รวม  3  วัน 
 
สถานท่ีจัดสัมมนา 
  พนธนที  รีสอรท  อําเภอสังขละบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี 
 

แผนดําเนินการและระยะเวลาดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ปการศึกษา 2552 

กิจกรรม 
ต.ค.  52 พ.ย.  52 ธ.ค.  52 ม.ค.  53 ก.พ.  53 มี.ค.  53 

เสนอโครงการ                
ติดตอสถานที่                
ติดตอวิทยากร                
เตรียมเอกสารสัมมนา                
ดําเนินการ                
สรุปและประเมินผล                   

 
งบประมาณท่ีใชในการสัมมนา  
  งบประมาณในการดําเนินการใชจากเงนิงบประมาณผลประโยชนประจําป   2553     ภาคสมทบ  
งบรายจายอ่ืน  จํานวน 178,400 บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันส่ีรอยบาทถวน) 
 หมวดคาตอบแทน       10,800  บาท 
           1.  คาตอบแทนวิทยากรภายใน     (36  ชม. × 300 บาท) = 10,800  บาท 
 หมวดคาใชสอย                  137,600  บาท 
          1.  คาท่ีพัก  (64 คน × 2 วัน × 500 บาท)   = 64,000  บาท 
          2.  คาอาหารกลางวัน ( 64 คน × 3 ม้ือ × 150 บาท)  = 28,800  บาท 



          3.  คาอาหารเย็น ( 64 คน × 2 ม้ือ × 250 บาท)   = 32,000  บาท 
          4.  คาอาหารวาง ( 64 คน × 4 ม้ือ × 50 บาท)   = 12,800  บาท 

หมวดคาวัสด ุ        30,000  บาท  
          1.  คาน้ํามันเช้ือเพลิง      25,000  บาท 
          2.  คาวัสดุในการสัมมนา        5,000  บาท 
 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียตามท่ีจายจริงทุกประการ 
 
การประเมินผลโครงการ 
  จัดทําแบบสอบถามประเมินโครงการ 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.  ทําใหพนกังานและเจาหนาท่ี  มีความรู  เขาใจถึงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
2.  ทําใหมีการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ  เปนผูท่ีมีความพรอมสามารถ 
     นําพาองคกรไปสูความสําเร็จได 
3. พนักงานและเจาหนาท่ีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน 

 
 
 
ลงช่ือ .....................................งานแผนงานและงบประมาณ    ลงช่ือ .............................. รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา            
           ( นายมนัส    บุญเทียรทอง)                       (นายอรุณ   ชลังสุทธิ์)      
                  12  ตุลาคม  2552                                  12  ตุลาคม  2552 

 
 
                                                                      อนุมัติ                             ไมอนุมัติ 
 
 
  ................................................... 
   (ผูชวยศาสตราจารยวัลลภ  ภูผา) 
                                                                                                  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 



กําหนดการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ 
เร่ือง   การจัดการความรู  การประสานงานในองคกรของพนักงานและเจาหนาท่ี 

 
 

วันจันทรท่ี 26  ตุลาคม  2552 
06.00 น. ออกเดินทางจากคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. ลงทะเบียน/พธีิเปด  โดย ผูชวยศาสตราจารยวัลลภ   ภูผา   
 ผูชวยอธิการบดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
13.30 – 15.30 น. บรรยายเร่ือง  การจัดการความรู  การประสานงานในองคกร 
 โดย ผูชวยศาสตราจารยวัลลภ   ภูผา  
15.30 – 17.30 น. บรรยายเร่ือง  เทคนิคการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ   
 โดย  ผูชวยศาสตราจารยศรีศักดิ์  นอยไรภมิู  ผูชวยอธิการบดี 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. การระดมความคิดเห็นของพนักงานและเจาหนาท่ีตอการพัฒนาของคณะวิศวกรรมศาสตร 
 
หมายเหตุ เวลา 15.30 – 15.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
 
วันอังคารท่ี  27  ตุลาคม  2552 
08.00 – 12.00 น. แบงกลุมปฏิบัติการ 4 กลุม   
 กลุมท่ี  1 งานบริหาร 
 กลุมท่ี  2 งานแผน 
 กลุมท่ี  3  งานวิชาการ 
 กลุมท่ี 4 งานกิจการนักศึกษา      
 หัวขอเร่ือง  การลดรอบเวลาในการปฏิบัติงาน  
 โดยทีมวิทยากร 1.  ผศ.ขจรศักดิ์         ศิริมัย 
                      2.  อาจารยอรุณ        ชลังสุทธ์ิ 
            3.  อาจารยทง        ลานธารทอง 
              4.  อาจารยเจริญ        สมช่ือ 



กําหนดการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ  (ตอ) 
 
 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 17.00 น. แบงกลุมปฏิบัติการ  4  กลุม   
 กลุมท่ี  1 งานบริหาร 
 กลุมท่ี  2 งานแผน 
 กลุมท่ี  3  งานวิชาการ 
 กลุมท่ี 4 งานกิจการนักศึกษา      
 หัวขอเร่ือง  การพัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีม  และการมีสวนรวมการตัดสินใจ 
 โดยทีมวิทยากร 1.  ผศ.ขจรศักดิ์         ศิริมัย 
                      2.  อาจารยอรุณ        ชลังสุทธ์ิ 
            3.  อาจารยทง        ลานธารทอง 
              4.  อาจารยเจริญ        สมช่ือ 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมกลุมการสื่อความหมายและการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
 
หมายเหตุ เวลา 10.00 – 10.15  น.  
 เวลา 15.00 – 15.15  น.   

พักรับประทานอาหารวาง 

 
วันพุธท่ี  28  ตุลาคม  2552 
08.00 - 12.00  นําเสนอปญหาท่ีไดรับมอบหมายและตอบขอซักถาม 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. พิธีปดและมอบประกาศนยีบัตรใหกับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานดีเดน 
20.00 น. เดินทางกลับถึงคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
หมายเหตุ เวลา 10.00 – 10.15  น.  พักรับประทานอาหารวาง 


