




เอกสารแนบ 1 

ขั้นตอนการด าเนินงานการรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน าความรู้และทักษะ 

จากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ พอสังเขป 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงาน บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ผู้ได้รับ

อนุญาตให้ไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน เมื่อส าเร็จหรือสิ้นสุดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ต้อง

จัดส่งแบบรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน าความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม 

ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผ่านผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

 

ต้องด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาให้เรียบร้อย ก่อนสรุปรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และ

การน าความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ โดยแบบฟอร์มดังกล่าว

จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานไม่ต้องจัดส่งให้กองบริหารงานบุคคล 

2. ผู ้จ ัดเก็บข้อมูลของคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง สรุป ข้อมูลจ านวนบุคลากรของหน่วยงาน 

ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมหนังสือน าส่งและไฟล์ข้อมูลที่แก้ไขได้ให้กองบริหารงานบุคคล 

และอีเมล์ sakae-17@hotmail.com ทุกวันที่ 15 ของเดือน เพ่ือกองบริหารงานบุคคลรวบรวม สรุปผล

รายงานให้มหาวิทยาลัยทราบและพิจารณาภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน และรายงานผลให้กองนโยบายและแผน 

ภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ 

กลุ่มบุคลากร 
ความเห็นหัวหน้าสาขา / 

หัวหน้างาน 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 

รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / 
คณบดี / ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก / 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

- อธิการบดี 

รองคณบดี / รองผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก 

- คณบดี /ผู้อ านวยการสถาบัน 
ส านัก 

ผู้อ านวยการ กองกลาง/ กองคลัง/ กอง
นโยบายและแผน/ กองบริหารงาน
บุคคล/ กองพัฒนานักศึกษา/ กอง
ส่งเสริมคุณภาพ 

- ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้อ านวยการ กองบริหารทรัพยากร
นนทบุรี/ กองบริหารทรัพยากร
สุพรรณบุรี/ กองบริหารทรัพยากร
วาสุกรี 

- รองอธิการบดีประจ าศูนย์ 

ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน - อธิการบดี 
บุคลากรสายวิชาการ / สายสนับสนุน  คณบดี /ผู้อ านวยการสถาบัน 

ส านัก /กอง 
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3. หน่วยงานที่จะรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม 

3.1 ส านักงานอธิการบดี รวบรวมข้อมูลในสังกัดส านักงานอธิการบดี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 

หันตรา ประกอบไปด้วย กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา 

กองส่งเสริมคุณภาพ 

3.2 กองกลาง รวบรวมข้อมูลผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (อธิการบดี 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี)  

3.3 กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี/ กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี/ กองบริหารทรัพยากร

วาสุกรี รวบรวมข้อมูลรองอธิการบดีประจ าศูนย์  

4. การจัดเก็บและรายงานข้อมูลให้กองบริหารงานบุคคล 

4.1. หน่วยงานคณะ ประกอบไปด้วยข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน โดย

สรุปข้อมูลจ านวนบุคลากรจ าแนกสังกัดวิชา / สังกัดงาน และประเภทของบุคลากร ตามแบบฟอร์ม งพ. (1 ข) 

1 และสรุปรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน าความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม 

ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ ประกอบไปด้วยการรายงานข้อมูลย้อนหลังก่อนเดือนที่รายงานปัจจุบัน 

และการรายงานผลประจ าเดือน ของผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม 

งพ. (1 ข) 2  

4.2. หน่วยงานสถาบัน/ส านัก/กอง ประกอบไปด้วยข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน โดยสรุปข้อมูล

จ านวนบุคลากรจ าแนกสังกัดงาน และประเภทของบุคลากร ตามแบบฟอร์ม งพ. (1 ค) 1 และสรุปรายงานผล

การไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน าความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน 

ไปใช้ประโยชน์ ประกอบไปด้วยการรายงานข้อมูลย้อนหลังก่อนเดือนที่รายงานปัจจุบัน และการรายงานผล

ประจ าเดือน ของผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ตามแบบฟอร์ม งพ. (1 ค) 2  

5. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการจัดเก็บข้อมูล 

5.1 การนับชั่วโมง ให้เริ่มนับตั้งแต่เริ่มบรรยาย ไม่นับลงทะเบียน พักรับประทานอาหารกลางวัน 

อาหารเย็น ระยะเวลาเดินทางไป-กลับ โดยดูรายละเอียดในก าหนดการ 

5.2 การค านวณร้อยละผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  นับตาม

หลักเกณฑ์ในแผนฯ ตามตัวชี้วัดที่ 5.1.2 และตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.7.2 ทั้งนี้ ไม่นับจ านวนผู้บริหารหน่วยงาน / 

บุคลากรสายวิชาการที่เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงาน / ผู้ที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ

กอง มาเป็นตัวหารในการค านวณร้อยละ 

5.3 การนับค่าคะแนนในการวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย บุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน ต้องผ่านการอบรมทางวิชาชีพ และภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด ถึงจะนับ

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 
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5.4 ข้อมูลที่ไม่ได้นับจ านวนชั่วโมงการรายงาน  ดังนี้ 

- ประชุมตามหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

- เป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการนั้น ๆ 

- ประชุมเครือข่ายของสภาคณบดี เช่น ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

แห่งประเทศไทย ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสภา

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

- ประชุม /กิจกรรมจิตอาสาที่ไม่ได้ไปเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 

คุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยไทย โครงการอพยพหนีไฟ เป็นต้น 
 



เอกสารแนบ 2 

แบบฟอร์มรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน  

และการน าความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ 

1. เริ่มใช้แบบฟอร์มในการรายงานผลตั้งแต่เดือนเมษายน  2562 เป็นต้นไป 

ล าดับที่ หมายเลขแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม 

1 งพ. (1 ก) 1 แบบรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน า

ความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้

ประโยชน์ (ส าหรับผู้บริหาร) 

2 งพ. (1 ก) 2 แบบรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน า

ความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้

ประโยชน์ (ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ) 

3 งพ. (1 ก) 3 แบบรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน า

ความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้

ประโยชน์ (ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน) 

 

2. เริ่มใช้แบบฟอร์มสรุปการรายงานผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  2562 เป็นต้นไป 

ล าดับที่ หมายเลขแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม 

ใช้ส าหรับหน่วยงานคณะ 6 คณะ 

1 งพ. (1 ข) 1 สรุปจ านวนบุคลากร (บุคลากรสายวิชาการ / บุคลากรสายสนับสนุน) 

2 งพ. (1 ข) 2 สรุปรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน า

ความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้

ประโยชน์ (รายงานผลย้อนหลังเดือน ... / รายงานผลประจ าเดือน ...) 

ใช้ส าหรับหน่วยงานสถาบัน / ส านัก / กอง 

1 งพ. (1 ค) 1 สรุปจ านวนบุคลากร (บุคลากรสายสนับสนุน) 

2 งพ. (1 ค) 2 สรุปรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน า

ความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้

ประโยชน์ (รายงานผลย้อนหลังเดือน ... / รายงานผลประจ าเดือน ...) 

 



แบบฟอร์ม งพ. (1 ก) 1 
(เมษายน  2562) 

แบบรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน าความรู้และทักษะ 

จากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดงูาน ไปใช้ประโยชน ์

(ส าหรับผู้บริหาร) 

เรียน   

ด้วยข้าพเจ้า  

ต าแหน่ง  □ รองอธิการบดี  □ ผู้ช่วยอธิการบดี  □ คณบดี  □ รองคณบดี  □ ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/กอง    

        □ รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

สังกัดคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง 

ไปฝึกอบรม/ ประชุมสัมมนา / ดูงาน  เรื่อง 

 

มีก าหนด      เดือน      วัน ระหว่างวันที่      เดือน                พ.ศ.          ถึงวันที่      เดือน               พ.ศ.       

รวมจ านวน       ชั่วโมง         นาที (นับตั้งแต่เริ่มอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน จนถึงสิ้นการอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน 

ทั้งนี้ ไม่นับระยะเวลาลงทะเบียน และการเดินทางไปและกลับ) 

ณ (สถานที่อบรม) 

จัดโดย 

วัตถุประสงค์ / เนื้อหาการอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน 

 

 

 

ได้น าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างและอย่างไร 

□  ด้านวิชาการ / วิชาชีพ ที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน 

 

  

 

□  ด้านการบริหารคน 
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□  ด้านการบริหารงบประมาณและแผน 

 

  

 

□  ด้านการบริหารระบบงานของหน่วยงาน 

 

  

 

□  ด้านอ่ืน ๆ 

 

  

 

แนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 

ข้อเสนอแนะ/ อื่น ๆ/ เพิ่มเติม  

 

 

ลงชื่อ 

     (                                                )    

วันที่           /                       /                 

           

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 

 

  

 

 

ลงชื่อ 

     (                                                )    

วันที่           /                       /                 

 

 



แบบฟอร์ม งพ. (1 ก) 2 
(เมษายน  2562) 

แบบรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน าความรู้และทักษะ 

จากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดงูาน ไปใช้ประโยชน ์

(ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ) 

เรียน  คณบดี 

ข้าพเจ้า (นาย /นาง /นางสาว)   

ต าแหน่ง  □ ศาสตราจารย์  □ รองศาสตราจารย์  □ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ □ อาจารย์  □ อ่ืน ๆ   

สังกัดคณะ                                                             สาขาวิชา 

ไปฝึกอบรม/ ประชุมสัมมนา / ดูงาน  เรื่อง 

 

มีก าหนด      เดือน      วัน ระหว่างวันที่      เดือน                พ.ศ.          ถึงวันที่      เดือน               พ.ศ.       

รวมจ านวน       ชั่วโมง         นาที (นับตั้งแต่เริ่มอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน จนถึงสิ้นการอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน 

ทั้งนี้ ไม่นับระยะเวลาลงทะเบียน และการเดินทางไปและกลับ) 

ณ (สถานที่อบรม) 

จัดโดย 

วัตถุประสงค์ / เนื้อหาการอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน 

 

 

 

ได้น าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างและอย่างไร 

□  ด้านวิชาชีพ 

 

  

 

□  ด้านเทคนิคการสอน 
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□  ด้านการวัดผลการเรียนการสอน 

 

  

 

□  ด้านอ่ืน ๆ 

 

  

 

แนบเอกสารประกอบ เช่น มคอ. 3 / มคอ. 5 

ข้อเสนอแนะ/ อื่น ๆ/ เพิ่มเติม  

 

ลงชื่อ 

     (                                                )    

วันที่           /                       /                 

 

ความเห็นหัวหน้าสาขา 

 

  

 

ลงชื่อ 

     (                                                )    

วันที่           /                       /                 

 

ความเห็นคณบดี 

 

  

 

ลงชื่อ 

     (                                                )    

วันที่           /                       /                 



แบบฟอร์ม งพ. (1 ก) 3 
(เมษายน  2562) 

แบบรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน าความรู้และทักษะ 

จากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดงูาน ไปใช้ประโยชน ์

(ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน) 

เรียน  หัวหน้าหน่วยงาน 

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว)                                                ต าแหน่ง  

สังกัดคณะ/สถาบัน/ส านัก/กอง                                                       งาน 

ไปฝึกอบรม/ ประชุมสัมมนา / ดูงาน  เรื่อง 

 

มีก าหนด      เดือน      วัน ระหว่างวันที่      เดือน                พ.ศ.          ถึงวันที่      เดือน               พ.ศ.       

รวมจ านวน       ชั่วโมง         นาที (นับตั้งแต่เริ่มอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน จนถึงสิ้นการอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน 

ทั้งนี้ ไม่นับระยะเวลาลงทะเบียน และการเดินทางไปและกลับ) 

ณ (สถานที่อบรม) 

จัดโดย 

วัตถุประสงค์ / เนื้อหาการอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน 

 

 

 

ได้น าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างและอย่างไร 

□  ด้านการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

  

 

□  ด้านการพัฒนางาน 
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□  ด้านการสร้างเครือข่ายในการท างานกับหน่วยงานอ่ืน 

 

  

 

□  ด้านอ่ืน ๆ 

 

  

 

แนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 

ข้อเสนอแนะ/ อื่น ๆ/ เพิ่มเติม  

 

ลงชื่อ 

     (                                                )    

วันที่           /                       /                 

 

ความเห็นรองคณบดี/รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก/หัวหน้างาน 

 

  

 

ลงชื่อ 

     (                                                )    

วันที่           /                       /                 

 

ความเห็นคณบดี/ผู้อ านวยการ สถาบัน/ส านัก/กอง 

 

  

 

ลงชื่อ 

     (                                                )    

วันที่           /                       /                 

 



แบบฟอร์ม งพ. (1 ข) 1

หน่วยงาน  ......................................................

1. สรุปจ านวนบุคลากร ณ วันที ่ ...........................................

ขา้ราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ รวม

1. สาขาวิชา......................................

2. สาขาวิชา.....................................

3. สาขาวิชา.....................................

รวมทัง้สิ้น

หมายเหต ุ ให้นับจ านวนบุคลากรสายวิชาการทัง้หมดของหน่วยงานทัง้ทีเ่ป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารหน่วยงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชาวตา่งชาติ ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ รวม

1. งานบริหารและพัฒนาระบบ

2. งานวิชาการและวิจัย

3. งานพัฒนานักศึกษา

4. งานส านักงานของศูนย์พืน้ที.่..........

รวมทัง้สิ้น

หมายเหต ุ ให้นับจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทัง้หมดของหน่วยงาน และเพิม่เติมต าแหน่งคูรช่วยสอน, ครูภาษาจีน/อื่น ๆ และอาจารย์ชาวต่างชาติ ด้วย

บุคลากรสายวิชาการ

สังกัดงาน

ประเภทบุคลากร

ประเภทบุคลากร

บุคลากรสายสนับสนุน

สังกัดสาขาวิชา



แบบฟอร์ม งพ. (1 ข) 2

หน่วยงาน  ............................................

2. สรุปรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน และการน าความรู้และทักษะจากการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน ไปใช้ประโยชน์

2.1 รายงานผลย้อนหลังก่อนเดือน.........................................

ส าหรับผู้บริหาร

ชัว่โมง นาที ล าดับที่ ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง ประเภท
สังกัดหน่วยงาน/

สาขาวิชา/งาน

ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ที่

น ามาใช้ในการเรียนการสอน
ด้านบริหารคน

ด้านการบริหารงบประมาณ

และแผน

ด้านการบริหาร

ระบบงานของหน่วยงาน
ด้านอ่ืน ๆ

ยังไม่สามารถ

ระบไุด้

รวมทั้งสิน้

ส าหรับบคุลากรสายวิชาการ

ชัว่โมง นาที ล าดับที่ ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง ประเภท
สังกัดสาขาวิชา/

งาน
ด้านวิชาชีพ

ด้านเทคนิค

การสอน

ด้านการวัดผลการเรียน

การสอน
ด้านอ่ืน ๆ

ยังไม่สามารถ

ระบไุด้

รวมทั้งสิน้

ส าหรับบคุลากรสายสนับสนุน

ชัว่โมง นาที ล าดับที่ ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง ประเภท
สังกัดสาขาวิชา/

งาน

ด้านการปฏิบตัิงานที่มี

ประสิทธภิาพยิง่ขึน้

ด้านการ

พัฒนางาน

ด้านการสร้างเครือข่ายใน

การท างานกับหน่วยงานอ่ืน
ด้านอ่ืน ๆ

ยังไม่สามารถ

ระบไุด้

รวมทั้งสิน้

ล าดับที่

รายละเอียดผู้ไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน

ล าดับที่

รายละเอียดผู้ไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน

ล าดับที่

รายละเอียดผู้ไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน

ชือ่โครงการ/ฝึกอบรม/

ประชุมสัมมนา/ดูงาน

วัน/

เดือน/ป ี

ที่ไป

รวมจ านวน

สถานที่
หน่วยงาน

ที่จัด

รวมจ านวน
ชือ่โครงการ/ฝึกอบรม/

ประชุมสัมมนา/ดูงาน

วัน/

เดือน/ป ี

ที่ไป

สถานที่
หน่วยงาน

ที่จัด

ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (มีข้อมูลให้ระบ ุ"1" ไม่มีข้อมูลให้ระบ ุ"-")

ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (มีข้อมูลให้ระบ ุ"1" ไม่มีข้อมูลให้ระบ ุ"-")

ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (มีข้อมูลให้ระบ ุ"1" ไม่มีข้อมูลให้ระบ ุ"-")

สถานที่
หน่วยงาน

ที่จัด

ชือ่โครงการ/ฝึกอบรม/

ประชุมสัมมนา/ดูงาน

วัน/

เดือน/ป ี

ที่ไป

รวมจ านวน



2.2 รายงานผลประจ าเดือน................................

ส าหรับผู้บริหาร

ชัว่โมง นาที ล าดับที่ ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง ประเภท
สังกัดหน่วยงาน/

สาขาวิชา/งาน

ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ที่

น ามาใช้ในการเรียนการสอน
ด้านบริหารคน

ด้านการบริหารงบประมาณ

และแผน

ด้านการบริหาร

ระบบงานของหน่วยงาน
ด้านอ่ืน ๆ

ยังไม่สามารถ

ระบไุด้

รวมทั้งสิน้

ส าหรับบคุลากรสายวิชาการ

ชัว่โมง นาที ล าดับที่ ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง ประเภท
สังกัดสาขาวิชา/

งาน
ด้านวิชาชีพ

ด้านเทคนิค

การสอน

ด้านการวัดผลการเรียน

การสอน
ด้านอ่ืน ๆ

ยังไม่สามารถ

ระบไุด้

รวมทั้งสิน้

ส าหรับบคุลากรสายสนับสนุน

ชัว่โมง นาที ล าดับที่ ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง ประเภท
สังกัดสาขาวิชา/

งาน

ด้านการปฏิบตัิงานที่มี

ประสิทธภิาพยิง่ขึน้

ด้านการ

พัฒนางาน

ด้านการสร้างเครือข่ายใน

การท างานกับหน่วยงานอ่ืน
ด้านอ่ืน ๆ

ยังไม่สามารถ

ระบไุด้

รวมทั้งสิน้

ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (มีข้อมูลให้ระบ ุ"1" ไม่มีข้อมูลให้ระบ ุ"-")

ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (มีข้อมูลให้ระบ ุ"1" ไม่มีข้อมูลให้ระบ ุ"-")

ชือ่โครงการ/ฝึกอบรม/

ประชุมสัมมนา/ดูงาน

วัน/

เดือน/ป ี

ที่ไป

รวมจ านวน

สถานที่
หน่วยงาน

ที่จัด

ชือ่โครงการ/ฝึกอบรม/

ประชุมสัมมนา/ดูงาน

วัน/

เดือน/ป ี

ที่ไป

รวมจ านวน

สถานที่
หน่วยงาน

ที่จัด

ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (มีข้อมูลให้ระบ ุ"1" ไม่มีข้อมูลให้ระบ ุ"-")รายละเอียดผู้ไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน

ล าดับที่
ชือ่โครงการ/ฝึกอบรม/

ประชุมสัมมนา/ดูงาน

วัน/

เดือน/ป ี

ที่ไป

รวมจ านวน

ล าดับที่

รายละเอียดผู้ไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน

ล าดับที่

รายละเอียดผู้ไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน

สถานที่
หน่วยงาน

ที่จัด



แบบฟอร์ม งพ. (1 ค) 1

หน่วยงาน  ................................................

1. สรุปจ านวนบุคลากร ณ วันที ่......................................

ขา้ราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างประจ า

เงินรายได้
รวม

1. งาน............................

2. งาน............................

3. งาน...........................

รวมทัง้สิ้น

หมายเหต ุ ให้นับจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทัง้หมดของหน่วยงาน (รวมถึงผู้อ านวยการกอง และผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง)

บุคลากรสายสนับสนุน

สังกัดงาน

ประเภทบุคลากร



แบบฟอร์ม งพ. (1 ค) 2

หน่วยงาน  ...................................

2. สรุปรายงานผลการไปฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ดูงาน 

2.1 รายงานผลย้อนหลังก่อนเดือน.............................

ส าหรับผู้บริหาร

ชัว่โมง นาที ล าดับที่ ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง ประเภท
สังกัดหน่วยงาน/

สาขาวิชา/งาน

ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ที่

น ามาใช้ในการเรียนการสอน
ด้านบริหารคน

ด้านการบริหาร

งบประมาณและแผน

ด้านการบริหาร

ระบบงานของหน่วยงาน
ด้านอ่ืน ๆ

ยังไม่สามารถ

ระบไุด้

รวมทั้งสิน้

ส าหรับบคุลากรสายสนับสนุน

ชัว่โมง นาที ล าดับที่ ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง ประเภท
สังกัดสาขาวิชา/

งาน

ด้านการปฏิบตัิงานที่มี

ประสิทธภิาพยิง่ขึน้

ด้านการ

พัฒนางาน

ด้านการสร้างเครือข่ายใน

การท างานกับหน่วยงานอ่ืน
ด้านอ่ืน ๆ

ยังไม่

สามารถระบุ

ได้

รวมทั้งสิน้

2.2 รายงานผลประจ าเดือน...........................

ส าหรับผู้บริหาร

ชัว่โมง นาที ล าดับที่ ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง ประเภท
สังกัดหน่วยงาน/

สาขาวิชา/งาน

ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ที่

น ามาใช้ในการเรียนการสอน
ด้านบริหารคน

ด้านการบริหาร

งบประมาณและแผน

ด้านการบริหาร

ระบบงานของหน่วยงาน
ด้านอ่ืน ๆ

ยังไม่สามารถ

ระบไุด้

รวมทั้งสิน้

ส าหรับบคุลากรสายสนับสนุน

ชัว่โมง นาที ล าดับที่ ชือ่ - นามสกุล ต าแหน่ง ประเภท
สังกัดสาขาวิชา/

งาน

ด้านการปฏิบตัิงานที่มี

ประสิทธภิาพยิง่ขึน้

ด้านการ

พัฒนางาน

ด้านการสร้างเครือข่ายใน

การท างานกับหน่วยงานอ่ืน
ด้านอ่ืน ๆ

ยังไม่

สามารถระบุ

ได้

รวมทั้งสิน้

ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (มีข้อมูลให้ระบ ุ"1" ไม่มีข้อมูลให้ระบ ุ"-")

ล าดับที่
ชือ่โครงการ/ฝึกอบรม/

ประชุมสัมมนา/ดูงาน

วัน/

เดือน/ป ี

ที่ไป

รวมจ านวน

สถานที่
หน่วยงาน

ที่จัด

รายละเอียดผู้ไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (มีข้อมูลให้ระบ ุ"1" ไม่มีข้อมูลให้ระบ ุ"-")

ล าดับที่
ชือ่โครงการ/ฝึกอบรม/

ประชุมสัมมนา/ดูงาน

วัน/

เดือน/ป ี

ที่ไป

รวมจ านวน

สถานที่
หน่วยงาน

ที่จัด

รายละเอียดผู้ไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน

ล าดับที่

รายละเอียดผู้ไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (มีข้อมูลให้ระบ ุ"1" ไม่มีข้อมูลให้ระบ ุ"-")

ล าดับที่

รายละเอียดผู้ไปฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/ดูงาน ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (มีข้อมูลให้ระบ ุ"1" ไม่มีข้อมูลให้ระบ ุ"-")
ชือ่โครงการ/ฝึกอบรม/

ประชุมสัมมนา/ดูงาน

วัน/

เดือน/ป ี

ที่ไป

รวมจ านวน

สถานที่
หน่วยงาน

ที่จัด

ชือ่โครงการ/ฝึกอบรม/

ประชุมสัมมนา/ดูงาน

วัน/

เดือน/ป ี

ที่ไป

รวมจ านวน

สถานที่
หน่วยงาน

ที่จัด
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