
สรุ�ปวารุะการุปรุะชุมพนักงานประจำ�มพนักงานประจำเดือน เมกงานักงานประจำเดือน เมปรุะจำเดือน เมษายน 2557��h�����(�าเดือน เมษายน 2557��h�����(�[]com�อนักงานประจำเดือน เม เมษายนักงานประจำเดือน เม 2557
วนักงานประจำเดือน เมศุกร�กรุ� ที่ 18 เมษ�  18 เมษายนักงานประจำเดือน เม 2557 เวลา 09.00 นักงานประจำเดือน เม. - 10.00 นักงานประจำเดือน เม.  ณ. ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XI-องว.จำเดือน เมษายน 2557��h�����(ย ชุมพนักงานประจำ/นักงานประจำเดือน เม 3 อาคารุ B

ล��ดับ�บ แผนก ห�วข้อ��อ ผ��ร�ยง�นก�รประชุม��8�������แผน�ม หม�ยเหตุ����(�

1 แผนกทร�พย�กรบ�คคล  1.1 ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน เม-างานักงานประจำเดือน เมของแผนักงานประจำเดือน เมกที่ 18 เมษรุพยากรุบ�คคล
1. ก�รประเม"นผลอย�#ในข้อ��%นตุ����(อนส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #งเอกส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �รให�ผ��บร"ห�รประเม"น ป'น(%ไดับ�ปร�บประจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี���������������ป' แตุ����(#
เปอร+เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ���������-นตุ����(+จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะน�อยกว#�ท�กป' เน./องจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������กภ�วะเศรษก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ไม#ดับ(
2. เร./องโทรศ�พท+ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #วนตุ����(�ว ในข้อ�ณะท(/ม�ท��ง�นข้อ�อให�ตุ����("ดับตุ����(#อไดับ� 
3. ชุม��8�������แผน#วงน(%เป7นหน�� Back to school จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะม(พน�กง�นพ�ร+ทไทม+ม�ท��ง�น อย�กให�
พน�กง�นท�กคนม(ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #วนชุม��8�������แผน#วยดับ�แล ห�กแตุ����(#งตุ����(�วไม#เร(ยบร�อยหร.อประพฤตุ����("ตุ����(นไม#เหม�ะส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ม
กร�ณ�แจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������ง HR เพ./อดับ��เน"นก�ร

แนักงานประจำเดือน เมะนักงานประจำเดือน เม�าพนักงานประจำเดือน เมกงานักงานประจำเดือน เมให้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIม8 1 ที่ 18 เมษ8านักงานประจำเดือน เม
    น�ยมงคล  เภตุ����(ร� (ท-อป) เจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี���������������หน��ท(/ธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ���รก�ร (ข้อ��บรถผ��บร"ห�ร) แผนกธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ���รก�ร  

ค�ณล�ดับดับ�ว�ลย+  โส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ณโชุม��8�������แผนตุ����("

ค�ณเอกชุม��8�������แผน�ย  รอดับซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ����������ง

2 แผนกธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ���รก�ร ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน เม-างานักงานประจำเดือน เมธุรการ�拷��@�����รุการุ
  ส8วนักงานประจำเดือน เมงานักงานประจำเดือน เมรุกษาความปลอดือน เมษายน 2557��h�����(�[]comภัย�������P�������com.sย

1. ง�นล�นจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������อดับเจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี���������������หน��ท(/ไม#น"/งเน./องจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������กเปล(/ยนคนและส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #งคนท(/ไม#ม(ค�ณภ�พเข้อ���ม� ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #วน
เม./อม(ก�รข้อ��ดับจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������ดับก-ท��เร./องส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #งปร�บ, ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #งคนไม#ดับ(ม�ก-ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #งกล�บค.น+ปร�บ, ท"%งจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������ดับปร�บ 1,000

2. ก�รข้อ�นย��ยส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน "/งข้อ�อง ม(บ�งส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #วนท(/พบและแก�ไข้อ�โดับยว�งม�ตุ����(รก�รเพ"/ม
3. แส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน งส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ว#�งม(ไฟกระพร"บไม#ถPงน�ท( อย�# 4 คร�%ง
4. คว�มเย-นม(ผ"ดับปกตุ����(" 2 คร�%ง แจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������งดับ��เน"นก�รเร(ยบร�อย
5. คว�มส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ะอ�ดับตุ����(�ม NAP เข้อ���ดับ��เน"นก�รท�นท(
6. ล�นจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������อดับล�ดับพร��ว 117 ม(หญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าที��ข้อ�P%นจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะแข้อ�-งเจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี���������������หน��ท(/ดับ��เน"นก�ร รถท(/น��ม�จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������อดับส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #วน

ใหญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าที#ก-เป7นคนเดับ"มๆ ท(/เคยม�จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������อดับ จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะม(เพ"/มก-จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������กบร"ษ�ทหล�กทร�พย+ 2-3 ค�น
7. ประตุ����(�อ�ดับร 2 จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะพย�ย�มผล�กดับ�นให�ไดับ�

น�ยชุม��8�������แผน�ยณรงค+  ศร(จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������/น
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8. เตุ����(.อนภ�ยผ��หญฺงระวังกระเป_งระว�งกระเป̀�ท(/ไม#ม(ซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ���������"บหร.อผ��ชุม��8�������แผน�ยท(/ชุม��8�������แผนอบเหน-บกระเป̀�ตุ����(�งค+ไว�กระเป̀�หล�ง 
อ�จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������เป7นเหตุ����(�ล#อตุ����(�ล#อใจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ม"ชุม��8�������แผนฉ�ชุม��8�������แผน(พ เพ./อก#อเหตุ����(�ไดับ�
ส8วนักงานประจำเดือน เมงานักงานประจำเดือน เมปฏิบัติการ.บติการ���8����.การุ
1. ตุ����(รวจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน อบอ�ค�ร ค�ณอ��น�จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������เข้อ���ตุ����(รวจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������เมษ�ยน ธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ���รก�ร+ว"ศวกรรม+ออกแบบฯ 

ร#วมดับ��เน"นก�ร เอกส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �รเม./อเร(ยบร�อยจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะไดับ�น�ดับตุ����(รวจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน อบอ(กคร�%ง
2. ล�นจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������อดับ A5  ออกแบบฯ ท��เส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร-จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ท��แล�มปcเพ"/ม จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������กท(/จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������อดับรถไดับ� 30-35 ล#�ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �ดับ

จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������อดับไดับ� 43 ค�น แตุ����(#จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะเพ"/มเป7น 45-47 แตุ����(#ตุ����(�องดับ�คว�มเหม�ะส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน มก#อน
3. ง�นปร�บปร�งท�ศน(ยภ�พ A4 ผอ.ให�ตุ����(�นหม�กม� 7 ตุ����(�น
4. ปร�บปร�งท�ศน(ยภ�พหน��ห��ง เป7นตุ����(�นชุม��8�������แผน�ดับ�ดับอ�ย�ม�กหระถ�งก-เล-กแล�ว
5. ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน งกร�นตุ����(+ท(/ผ#�นม�ไดับ�ท��เอกส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �รแจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������กร��นค�� เร./องระเบ(ยบในก�รเล#นน%�� และงดับ

ดับ./มส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �ร� ระหว#�งว�นท(/ 13-15 ไม#ม(ร�ยง�นผ��กระท��ผ"ดับ
6. NAP ค�ณณรงค+จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������ดับระบบใหม#โดับยส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ล�บตุ����(��แหน#งให�ท��ง�นเป7นเหม.อนก�นเพ./อ

ทดับแทนกรณ(ข้อ��ดับคน
7. คว�มส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ะอ�ดับ B5 ข้อ�อคว�มร#วมม.อผ��เก(/ยวข้อ��องม�ร#วมประชุม��8�������แผน�มห�ร.อเร./องท(/จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะ

ท��คว�มส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ะอ�ดับใหญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าที#
8. รปภ. SSG 1-2 เมษ�ยน 57 ฝึกงาน และเริ่มสัญญาตั้งiกง�น และเร"/มส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �ญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าทีญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าที�ตุ����(�%งแตุ����(#ว�นท(/ 3 เมษ�ยน 2557 

เป7นตุ����(�นไป บร"ษ�ทใหม#ม(ก�รตุ����(รวจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน อบค�ณภ�พก�รท��ง�น

ค�ณอ"ทธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ��"พล  ศร(เดับชุม��8�������แผน

3 ฝึกงาน และเริ่มสัญญาตั้งj�ยว"ศวกรรม ฝึกงาน และเริ่มสัญญาตั้งj�ยว"ศวกรรม เมษ�ยน      2557  

1 โครงก�รอน�ร�กษ+พล�งง�นฯ ก�รใชุม��8�������แผน�ไฟเดับ.อนม(น�คม  ท(/ผ#�นม�
                    -กล�งว�น         216,000         (184,000)       หน#วย 
                    -กล�งค.น         137,000         (116,000)       หน#วย
          -ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร�ปเพ"/มข้อ�P%น 53,000 หน#วย
          -ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร�ปหน#วยใชุม��8�������แผน�ไฟฟo�ร�ยเดับ.อน ย�อนหล�ง 1 ป' 

ค�ณศตุ����(วรรษ  จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������"ตุ����(เง"น
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ป'   2556             ป'   2557            ลดับลง             เพ"/มข้อ�P%น
ม(น�คม           376,000           353,000         23,000                            หน#วย
2 ปร�บปร�งพ.%นท(/ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #วนกล�ง
          -โมบ�ยโซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ���������น เฟส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน  1
                   -ตุ����("ดับตุ����(�%งและร.%อถอน AHU
                             -เตุ����(ร(ยมตุ����("ดับตุ����(�%ง  AHU ข้อ�น�ดับเล-ก 5 ตุ����(�น  (ชุม��8�������แผนน"ดับเปj�ลมส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน (/ท"ศท�ง) ม.อถ.อ
ซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ���������อยกล�ง 

-เตุ����(ร(ยมตุ����("ดับตุ����(�%ง  AHU ข้อ�น�ดับเล-ก 7 ตุ����(�น  ตุ����(�วท(/ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน องเพ"/มอ(ก
          -ระบบปร�บอ�ก�ศโซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ���������นม.อถ.อ
                   -ตุ����("ดับตุ����(�%งส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #วนตุ����(�วเคร./องเส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร-จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������แล�ว (ตุ����("ดับตุ����(�%งฝึกงาน และเริ่มสัญญาตั้งqrงถนนล�ดับพร��ว)
                             -อย�#ระหว#�งออกแบบระบบท#อลม
                             -จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������#�ยลมเย-นดับ�วยท#อลมชุม��8�������แผน�/วคร�ว พ.%นท(/ท�งเดับ"นหน��ห�อง AHU
3 ง�นร��นค��ใหม#
          -ร��นส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ป� B2B3
                   -เดับ"นส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �ยดับ"นให�ระบบเคร./องท��น%��ร�อน  น%��อ�#น เพ./อคว�มปลอดับภ�ย
                   -ตุ����("ดับตุ����(�มเร./องง�นแอร+ตุ����(�วดับ��นบน B3 ท(/ย�งไม#ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �ม�รถใชุม��8�������แผน�ง�นไดับ� (เป7นในส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #วนผ��ร�บ
เหม�)
          -ร��นหมอฟqนว"ซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ��������� B3
                   -ข้อ�อตุ����("ดับตุ����(�%งแอร+น%��ย�ข้อ�น�ดับ  30,000  บ(ท(ย�  1  ตุ����(�ว
                             -ชุม��8�������แผน#�งภ�ยนอกดับ��เน"นก�รเส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร-จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������แล�ว
4 ล"ฟตุ����(+โดับยส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �รและล"ฟตุ����(+รถยนตุ����(+ 
         - ม(ปqญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าทีห�อย�#บ��งเล-กน�อย บ�งส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #วนชุม��8�������แผน��ร�ดับเป7นป�jมส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ว"ตุ����(ท+
5 บ�นไดับเล./อน

– EA3 จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะท��ระบบ Auto Start ตุ����("ดับตุ����(�%งเส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �แล�วแตุ����(#ย�งใชุม��8�������แผน�ง�นไม#ไดับ� อย�# A3
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– EA1, EA2 ล��งแล�วแตุ����(#ย�งไม#ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ะอ�ดับเท#�ท(/ควร
6 ประตุ����(�ออโตุ����(�
                - เร(ยบร�อยดับ( แตุ����(#บ�งตุ����(�วย�งไม#ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน มบ�รณ+
7 โครงก�รชุม��8�������แผน"ลเลอร+พล�งง�นแส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน งอ�ท"ตุ����(ย+
          - ง�นเดับ"นระบบท#อน%��ร�อน (ท#อทองแดับง)
                   -ระบบท#อบนหล�งค�เส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร-จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������แล�ว  อย�#ระหว#�งทดับส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน อบร�/ว
                   -ระบบท#อดับ��นล#�ง อย�#ระหว#�งดับ��เน"นก�ร
          -จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������ดับห�อ�ปกรณ+ประกอบง�นระบบ อ./นๆ
                   -ถ�งน%��ร�อน  ปqvมน%��ร�อน  พร�อมตุ����("ดับตุ����(�%งแล�ว
                   -เหล.อระบบควบค�ม ย�งไม#ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน มบ�รณ+
8 โครงก�รโอโซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ���������น  ระบบน%��ค�ลล"/งฯ 
          -ไดับ�ร�บเง"นค.นจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������ก พพ. 20%  เร(ยบร�อยแล�ว
9 โครงก�รใชุม��8�������แผน�ไฟฟo�แส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน งส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ว#�ง ชุม��8�������แผนน"ดับค�ณภ�พส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �ง
          -ตุ����("ดับตุ����(�%งเพ"/มไปท(/ A2 โซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ���������น Mobile city 
          -บ�งจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������ดับแส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน งแยงตุ����(�

4 แผนกออกแบบฯ  ความค�บห้องวิจัย ชั้น 3 อาคาร B�/�����À�����B�com.sun.star.uno.XIนักงานประจำเดือน เม-างานักงานประจำเดือน เมออกแบบ-ติการ���8����กแติการ���8����8งภัย�������P�������com.sายในักงานประจำเดือน เม
งานักงานประจำเดือน เมแบบ

– ค"ดับคอนเซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ���������-ปตุ����(+และออกแบบวอยดับ+ B2 หน��แผนกน�กเร(ยน
– ออกแบบประตุ����(�ออโตุ����(�แบบหม�น A2 หล�งล"ฟตุ����(+แก�ว
– ปร�บแบบชุม��8�������แผน#องกระจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������กผน�งอล�คอมโพส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน "ท หล�งล"ฟตุ����(+แก�ว
– ง�นบ�งใหญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าที#ท�� Design อย�#ระหว#�งดับ��เน"นก�รออกแบบ

ง�นโครงก�ร
– ง�นก#อส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร��ง Shop ม.อถ.อ อย�#ระหว#�งก�รดับ��เน"นก�รจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������ดับห�ผ��ร�บเหม� เพ./อเส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน นอร�ค�

ค�ณวร�ร�ตุ����(น+  จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������"ตุ����(ตุ����(+ประส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน งค+
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– ง�นตุ����(#อเตุ����("มล�นจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������อดับชุม��8�������แผน�%น A5 ดับ��เน"นก�รไดับ�ประม�ณ 75% (เหล.อง�นเก-บร�ยละเอ(ยดับ) 
ค�ดับว#�จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะแล�วเส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร-จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ภ�ยในส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน "%นเดับ.อนน(%

– ง�นท�บผน�งชุม��8�������แผน�%น B5 ห�ผ��ร�บเหม�ใหม# เน./องจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������กผ��ร�บเหม�เจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี���������������เดับ"มไม#ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �ม�รถตุ����("ดับตุ����(#อไดับ�
– ง�นผน�งอล�คอมโพส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน "ท ดับ��นข้อ���งห��งดับ��เน"นก�รไดับ�ประม�ณ 50 % ง�นผน�งดับ��นนอกไดับ�

ดับ��เน"นก�รแล�วเส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร-จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี������������� เหล.อเฉพ�ะง�นผน�งดับ��นใน และง�นเก-บร�ยละเอ(ยดับ
– เคล(ยร+ง�นประเม"นร�ค�บ�ธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  �� A2 
– ร��นส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ป� B2 R03 ง�นย�งไม#จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������บเร./องน%�� ม(น%��ร�/วให�ชุม��8�������แผน#�งห��งฯ ตุ����(รวจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน อบอย�#

ผ��บร"ห�ร  แชุม��8�������แผนร+ประส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน บก�รณ+ภ�วะเศรษฐก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ท�/วไป 
– ร��นค��ลดับลง 20% พ.%นท(/จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะม(ก�รปร�บเปล(/ยนประเภทส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน "นค��ท(/ไปไม#ไดับ� หร.อท(/ Out แล�ว 

ค"ดับว#�จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะเอ�ร��นท(/ใหญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าที#ม�ลงเชุม��8�������แผน#น อ�ห�ร ธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ��น�ค�ร เป7นตุ����(�น เพร�ะไม#แน#ใจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ว#�เศรษฐก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������
จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะน"/งตุ����(อนไหน

– ร�นค��ในศ�นย+ก�รค��ฯ ลดับลงน"ดับหน#อยแกนหล�กย�งดับ(อย�#
– อย�กให�ห�ร��น บ"วตุ����((%ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ป� ในกล�#ม เกย+ ม�ลง ใครท(/ม(คอนเนคชุม��8�������แผน�/นให�แนะน��ดับ�วย
– ศPกษ�โครงก�รท(/ร#มเกล��หล�กจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������กออกแบบ+ท��โลโก� ปร�กฎว#�ตุ����(�องใชุม��8�������แผน�ท(/เพ"/มอ(ก 2 ไร# 

ฉะน�%นพ.%นท(/จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������Pงไม#พอ จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������Pงย�ตุ����("โครงก�รไว�ก#อน แตุ����(#จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะย�งเก-บร�ปแบบโครงก�รไว�ก#อน
– โครงก�รบ�งใหญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าที# ค�ณอน�ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน รณ+ ร�บผ"ดับชุม��8�������แผนอบ ดับ��นข้อ���ง Central เส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร-จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ไป 80% แล�ว
– ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน งกร�นตุ����(+ท(/ผ#�นม�ไดับ�พ�ครอบคร�วไปท#องเท(/ยวญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าที(/ป�jน
– โครงก�รแลนดับ+ม�ร+คฟอร�/ม ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �งคมผ��ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �งอ�ย�ท(/ 60 ป'ข้อ�P%นไป ซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ���������P/งอ(ก 10 ป' จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะม(ผ��ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �งอ�ย�

ม�กถPง 18 ล��นคนข้อ�P%นไป จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะตุ����(�องม(คนดับ�แล โดับยคนในว�ยน(%จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะตุ����(�องม(คว�มแข้อ�-งแรงท�%ง
ร#�งก�ยและจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������"ตุ����(ใจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี������������� และโครงก�รท��จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะท��ค.อ เส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร"มส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร��งส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �ข้อ�ภ�พร#�งก�ยและจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������"ตุ����(ใจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี������������� ฝึกงาน และเริ่มสัญญาตั้ง�ก
บอกใครท(/ม(ค�ณพ#อค�ณแม#ท(/อ�ย�ม�กและอย�กจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะไดับ�ร�ปแบบก�รดับ�แล ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน นใจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ตุ����("ดับตุ����(#อไดับ�

ค�ณอน�นตุ����(+  จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������"ตุ����(รม(ศ"ลปc
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– เร./องก�รตุ����(#อยอดับธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ���รก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������โดับยก�รส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร��ง Connection และเคร.อข้อ�#�ยน�กธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ���รก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ย�คใหม# โดับย
ก�รส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �นส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �มพ�นธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ��+จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������กคว�มเป7นเพ./อน เพ./อให�ธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ���รก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������โตุ����(ไปดับ�วยก�น ม(ท(/ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน น"ท 7 คน ม(ธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ���รก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������
ปq�มน%��ม�น น�กข้อ�#�ว เป7นตุ����(�น

ค�ณอ�ณ�ตุ����("  จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������"ตุ����(รม(ศ"ลปc

5 แผนกพ�ฒน�ธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ���รก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������   คว�มค.บหน��ข้อ�องง�นแผนกพ�ฒน�ธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ���รก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������
1. ร��นส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน แลนเดับอร+ บ"วตุ����((%พล�ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน  เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ���������-นเตุ����(อร+ B2R03 ไดับ�ท��ก�รเข้อ���ตุ����(รวจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������แบบเม./อว�นท(/ 11 

เมษ�ยน 2557 ล�กค��เป�ดับให�บร"ก�รเม./อว�นท(/ 12 เมษ�ยน 57 แตุ����(#ท�งศ�นย+ก�รค��ค"ดับค��
เชุม��8�������แผน#�ตุ����(�%งแตุ����(#ว�นท(/ 8 เมษ�ยน ท(/ผ#�นม� ล�กค��ม(ก�รตุ����(กแตุ����(#งชุม��8�������แผน��เน./องจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������กตุ����("ดับปqญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าทีห�เร./องผ��ร�บ
เหม� ชุม��8�������แผน#วงแรกๆ ล�กค��โปรโมทดับ�วยก�รแจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������กใบปล"ว

2. ร��นไทยชุม��8�������แผนง B2P21 ตุ����(กแตุ����(#งเส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร-จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน มบ�รณ+ เข้อ���ตุ����(รวจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������เม./อ 17 เมษ�ยน 2557 ล�กค��เป�ดับ
ให�บร"ก�รตุ����(ลอดับไม#ไดับ�ป�ดับร��นแตุ����(#อย#�งใดับ

3. ก��หนดับก�รปร�บปร�งโซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ���������นม.อถ.อเฟส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน  2 ตุ����(�%งแตุ����(# A2B58-64 ศ�นย+ก�รค��ไดับ�ตุ����(กลงเร./องแบบ
แปลนก�บล�กค��เร(ยบร�อย เร"/มปร�บปร�งว�นท(/ 10 พฤษภ�คม -9 กรกฎ�คม 2557 (2 
เดับ.อน) และเป�ดับให�บร"ก�รใหม# 10 กรกฎ�คม 57 ตุ����(อนน(%ล�กค��เร"/มทยอยส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #งแบบร��น
ใหม#ม�แล�ว

4. เร./องชุม��8�������แผน-อฟทร� A2R02 ปร�บปร�งร��นชุม��8�������แผน#วงแรกร��นดับ��เน"นก�รโดับยไม#แจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������งท�งศ�นย+ก�รค��
จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������Pงไดับ�ระง�บไว�ก#อนไม#ให�เข้อ���พ.%นท(/ตุ����(กแตุ����(#ง ไดับ�ประส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �นให�ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #งแบบม�และไดับ�ร�บอน�ม�ตุ����("พร�อม
น�ดับประชุม��8�������แผน�มเม./อว�นเร(ยบร�อยแล�วเร"/มตุ����(กแตุ����(#ง18-26 เม.ย 57 เป�ดับให�บร"ก�ร 27 เม.ย.57

5. ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #วนแฟม"ล(/ม�ร+ท จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะม(ก�รท��ประตุ����(�ภ�ยในห��ง เพ./อเร(ยกล�กค��ไดับ�ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #วนหนP/ง ม(ก�รน�ดับ
ประชุม��8�������แผน�มก�บแฟม"ล(/ว�นน(% 13.00น. ข้อ�อเชุม��8�������แผน"ญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าทีฝึกงาน และเริ่มสัญญาตั้งj�ยท(/เก(/ยวข้อ��องดับ�วย ไดับ�ประส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �นไว�แล�ว

ค�ณรฎ"ฏญ้าขึ้นจะแข็งเจ้าหน้าที+  ล�ประโคน

6 แผนกโฆษณ�   คว�มค.บหน��ข้อ�องง�นแผนกโฆษณ� และง�นก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������กรรม
1. Back to school ตุ����(กแตุ����(#งตุ����("ดับตุ����(�%งส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ./อโฆษณ�ไดับ� 80% แล�ว เหล.อเพ"/มเตุ����("มปo�ยใน

แผนกน�กเร(ยน ไม#เก"นส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �ปดับ�ห+หน��ก-เส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร-จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������
2. ก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������กรรมเพ"/มเข้อ���ม� Star Kids ในว�นศ�กร+ท(/ 18 พฤษภ�คม 2557 ท(/ล�น Sky 

ค�ณอน�ว�ฒน+  ถ�กธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ��รรม
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Hall เป7นก�รแส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ดับงคว�มส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �ม�รถเดับ-ก (ก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������กรรมน(%เส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ร"มเข้อ���ม�จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������ก Plan)
3. ก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������กรรมประกวดับเตุ����(�น Cover Dance ท(/จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������ดับข้อ�P%นในว�นท(/ 16-17 ม"ถ�น�ยน 2557 

ชุม��8�������แผน#วงตุ����(�นพฤษภ�คม จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะเร"/มร�บส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ม�ครผ#�นท�ง Facebook และ Website

เพ"/มเตุ����("ม เพ. มเติการ���8����.ม
– อ(ก 4 เดับ.อน ท(/ค#� Ft ไฟฟo�จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะปร�บข้อ�P%นแน#นอน
– คว�มเย-นข้อ�องแอร+ในพ.%นท(/ตุ����("ดับ 25 ตุ����(�น ท(/โซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี����������������������சޭ��ޯ￤ޯ���������นม.อถ.อ

ปร�บปร�งท��ชุม��8�������แผน#องลมชุม��8�������แผน�/วคร�วเพ./อให�คว�มเย-นจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������#�ยไดับ�ชุม��8�������แผน�/วคร�วไปก#อน
ล#�ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน �ดับชุม��8�������แผน#�งตุ����("ดับตุ����(�%งแอร+คอยล+น%�� 5 ดับ��น แบบเปj�ลม 4 ท"ศท�งชุม��8�������แผน#วยในก�รกระจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������ยลมไดับ�
ม�กข้อ�P%น

– ก�รส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #งน%��แข้อ�-งข้อ�องร��นค�� บ�งคร�%งม(น%��หยดับเป7นท�งแตุ����(#ไม#ปoองก�นท��ให�เพ"/มภ�ระ Nap 
ฝึกงาน และเริ่มสัญญาตั้ง�กผ��เก(/ยวข้อ��องดับ��เน"นก�รปoองก�นเชุม��8�������แผน#น แจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������งให�ส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน วมถ�งดับ��อ(กชุม��8�������แผน�%นนPงเพ./อไม#ให�น%��ไหลหยดับ

– เร./องก�รประชุม��8�������แผน�มฝึกงาน และเริ่มสัญญาตั้งj�ย ใน 1 เดับ.อน ท(/ผ#�นม�ย�งไม#ม(ก�รดับ��เน"นก�ร ฝึกงาน และเริ่มสัญญาตั้ง�กในเร./องน(%ดับ�วย
– ท(/จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������อดับรถบร"ษ�ทหร.อผ��บร"ห�ร 5-6 ค�น ห�กไม#ม(ก�รข้อ�ย�บ หร.อไม#ค#อยไดับ�ใชุม��8�������แผน�ง�นอะไร 

ฝึกงาน และเริ่มสัญญาตั้ง�กพ"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������รณ�ในส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน #วนท(/ไม#ไดับ�ใชุม��8�������แผน�ง�นไปจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������อดับท(/ล�นจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������อดับล�ดับพร��ว 117 
– เร./องปร�บเง"นเดับ.อนค#�จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี���������������งประจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี���������������ป' ข้อ�อคว�มชุม��8�������แผน�ดับเจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������น

เพ. มเติการ���8����.ม
– เร./องก�รประชุม��8�������แผน�มระดับ�บบร"ห�รฝึกงาน และเริ่มสัญญาตั้งj�ย/แผนก ก��หนดับว�นท(/ 23 เมษ�ยน 57 เวล� 15.00น.
– ปร�บค#�จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี���������������งเง"นเดับ.อนแน#นอนแตุ����(#น�อยกว#�ท�กป'เน./องจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������กส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ภ�วะเศรษฐก"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ไม#ดับ(
– ในว�นจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������นทร+ท(/ 21 เมษ�ยน 2557 จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������ะใชุม��8�������แผน�ห�องว"จำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี��������������ยชุม��8�������แผน�%น H อบรมพน�กง�น Parttime 

แผนกน�กเร(ยน

ค�ณอ"ทธุรการ (ขับรถผู้บริหาร) แผนกธุรการ  ��"พร  แจำปี แต่เปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากภาวะเศรษกิจไม่ดี�������������#มส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน อ�ดับ

ค�ณล�ดับดับ�ว�ลย+  โส่งเอกสารให้ผู้บริหารประเมิน ณโชุม��8�������แผนตุ����("

ป�ดับก�รประชุม��8�������แผน�ม
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