
 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม  
 เรื่อง การท างานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจ า 

ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 6 
ณ  วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ก าหนดต าแหน่งของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ โดยได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้มี
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งสายงานวิชาชีพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 
ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนผู้ช านาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
 บุคคลที่ประสงค์จะมีความก้าวหน้าดังกล่าว จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ให้สูงขึ้นและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. และแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันก าหนด หลักการ
นี้เป็นหลักการบริหารงานบุคคลเหมือน ๆ กันในทุกกระทรวง ทบวง กรม ในการขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 
ซึ่งนอกจากจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานแล้ว ยังต้องเสนอเอกสารผลงานทางวิชาการประกอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นด้วย เอกสารผลงานทางวิชาการที่ส าคัญอันหนึ่ง ได้แก่ “ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์”    
            วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัด
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การท างานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจ า  ของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
            2.1  เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการท างานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์           
จากงานประจ า  
            2.2   เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 

  2.3   เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
            ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 



 

 

 

 

 

4. วิทยากร 
            คุณ ธรรญชนก ขนอม  บุคลากร ระดับช านาญการพิเศษ 

5. หัวข้อการฝึกอบรม  
             - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ 
             - งานวิเคราะห์คืออะไร ท าไมต้องท างานวิเคราะห์จากงานประจ า 
             - องค์ประกอบของงานวิเคราะห์ 
             - ฝึกปฏิบัติกลุ่มเพ่ือเรียนรู้เครื่องมือในการท างานวิเคราะห์จากงานประจ า 
      บรรยาย หวัข้อ ลักษณะคุณภาพของงานวิเคราะห์ 
    - เรียนรู้แนวทางในการท างานวิเคราะห์จากงานประจ าจากตัวอย่างที่ดี 
    - ฝึกปฏิบัติก าหนดหัวข้อและเครื่องมือในการท างานวิเคราะห์จากงานประจ า 
 

6. ค่าลงทะเบียน 
      -     ค่าอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 3,500.-บาท (ส าหรับบุคลากรภายนอก) 
      -   ค่าอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 3,000.-บาท (ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ) 
      -      วิธีการช าระค่าลงทะเบียนอบรมโดยโอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามแยกส าโรง ชื่อบัญชี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (บริการวิชาการ TSU-MDC ส าหรับรับเงินรายได้โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม) 
เลขที่บัญชี 691-2-46201-9 เมื่อโอนค่าสมัครแล้วให้เขียนชื่อผู้อบรมในใบสลิปแจ้งกลับมาที่ Line เจ้าหน้าที่
เพ่ือตรวจสอบ  
     -      ผู้เข้าอบรมสามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้ตามลิ้งค์และ QR code นี้  
              https://forms.gle/QKD1uafYTjS4Uqxd6  

 
-   สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

   นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทร.0855015995           นายธิติพงษ์  เผ่าฟู โทร.0863608899 
            

       

 
- ไลน์กลุ่มผู้สมัครอบรมเพ่ือรับข้อมูลข่าวสาร  https://line.me/R/ti/g/K_y7PiBZD 

 
 



 

 

 

 

 
 

     -    สถานที่จัดโครงการ                                       - แผนที่โรงแรมบริเวณใกล้เคียง  
    
 
 
ทั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากงบประมาณของ
หน่วยงานต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

7. วัน เวลา /สถานที่จัดโครงการ 
 วันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ   
อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ  

8. การรับรองผลการฝึกอบรม 
ต้องมีเวลาในการฝึกอบรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่ฝึกอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับเกียรติบัตร 

9. เอกสารการท างานเชิงวิเคราะห์ และหนังสือการท างานเชิงสังเคราะห์  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1 ด าเนินโครงการฯ ไปตามแผนที่ได้ตั้งไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล  

 10.2 ผู้ เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการท างานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์           
จากงานประจ า  
 10.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น 
 10.4 ผู้เข้ารับการอบรมสายสนับสนุนมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
   
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายกฤชณัท พรหมเสนะ)                                    (นายธิติพงษ์ เผ่าฟู่) 
    นักวิชาการ            นักวิชาการ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม  เรื่อง การท างานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจ า 

ของข้าราชการและพนักงาน สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 

ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท 

วันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 

วันที่ 7 กันยายน 2563 
 08.00-08.30 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม 
 08.30-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม 
 09.00-10.30 น. บรรยาย หัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิเคราะห์  
 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45-12.00 น. บรรยาย หัวขอ้ งานวเิคราะหค์ืออะไร ท าไมต้องท างานวเิคราะห์จากงานประจ า 
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30 น. บรรยาย หัวข้อ องค์ประกอบของงานวิเคราะห์ 
 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.45-16.15 น. บรรยาย หัวข้อ องค์ประกอบของงานวิเคราะห์ (ต่อ) 
 16.15-16.30 น. ถาม-ตอบ 
 

วันที่ 8 กันยายน 2563 
 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม 
 09.00-10.30 น. เกณฑ์การเรียนรู้เครื่องมือในการท างานวิเคราะห์จากงานประจ า  
 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45-12.00 น. ฝึกปฏิบัติกลุ่มเพ่ือเรียนรู้เครื่องมือในการท างานวิเคราะห์จากงานประจ า 
  บรรยาย หัวข้อ ลักษณะคุณภาพของงานวิเคราะห์ 
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30 น. เรียนรู้แนวทางในการท างานวิเคราะห์จากงานประจ าจากตัวอย่างที่ดี 
 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.45-16.15 น. ฝึกปฏิบัติก าหนดหัวข้อและเครื่องมือในการท างานวิเคราะห์จากงานประจ า 

16.15-16.30 น.       พิธีปิดการอบรม 

* ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


