
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ อว 8205.10/ว. 0040                   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
                   อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
             90000 

    12  มกราคม 2566 

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

เรียน อธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการฯ/หัวหน้าส่วนงาน/บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    โบรชัวร์ประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1  ชุด 

ด้วยวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
บุคลากรภาครัฐและบุคลากรทั่วไป ณ โรงแรมบียอนด์สวีท จังหวัดกรุงเทพฯ รับสมัครรุ่นละไม่เกิน 50 ท่าน 
โดยมีการกำหนดจัดโครงการดังนี้ 

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 7 
ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 

2. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 9 
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 

ซ่ึงการอบรมดังกล่าวเหมาะกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นตามตำแหน่งสายงานวิชาชีพในทุกระดับ  

ในการนี้  วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์  
จากท่านประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคคลากรเข้าร่วม โดยมีค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2566 ท่านละ 
3,000 บาท ค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 5 มีนาคม 2566 ท่านละ 3,500 บาท และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานอ่ืนๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
หากท่านมีความประสงค์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่  นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทรศัพท์  
085-501-5995 และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-360-8899 รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม QR Code 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                    ขอแสดงความนับถือ 
      
   

                          (อาจารย์วิทยา  ขาวขจร) 
                        รักษาการแทนรองผูอ้ำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ฝ่ายบริหาร 
                                  ปฏิบัตหิน้าที่แทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ฝ่ายประสานงาน โทรศัพท์ 086-360-8899 
E-mail : umdc@tsu.ac.th 

QR Code  
รายละเอียดฝกึอบรม 



 

 

 

 

   

 

โครงการฝึกอบรม  เรื่อง การทำงานเชงิวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ 
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 9 

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์สวที จังหวดักรุงเทพฯ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดตำแหน่งของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ โดยได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้มี
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งสายงานวิชาชีพในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น 
ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนผู้ชำนาญการ ผู้เช่ียวชาญ และผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
 บุคคลท่ีประสงค์จะมีความก้าวหน้าดังกล่าว จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง
ให้สูงขึ้นและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ.อ. และแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันกำหนด หลักการ
นี้เป็นหลักการบริหารงานบุคคลเหมือน ๆ กันในทุกกระทรวง ทบวง กรม ในการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น 
ซึ่งนอกจากจะประเมินจากผลการปฏิบัติงานแล้ว ยังต้องเสนอเอกสารผลงานทางวิชาการประกอบการขอ
กำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นด้วย เอกสารผลงานทางวิชาการที่สำคัญอันหน่ึง ได้แก่ “ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์”    
          วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว  
จึงจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ ของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค์ 
            2.1  เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้  ความเข้าใจในการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์            
จากงานประจำ  
            2.2   เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น 

  2.3   เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
            ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 



 

 

 

 

 

4. วิทยากร 
            คุณ ธรรญชนก ขนอม  บุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ 

5. หัวข้อการฝึกอบรม  
             - ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ 
             - งานวิเคราะห์คืออะไร ทำไมต้องทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ 
             - องค์ประกอบของงานวิเคราะห์ 
             - ฝึกปฏิบัติกลุ่มเพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ 
      บรรยาย หัวข้อ ลักษณะคุณภาพของงานวิเคราะห์ 
    - เรียนรู้แนวทางในการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำจากตัวอย่างท่ีดี 
    - ฝึกปฏิบัติกำหนดหัวข้อและเครื่องมือในการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ 
 

6. ค่าลงทะเบียน 
ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันท่ี 5 มีนาคม 2566 ท่านละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 
ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันท่ี 5 มีนาคม 2566 ท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
อัตรานี้ไม่รวมค่าท่ีพักและค่าเดินทาง 

 - ค่าลงทะเบียนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม ได้แก่  เอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม 
กระเป๋าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม  

 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับ 
การอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28 (1) ซึ่งวางข้อกำหนดไว้ว่า 
“การฝึกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราท่ีหน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ” 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าท่ีในการให้บริการความรู้ทางวิชาการ จึงสาม ารถ 
เบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน 

 

 

 



 

 

 

 

 - ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถเบิกได้ตามหนังสือส่ังการท่ี มท. 0808/ว 0091 ลงวันท่ี 7 มกราคม 
2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 

 - ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ .ศ. 2555 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2558 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วสามารถใช้งบประมาณของหน่วยงาน
ได้และหน่วยงานอื่นๆ สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของท่าน 

ช่องทางชำระค่าลงทะเบียน 
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัย (บริการวิชาการ TSU-MDC สำหรับเงินรายได้โครงการ

บริการวิชาการฝึกอบรม) เลขท่ีบัญชี 691-2-46201-9 เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนโปรดแจ้งต่อผู้รับสมัคร  
        - เช็ค ส่ังจ่าย มหาวิทยาลัยทักษิณ (บริการวิชาการTSU-MDC) เลขท่ีบัญชี 691-2-46201-9 
       - เงินสด  กรณีมาชำระในวันฝึกอบรมกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกับทางผู้ประสานงานก่อนเข้าร่วม 
            การฝึกอบรม  

- ชำระผ่านระบบ                          มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - เมื่อชำระค่าลงทะเบียนสมัครแล้วให้เขียนช่ือผู้อบรมในใบสลิปแจ้งกลับมาท่ี Line เจ้าหน้าท่ีเพื่อ 
             ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 
 
 
 

-   สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
   นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทร.0855015995           นายธิติพงษ์  เผ่าฟู โทร.0863608899 
            

       

 

7. การรับรองผลการฝึกอบรม 
ต้องมีเวลาในการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาท่ีฝึกอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับวุฒิบัตร  

 
 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 8.1 ดำเนินโครงการฯ ไปตามแผนท่ีได้ต้ังไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล  
 8.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้  ความเข้าใจในการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์            
จากงานประจำ  
 8.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น 
 8.4 ผู้เข้ารับการอบรมสายสนับสนุนมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
   
ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ    ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายกฤชณัท พรหมเสนะ)                                    (นายธิติพงษ์ เผ่าฟู่) 
    นักวิชาการ            นักวิชาการ 

QR Code กลุ่ม Line QR Code แบบฟอร์มการสมัคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรม  เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ 
ของข้าราชการและพนักงาน สายสนับสนนุ มหาวิทยาลัยสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 9 

ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท จังหวัดกรุงเทพฯ 

วันที่ 30 มีนาคม 2566 
 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 หัวข้อ งานวิเคราะห์คืออะไร ทำไมต้องทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ 
 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 31 มีนาคม 2566 
 08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้าอบรม 
 09.00-10.30 น. เกณฑ์การเรียนรู้เครื่องมือในการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ  
 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45-12.00 น. ฝึกปฏิบัติกลุ่มเพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ 
  บรรยาย หัวข้อ ลักษณะคุณภาพของงานวิเคราะห์ 
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-14.30 น. เรียนรู้แนวทางในการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำจากตัวอย่างท่ีดี 
 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.45-16.15 น. ฝึกปฏิบัติกำหนดหัวข้อและเครื่องมือในการทำงานวิเคราะห์จากงานประจำ 

16.15-16.30 น.       พิธีปิดการอบรม 

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
** เพื่อการอบรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดเตรียม Note booke ส่วนตัวเพื่อฝึก
ปฎิบัติเขียนงานวิเคราะห ์


