โครงการฝึกอบรม
เรื่อง การทางานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจา
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2
ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้กาหนดตาแหน่งของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เป็ นตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ โดยได้เปิดโอกาสให้ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ มี
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งสายงานวิชาชีพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น
ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนผู้ชานาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
บุคคลที่ประสงค์จะมีความก้าวหน้าดังกล่าว จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
ให้สูงขึ้นและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. และแต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันกาหนด หลักการ
นี้เป็นหลักการบริหารงานบุคคลเหมือน ๆ กันในทุกกระทรวง ทบวง กรม ในการขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น
ซึ่งนอกจากจะประเมินจากผลการปฏิบั ติงานแล้ว ยังต้องเสนอเอกสารผลงานทางวิชาการประกอบการขอ
กาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้นด้วย เอกสารผลงานทางวิชาการที่สาคัญอันหนึ่ง ได้แก่ “ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์”
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสาคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัด
โครงการฝึ ก อบรม เรื่ อ ง การท างานเชิ งวิเคราะห์ และเชิ งสั งเคราะห์ จากงานประจ า ของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการท างานเชิ ง วิ เคราะห์ แ ละเชิ ง สั ง เคราะห์
จากงานประจา
2.2 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น
2.3 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3. กลุม่ เป้าหมาย
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
4. วิทยากร
นายเสถียร คามีศักดิ์ บุคลากรเชี่ยวชาญ
5. หัวข้อการฝึกอบรม
- เทคนิคการทางานเชิงวิเคราะห์จากงานประจา
- เทคนิคการทางานเชิงสังเคราะห์จากงานประจา
- โครงร่างงานวิเคราะห์และงานเชิงสังเคราะห์
- ฝึกปฏิบัติทาผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ ผลงานเชิงสังเคราะห์
6. ค่าลงทะเบียน
- ค่าอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 3,500.-บาท (สาหรับบุคลากรภายนอก)
- ค่าอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 3,000.-บาท (สาหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ)
- วิธีการชาระค่าลงทะเบียนอบรมโดยโอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามแยกสาโรง ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยทักษิณ (บริการวิชาการ TSU-MDC สาหรับรับเงินรายได้โครงการบริการวิชาการฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี 691-2-46201-9 เมื่อโอนค่าสมัครแล้วให้เขียนชื่อผู้อบรมในใบสลิปแจ้งกลับมาที่ Line เจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจสอบ
- ผู้เข้าอบรมสามารถกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้ตามลิ้งค์และ QR code นี้
https://goo.gl/forms/NvUQwjUCI0cXS3uw2

-

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทร.0855015995

- ไลน์กลุ่มผู้สมัครอบรมเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทร.0863608899

- ที่อยู่วิทยาลัยฯ / แผนที่

ทั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเบิก ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากงบประมาณของ
หน่วยงานต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
7. วัน เวลา /สถานที่จัดโครงการ
วันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒ นา มหาวิทยาลัยทักษิณ อาคาร
ซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
8. แผนดาเนินการโครงการ
ระยะเวลา
การดาเนินงาน

1.ประชุมหารือในส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง
2.ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง/
หน่วยงานจัดฝึกอบรม
3.เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
อนุมัติหลักการ
4.ดาเนินโครงการ
5.ประเมินโครงการ
6.สรุปผลการดาเนินงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา /
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธันวาคม 61 – มกราคม 62

กุมภาพันธ์ 62

เมษายน 62

สัปดาห์

สัปดาห์

1 2 3 4

1 2 3 4

7. การรับรองผลการฝึกอบรม
ต้องมีเวลาในการฝึกอบรม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่ฝึกอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับเกียรติบัตร
8. แจกฟรี เอกสารหนังสือการทางานเชิงวิเคราะห์ และหนังสือ การทางานเชิงสังเคราะห์ โดยสามารถ
ดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
8.1 หนังสืองานเชิงวิเคราะห์
https://drive.google.com/open?id=1W-EuxO5LHvx3saVfjfGaUe2Mv2PzsZ7j
8.2 หนังสืองานเชิงสังเคราะห์
https://drive.google.com/open?id=1ro03BDmO2PRIfD8kCPGUJEtNhCDkGWww
หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ website http://umdc.tsu.ac.th/
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ดาเนินโครงการฯ ไปตามแผนที่ได้ตั้งไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล
9.2 ผู้ เข้ า รั บ การอบรมได้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการท างานเชิ ง วิ เคราะห์ แ ละเชิ ง สั ง เคราะห์
จากงานประจา
9.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น
9.4 ผู้เข้ารับการอบรมสายสนับสนุนมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายกฤชณัท พรหมเสนะ)
(นายธิติพงษ์ เผ่าฟู่)
นักวิชาการ
นักวิชาการ

