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เร่ือง
 

ขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขาสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น ระดับชํานาญการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖”

เรียน  อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
ระดับชํานาญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖"  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
บุคลากรมีความรู ความเขาใจในระเบียบ ประกาศ ขอบังคับและแนวทางการจัดทําเอกสารเพื่อเขาสูตําแหนงที่
สูงข้ึน  เพ่ือผลักดันบุคลากรไดพัฒนาทักษะจนเกิดแรงจูงใจในการเขียนผลงานเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น และเพื่อให
บุคลากรมีแนวทาง เทคนิคในการจัดทําผลงานและนําไปประยุกตใชในงานของตนเองไดอยางเหมาะสม ในวันที่
๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ  โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร นั้น

ในการน้ีเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว กองบริหารงานบุคคล ไดจัดทําโครงการเปนที่
เรียบรอยแลว โดยใชงบประมาณการในการดําเนินโครงการจากเงินคาลงทะเบียน จํานวนทานละ ๒,๕๐๐ บาท
(สองพันหารอยบาทถวน)

จึงเรียนเสนอมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา ดังนี้

๑.อนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น ระดับชํานาญการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖"

๒.เรียนเชิญทานอธิการบดีเปนประธานเปดโครงการอบรม
วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐  น. โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร กรุงเทพมหานคร

๓.ขออนุมัติคาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ช่ัวโมงละ ๓,๐๐๐ บาท

หรือ ๔.ตามแตจะพิจารณาส่ังการ

  (นางสาวบุศรา ศรีกระหนก)

ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
19  ม.ค.  66  เวลา 11:12:24  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgA1A-DkANw-BEADE-ANABD

 



 

๑.  อนุมัติตามขอ  ๑  และขอ  ๓

๒.  มอบที่ปรึกษาอธิการบดีฝายกฎหมาย  เปนประธานแทน

(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

อธิการบดี
20  ม.ค.  66  เวลา 08:57:35  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MQAyA-DUANg-A3ADQ-ANgA0

 



 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน ระดับช านาญการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖” 

หลักการและเหตุผล 

“ทรัพยากรบุคคล” เป็นทรัพยากรหลักที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อมหาวิทยาลัย  เนื่องจากการบริหาร
จัดการ และการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ “บุคคล” ซึ่งเป็นกลไกส าคัญยิ่ง ที่มหาวิทยาลัย
จะต้องขับเคลื่อนศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การเติบโตในสายอาชีพของบุคลากร เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในการสร้างขวัญ ก าลังใจ และรักษาคน
เก่ง คนดีไว้ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการปูเส้นทางสู่การสร้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณค่าให้แก่มหาวิทยาลัย
ในระยะยาว เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ส่งผลให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยท างานอย่างมีเป้าหมาย ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข การที่จะสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนตามสมรรถนะประจ าสายงาน เพ่ือผลักดันบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ ตามตัวชี้วัด ๑.๑๑.๑ จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเขาสูต าแหนงที่สูงขึ้น ประจ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

มหาวิทยาลัยไดมุงเนนสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ผานการประเมินเพ่ือเขาสูต าแหนงที่
สูงขึ้น โดยก าหนดการทดสอบความรูความสามารถของบุคลากร เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ความรูความสามารถใน
การที่จะเขาสูต าแหนงที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือสงผลท าใหองคกรมีสมรรถนะสูงขึ้นตาม
ประกาศและเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กองบริหารงานบุคคล ได้เล็งเห็นความส าคัญเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเข้าสู ่ต าแหน่งที ่สูงขึ ้น ระดับช านาญการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖” เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย ใน
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการและข้ันตอนใน
การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดอบรมแบ่งเป็น ๒ หลักสูตรคือ ๑.หลักสูตรการวิเคราะห์ค่างาน ๒.หลักสูตรการ
เขียนผลงานเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
 



วัตถุประสงค ์  

๑. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและแนวทางการจัดท าเอกสารเพ่ือเข้า

สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น          

๒. เพ่ือผลักดันบุคลากรได้พัฒนาทักษะจนเกิดแรงจูงใจในการเขียนผลงานเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

๓. เพ่ือให้บุคลากรมแีนวทาง เทคนิคในการจัดท าผลงานและน าไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้อย่าง

เหมาะสม 

หลักสูตร / เนื้อหา การบรรยาย 

๑. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ระดับช านาญการ 

๒. การวิเคราะห์งานเพื่อประเมินค่างาน 

๓. การเขียนผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 

วิธีด าเนินโครงการ 

๑. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย  

๒. ประสานผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรบรรยายและประสานผู้เข้าร่วมอบรม  

๓. ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการ  

๔. ประเมินผลการด าเนินโครงการ  

๕. สรุปผลการด าเนินงาน   

รูปแบบการอบรม 

จะใช้วิธีการฝึกอบรมที่หลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะการเรียนรู้ให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม

สามารถน าไปเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป  

การบรรยาย /อภิปราย  

- การเรียนรู้ร่วมกันโดยกระบวนการกลุ่ม 

- การเสริมสร้างทักษะโดยการให้ปฏิบัติจริง  

ผู้เข้าอบรม  

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



ระยะเวลาและสถานที่  

 วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

วิทยากร 

  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย 

ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม ท่านละ ๒, ๕๐๐ บาท  

 หมายเหตุ : สามารถเบิกค่าลงทะเบียนอบรมได้จากเงินพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ผลทีค่าดจะได้รับ 

๑. บุคลากรมีความตระหนักตื่นตัวและเห็นความส าคัญในการส่งผลงานเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
๒. บุคลากรที่เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคในการจัดเตรียมเอกสารเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
๓. บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้เข้าอบรมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้

เกิดวิสัยทัศน ์เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการและ
มหาวิทยาลัย 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร ๐๒๑๖๐๑๑๓๖ ,๐๒๑๖๐๑๒๕๙ 

............................................................................. 

 



 
 

 
 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

"กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน ระดับช ำนำญกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖”  
วันอังคำร ที่๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร 
****************************************************  

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดการอบรม 

โดย รองศำสตรำจำรย์ พิศณุ พูนเพชรพันธุ์  
ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย  

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  การบรรยาย เรื่อง "เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของพนักงำนมหำวิทยำลัย  
และกำรเขียนแบบประเมินค่ำงำน"  
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำ เมฆข ำ  

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ       
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. การบรรยายเรื่อง "เทคนิคกำรเขียนแบบประเมินค่ำงำนในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่

สูงขึ้น"  
โดย นำยช ำนิ  นิลอรุณ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
............................................................................................................................. ..................................... 
หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
     พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น. 


