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แบบรายงานการเขารวมโครงการ 

 โครงการพัฒนาความพรอมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

หนวยงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๑. ขอมูลสวนบุคคล 

 ช่ือ-สกุล นางสาวณัชชญา  ลีเกษม                    ตําแหนง นักเอกสารสนเทศ   

 กลุมบุคลากร  สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเขารวมอบรม 

        โครงการพัฒนาความพรอมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

๓. วิทยากรในการบรรยาย 

         ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา  เมฆขํา  รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ  

๔. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดอบรม 

 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถานท่ีจัด ณ หองกรุงธนบอลลรูม โรงแรม

เดอะรอยัลริเวอร สะพานกรุงธน กรุงเทพฯ 

๕. ระยะเวลาท่ีเขารวมอบรม 

 วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๖. งบประมาณท่ีใชในการเขารวมอบรม 

 ไมเสียคาใชจาย 

๗. วัตถุประสงคของการเขารวมอบรม 

๑. ไดรับความรู ความเขาใจ ในจัดทําเอกสารเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
๒. เพ่ือพัฒนาตนเองใหเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของมหาวิทยาลัย 
 

๘. สรุปเนื้อหาสาระของการเขารวมอบรม 

 ไดทราบหลักการเขียนประเมินคางาน และแนวทางการจัดทําเอกสารเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

วิธีการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน “ปฏิบัติการสูชํานาญการ” 

๑. คุณสมบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับการเขาสูชํานาญการ 

๑.๑ ผลการปฏิบัติราชการยอนหลัง ๓ ป ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 
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๑.๒ ดานงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ 

๑.๓ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๔ ภาษาอังกฤษ 

๑.๕ ฐานเงินเดือนข้ันต่ํา ๒๗,๒๖๐ บาท (ระดับชํานาญการ) 

 ๒. แบบประเมินคางาน 

  ๒.๑ ตําแหนง 

  ๒.๒ หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง 

  ๒.๓ วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ ความยุงยากและความซับซอนของงานท่ีเปลี่ยนไป 

๓. แบบเสนอขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน 

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 

 โครงรางคูมือปฏิบัติงานหลัก 
 

บทท่ี ๑ บทนํา 
 ๑.๑ ความสําคัญ / ความเปนมา (เขียนบรรยายเปนความเรียง) 

        ๑ . เกริ่นนํา ภารกิจ/หนาท่ีของฝาย  (ยอหนาแรก) 
     ๒. ภารกิจ/หนาท่ีของตนเอง (ยอหนาแรก) 
     ๓. อุปสรรคปญหาของงาน+เหตุผลในการจัดทําคูมือ (ยอหนาท่ี ๒) 
     ๔. ผูรับผิดชอบงานไดจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ (ยอหนาท่ี ๒) 
    ๑.๒ วัตถุประสงคของคูมือ (เปนขอๆใหมีความสัมพันธกับงาน) 
         ๑. เพ่ือศึกษา …/ เพ่ือวิเคราะห … / เพ่ือสังเคราะห … / เพ่ือประเมิน … / เพ่ือเปรียบเทียบ 
… /เพ่ือทดสอบ … / เพ่ือหาความสัมพันธ / อ่ืนๆ  
    ๑.๓  ประโยชนของคูมือ (เขียนจากวัตถุประสงค โดยใหไดประโยชนจริง)         

๑.๔ ขอบเขตของคูมือ  
๑. เนื้อหา : หนาท่ีความรับผิดชอบหลักในเกณฑ ก.พ.อ. ระดับปฏิบัติการ (เอาเฉพาะสวน

บรรยาย) 
๒. ขอบเขตของงาน :ระบุหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

    ๑.๕  นิยามศัพทเฉพาะ / นิยามปฏิบัติการ 
       ๑. นิยามศัพทเฉพาะของฝาย / คนอ่ืนอานแลวตองถาม? 
 

บทท่ี ๒ หนาท่ีความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 
     ๒.๑ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

      เอาจาก JD ท่ีปฏิบัติงานท้ังหมด โดยระบุจํานวนงาน และชื่องาน 
๒.๒ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
      ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 4 ดาน ตามเกณฑ ก.พ.อ. ระดับปฏิบัติการ 
๒.๓ โครงสรางการบริหารจัดการ / โครงสรางมหาวิทยาลัย 
      โครงสรางมหาวิทยาลัย (ขอมูลจากกองแผนฯ) 



๓ 
 

๒.๔ โครงสรางขององคกร (Organization Chart) / โครงสรางหนวยงาน 
      โครงสรางของหนวยงานตนเอง 

     ๒.๕ โครงสรางการบริหาร (Administration Chart) / โครงสรางของฝาย 
 โครงสรางของฝายตนเอง 
๒.๖ โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart) / โครงสรางงานของตนเอง JD  
 งานท้ังหมดของตนเอง (Flow chart) 
 

บทท่ี ๓ หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการปฏิบัติงาน 
๓.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 
 อางอิงกฎ/หลักเกณฑ/กฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานท่ีเราทํา 
๓.๒ วธิีการปฏิบัติงาน 
 นําชองคําอธิบายใน JD (กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายละเอียดอ่ืนๆ) มาวาง 
๓.๓ ขอควรระวัง / ขอสังเกต / สิ่งท่ีควรคํานึง / เง่ือนไข 
 ดุลพินิจของตนเอง 
๓.๔ แนวคิด / งานวิเคราะห – งานวิจัยท่ีเก่ียวของ / กรณีศึกษา 
 มีงานวิจัย/KM/แนวคิดของงานคนอ่ืนมาอางอิง ใหสัมพันธกับงานของตนเอง 
 

บทท่ี ๔ เทคนิคการปฏิบัติงาน 
๔.๑ แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน 
      แผนปฏิทินในการทํางานของตนเอง  
๔.๒ เทคนิคการทํางานแตละข้ันตอน 
      ๑. ยกตัวอยางประกอบเทคนิค /กรณีศึกษาท้ังในแงดีและไมดี 
      ๒. ของตนเอง 
๔.๓ วธิีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน / ความสําเร็จ 
      เอาผลการดําเนินงานเทียบกับแผนในขอ ๔.๑ 
๔.๔ วธิีการใหบริการกับผูรับบริการใหมีความพึงพอใจ 
       เขียนข้ันตอนในการใหบริการใหมีความพึงพอใจ (เขียนเปนขอๆ) 
๔.๕ จรรยาบรรณ / คุณธรรม  / จริยธรรม / สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
       อางอิงกฎ/หลักเกณฑ/กฎหมาย/ระเบียบจรรยาบรรณของงานตนเองท่ีเขียนในเลมคูมือ 
 

บทท่ี ๕ ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข การพัฒนาและขอเสนอแนะ 
๕.๑ ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
      ดุลพินิจของตนเอง 
๕.๒ แนวทางแกไขและการพัฒนา 
      ดุลพินิจของตนเอง 
๕.๓ ขอเสนอแนะ 
      ดุลพินิจของตนเอง 

บรรณานุกรม (เขียนตามAPA) 
ภาคผนวก (ถามี)  



๔ 
 

ประวัติผูเขียน  
๑. ชื่อ –นามสกุล 
๒. วุฒิการศึกษา 
๓. ประสบการณทํางาน 
๔. ความชํานาญพิเศษ/ความสามารถพิเศษ 
๕. ผลงาน 
๖. การเขารวมอบรม/สัมมนา 
๗. การเปนวิทยากร/ผูบรรยาย (ถามี) 

๙. ปญหาอุปสรรคในการเขารวมอบรม 

 ไมมี 

๑๐. ประโยชนท่ีไดรับจากการฝกอบรม 

 :-ตอตนเอง 

๑. ไดรับความรู ความเขาใจ ในจัดทําเอกสารเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
๒. ไดพัฒนาตนเองใหเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนของมหาวิทยาลัย 

 : - ตอหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 

 บุคลากรมีความเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง เพ่ือใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานทําให

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเกิดจากการรวมมือของบุคลากรในองคเดียวกันทําให

องคกรมีการพัฒนามากยิ่งข้ึน 

๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีไดรับจากการเขารวมอบรม 

 - เอกสารแนวทางการจัดทําเอกสารเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

 - เอกสารประกอบการบรรยายการประเมินคางาน 

๑๒. สําเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ท่ีไดรับจากการฝกอบรม 

ไมมี 

๑๓. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ อ่ืน ๆ  

 -  
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