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แบบรายงานการเข้าร่วมโครงการ 

 โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ชื่อ-สกุล นางวารุณี  เอกพันธ์ ต าแหน่ง นักเอกสารสนเทศ   
 กลุ่มบุคลากร  สายวิชาการ    สายสนับสนุนวิชาการ 
๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเข้าร่วมอบรม 
        โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
๓. วิทยากรในการบรรยาย 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆข า  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  

๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดอบรม 
 ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๕. ระยะเวลาที่เข้าร่วมอบรม 
 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ สะพานกรุงธน 
กรุงเทพฯ 

๖. งบประมาณที่ใช้ในการเข้าร่วมอบรม 
 ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

๗. วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมอบรม 
๑. เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและแนว ทางการ

จัดท าเอกสารเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
๒. เพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาท หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา ทีมงาน ให้

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเกิดประโยชน์สูงสุด  
๓. เพ่ือพัฒนาตนเองให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัย 
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๘. สรุปเนื้อหาสาระของการเข้าร่วมอบรม 
 ได้ทราบหลักการเขียนประเมินค่างาน และแนวทางการจัดท าเอกสารเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
วิธีการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น “ปฏิบัติการสู่ช านาญการ” 

๑. คุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับการเข้าสู่ช านาญการ 
๑.๑ ผลการปฏิบัติราชการย้อนหลัง ๓ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๑.๒ ด้านงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ 
๑.๓ ด้านเทคโนดลยีสารสนเทศ 
๑.๔ ภาษาอังกฤษ 
๑.๕ ฐานเงินเดือนขั้นต่ า ๒๗,๒๖๐ บาท (ระดับช านาญการ) 

 ๒. แบบประเมินค่างาน 
  ๒.๑ ต าแหน่ง 
  ๒.๒ หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
  ๒.๓ วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนไป  

๓. แบบเสนอขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 
 โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลัก 

บทที่ ๑ บทน า 
 ๑.๑ ความส าคัญ / ความเป็นมา (เขียนบรรยายเป็นความเรียง) 

        ๑ . เกริ่นน า ภารกิจ/หน้าที่ของฝ่าย  (ย่อหน้าแรก) 
     ๒. ภารกิจ/หน้าที่ของตนเอง (ย่อหน้าแรก) 
     ๓. อุปสรรคปัญหาของงาน+เหตุผลในการจัดท าคู่มือ (ย่อหน้าที่ ๒) 
     ๔. ผู้รับผิดชอบงานได้จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ (ย่อหน้าที่ ๒) 
    ๑.๒ วัตถุประสงค์ของคู่มือ (เป็นข้อๆให้มีความสัมพันธ์กับงาน) 
         ๑. เพ่ือศึกษา …/ เพ่ือวิเคราะห์ … / เพ่ือสังเคราะห์ … / เพ่ือประเมิน … / เพ่ือเปรียบเทียบ 
… /เพ่ือทดสอบ … / เพ่ือหาความสัมพันธ์ / อ่ืนๆ  
    ๑.๓  ประโยชน์ของคู่มือ (เขียนจากวัตถุประสงค์ โดยให้ได้ประโยชน์จริง)         

๑.๔ ขอบเขตของคู่มือ  
๑. เนื้อหา : หน้าที่ความรับผิดชอบหลักในเกณฑ์ ก.พ.อ. ระดับปฏิบัติการ (เอาเฉพาะส่วน

บรรยาย) 
๒. ขอบเขตของงาน :ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

    ๑.๕  นิยามศัพท์เฉพาะ / นิยามปฏิบัติการ 
       ๑. นิยามศัพท์เฉพาะของฝ่าย / คนอ่ืนอ่านแล้วต้องถาม? 

บทที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 
     ๒.๑ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

      เอาจาก JD ที่ปฏิบัติงานทั้งหมด โดยระบุจ านวนงาน และชื่องาน 
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๒.๒ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
      ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4 ด้าน ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ระดับปฏิบัติการ 
๒.๓ โครงสร้างการบริหารจัดการ / โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
      โครงสร้างมหาวิทยาลัย (ข้อมูลจากกองแผนฯ) 
๒.๔ โครงสร้างขององค์กร (Organization Chart) / โครงสร้างหน่วยงาน 
      โครงสร้างของหน่วยงานตนเอง 

     ๒.๕ โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart) / โครงสร้างของฝ่าย 
 โครงสร้างของฝ่ายตนเอง 
๒.๖ โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) / โครงสร้างงานของตนเอง JD  
 งานทั้งหมดของตนเอง (Flow chart) 

บทที่ ๓ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
๓.๑ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 อ้างอิงกฎ/หลักเกณฑ์/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราท า 
๓.๒ วธิีการปฏิบัติงาน 
 น าช่องค าอธิบายใน JD (กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รายละเอียดอ่ืนๆ) มาวาง 
๓.๓ ข้อควรระวัง / ข้อสังเกต / สิ่งที่ควรค านึง / เงื่อนไข 
 ดุลพินิจของตนเอง 
๓.๔ แนวคิด / งานวิเคราะห์ – งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง / กรณีศึกษา 
 มีงานวิจัย/KM/แนวคิดของงานคนอ่ืนมาอ้างอิง ให้สัมพันธ์กับงานของตนเอง 

บทที่ ๔ เทคนิคการปฏิบัติงาน 
๔.๑ แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
      แผนปฏิทินในการท างานของตนเอง  
๔.๒ เทคนิคการท างานแต่ละขั้นตอน 
      ๑. ยกตัวอย่างประกอบเทคนิค /กรณีศึกษาทั้งในแง่ดีและไม่ดี 
      ๒. ของตนเอง 
๔.๓ วธิีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน / ความส าเร็จ 
      เอาผลการด าเนินงานเทียบกับแผนในข้อ ๔.๑ 
๔.๔ วธิีการให้บริการกับผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจ 
       เขียนขั้นตอนในการให้บริการให้มีความพึงพอใจ (เขียนเป็นข้อๆ) 
๔.๕ จรรยาบรรณ / คุณธรรม  / จริยธรรม / สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
       อ้างอิงกฎ/หลักเกณฑ์/กฎหมาย/ระเบียบจรรยาบรรณของงานตนเองที่เขียนในเล่มคู่มือ 

บทที่ ๕ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข การพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
๕.๑ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
      ดุลพินิจของตนเอง 
๕.๒ แนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
      ดุลพินิจของตนเอง 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
      ดุลพินิจของตนเอง 

บรรณานุกรม (เขียนตามAPA) 
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ภาคผนวก (ถ้ามี)  
ประวัติผู้เขียน  

๑. ชื่อ –นามสกุล 
๒. วุฒิการศึกษา 
๓. ประสบการณ์ท างาน 
๔. ความช านาญพิเศษ/ความสามารถพิเศษ 
๕. ผลงาน 
๖. การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา 
๗. การเป็นวิทยากร/ผู้บรรยาย (ถ้ามี) 

๙. ปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมอบรม 
 ไม่มี 

๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
 
 :-ต่อตนเอง 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและแนว ทางการจัดท าเอกสารเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น  

๒. ได้เข้าใจและตระหนักในบทบาท หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา ทีมงาน ให้
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเกิดประโยชน์สูงสุด  

๓. ไดพั้ฒนาตนเองให้เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของมหาวิทยาลัย 

 : - ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
๑. บุคลากรตระหนักในบทบาท หน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนา ทีมงาน ให้สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม
โครงการและมหาวิทยาลัย 
๑๑. เอกสารหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 
 - เอกสารแนวทางการจัดท าเอกสารเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 - เอกสารประกอบการบรรยายการประเมินค่างาน 
๑๒. ส าเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

ไม่มี 

๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ  
 ควรจัดให้มีโครงการแบบนี้ต่อไป เพ่ือพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้า
สู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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