
 
โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงาน ส าหรับสายสนับสนุน 

---------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงาน ส าหรับสายสนับสนุน 

2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  หมายเลขโทรศัพท์ 0 4320 2338 เบอร์ภายใน 48689 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  10/2560) และ  
(ฉบับที่  11/2560) เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น โดยได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงานตามต าแหน่งสายงานวิชาชีพในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับช าน าญงานพิเศษ 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์ขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้น จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.พ.อ. และแต่ละมหาวิทยาลัย สถาบัน ก าหนดหลักการ 

 ฝ่ายทรัยพากรบุคคล ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติ ง านของบุคลากรสายสนับสนุน  จึ ง ได้จั ด โครงการ พัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงาน  
ส าหรับสายสนับสนุน ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ  
การเขียนผลงานทางวิชาการที่ถูกต้อง ตลอดจนการเขียนแบบประวัติ ผลงาน การประเมินค่างานและการตีค่างานในการ 
ขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น  

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น และเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการพัฒนาผลงานวิชาการ 
 4.2 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมสร้างและพัฒนาผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 4.3 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แนวทาง เทคนิคในการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
พัฒนาทักษะการเขียนผลงาน ส าหรับสายสนับสนุน 
 4.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นร่วมกัน อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองและทักษะการเขียนผลงานต่อไป 



5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 45 คน  
  
6. เนื้อหาหลักสูตร 

หัวข้อ/กิจกรรม จ านวน (ชั่วโมง) 
หลักการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ และการพัฒนางาน 3 ชม. 

เทคนิคและวิธีการจัดท าเอกสารผลงานวิชาการ 3 ชม. 

แบ่งกลุ่ม ตามสายงานเพ่ือฝึกปฏิบัติการสร้างผลงาน 6 ชม. 
ผู้เข้าร่วมอบรมน าเสนอผลงาน 6 ชม. 
 

7. วัน และสถานที่จัดอบรม 
 ระหว่างวันที่ 13 – 14 และ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

8. วิทยากร 
 คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์     
 

9. เกณฑ์การผ่านหลักสูตร 
  ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
 

 

10. การสมัคร 
 10.1 ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ https://hr.kku.ac.th และส่งใบสมัครมาที่  
กองทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 หรือ 
 10.2 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ได้ท่ี http://gg.gg/ef1ge หรือสแกน QR Code 

 
 
หมายเหตุ : สมัครก่อนได้ก่อน หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ ก่อนวันปิดรับสมัคร 3 วันท าการ  
        โทร. 48689  
 
 



 
11. ติดต่อสอบถาม 
 สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ นางสาวศศิธร  ทองก้านเหลือง ผู้ประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์  
ภายใน 48689 หรือ E-mail : sasitho@kku.ac.th   
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผู้เข้าอบรมมีแนวทางและเทคนิคในการสร้างและพัฒนาผลงานวิชาการอย่างเหมาะสมเพ่ือขอก าหนด 
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 12.2 ผู้เข้าอบรมมีความสามารถสร้างและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชนต่อตนเอง
และองค์กร 
 12.3 ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมและมั่นใจในการพัฒนาผลงานวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 12.4 ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นร่วมกัน อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและ
ทักษะการเขียนผลงานต่อไป 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
ก าหนดการ 

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงาน ส าหรับสายสนับสนุน 
ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-------------------------------------------------------- 
 

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 

เวลา ก าหนดการ 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมอบรม 

08.45 – 09.00 น. 
กล่าวรายงานโดย ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
พิธีเปิดโดย รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

09.00 – 12.00 น. 
 หลักการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ และการพัฒนางาน 
วิทยากรโดย  คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. 
 เทคนิคและวิธีการจัดท าเอกสารผลงานวิชาการ 
วิทยากรโดย  คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์   

หมายเหตุ :  1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
               2. รับประทานอาหารว่าง (เช้า)                     เวลา 10.30 - 10.45 น. 
               3. รับประทานอาหารว่าง (บ่าย)                    เวลา 14.30 - 14.45 น. 

 
 
 
 
 

 



 
ก าหนดการ 

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงาน ส าหรับสายสนับสนุน 
ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-------------------------------------------------------- 
 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมอบรม 

09.00 – 12.00 น. 
 แบ่งกลุ่ม ตามสายงานเพื่อฝึกปฏิบัติการสร้างผลงาน 
วิทยากรโดย  คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. 
 แบ่งกลุ่ม ตามสายงานเพื่อฝึกปฏิบัติการสร้างผลงาน 
วิทยากรโดย  คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์   

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมอบรม 

09.00 – 12.00 น. 
 ผู้เข้าร่วมอบรมน าเสนอผลงาน 
วิทยากรโดย  คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. 
 ผู้เข้าร่วมอบรมน าเสนอผลงาน 
วิทยากรโดย  คุณเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์   

16.00 – 16.30 น. ถาม – ตอบ สรุปกิจกรรม และ ปิดการอบรม 

หมายเหตุ :  1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
               2. รับประทานอาหารว่าง (เช้า)                     เวลา 10.30 - 10.45 น. 
               3. รับประทานอาหารว่าง (บ่าย)                    เวลา 14.30 - 14.45 น. 

 
 
 



 
ใบสมัครเข้าร่วมอบรม 

โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรกับการเขียนผลงาน ส าหรับสายสนับสนุน 
ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-------------------------------------------------------- 
 

 ข้อมูลผู้สมัคร (กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเขียนด้วยตัวบรรจง) 
 
ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................... 
 

ต าแหน่ง .......................................................................... สังกัด ..................................................................................... 
 

หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................... E-mail: ……………………………………………………………………….. 
 
 
 

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

    (.......................................................................) 

    …………/……………………./……………….. 

 

 

***************************************************************************************************** 
กรุณาส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรม ภายในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2562 ตามช่องทางดังนี้ 

(1) E-mail: sasitho@kku.ac.th (2) หน่วยงานกลางรับ – ส่ง หนังสือมาท่ี กองทรัพยากรบุคคล ช้ัน 3 อาคารสิริคณุากร 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวศศิธร ทองก้านเหลือง ผู้ประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 48689 
หมายเหตุ : 1. สมัครก่อนได้ก่อน หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงรบกวนแจ้งเจ้าหน้าท่ี ก่อนวันปิดรับสมคัร 3 วันท าการ  
        โทร. 48689 
        2. หากผู้เข้าร่วมอบรมสมัครครบตามจ านวนกลุม่เป้าหมายที่ก าหนด ก่อนวันหมดเขตรับสมัคร ขอสงวนสิทธ์ิปิดรับสมัครก่อนถึง
วันหมดเขตส่งใบสมัครเข้าอบรม (เว้นแต่มผีู้เข้าร่วมอบรมยกเลิก) 


