
 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  
ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 

และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน รุ่นที่ 5 และ 6”  

 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
เมื่อกล่าวถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานผ่านการพัฒนาสมรรถนะ       

ของบุคลากรนั้น “การจัดการความรู้” ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการจัดการความรู้นั้น     
เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้
กระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และ
ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสายงานนั้นๆ โดยตรงอย่างเป็นระบบ ซึ่งเครื่องมือในการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องมือหนึ่งคือ “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)” เพราะองค์ความรู้จากคู่มือการ
ปฏิบัติงานเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนขององค์กรที่บุคลากรในแต่ละสายงานสามารถเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้โดยตรง ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวประกอบไปด้วยรายละเอียด
และเทคนิคในการปฏิบัติงานทั้งหมด รวมไปถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ รวมถึงความเสี่ยง ปัญหาและวิธีบริหารความเสี่ยงในกระบวนการท างาน คู่มือการปฏิบัติงาน
จึงถือเป็นหลักฐานที่แสดงถึงวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้ผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมไป
ถึงผู้ต้องการเรียนรู้การท างาน  รวมทั้งยังมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในประเด็นการสร้างความเข้าใจ
กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจในการเข้ารับบริการได้ด้วยเช่นกัน 

ที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันหน่วยงานในระบบราชการได้ใช้ “คู่มือการปฏิบัติงาน” เป็นผลงาน    
ชิ้นส าคัญในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรตามแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งคู่มือ
ปฏิบัติงานถูกก าหนดให้เป็นผลงานรูปแบบหนึ่งในการก าหนดต าแหน่งในทุกๆ ระดับ ทั้ง ช านาญการ 
หรือ เชี่ยวชาญ แต่เท่าที่ผ่านมา การฝึกอบรมโดยทั่วไปอาจมิได้เน้นการลงมือปฏิบัติจริง และในบาง
กรณีไม่มีการตั้งเป้าหมายหรือข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน จึงท าให้ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเข้ากับการพัฒนากระบวนการและการจัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งในสาย
อาชีพในรูปแบบอื่นๆ เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ การวิเคราะห์งานและสังเคราะห์งาน เป็นต้น  

จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีการจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อการขอก าหนดต าแหน่งของบุคลากร” มาอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 10 รุ่น อีกทั้งศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ยังได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วอีก ๙ รุ่น และที่จัดอบรมให้องค์กรภายนอกเป็น
พิเศษ เช่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี สถาบันการบินพลเรือน ฯลฯ ซึ่งรวมทั้งสิ้นกว่า ๑,๐๐๐ คน จึงมีความพร้อมเชิงประสบการณ์
ระดับสูงในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้  ทีเ่น้นการฝึกปฏิบัติจริงและมีการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
หลังการฝึกอบรมแก่ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม              

 
 

โครงการนี้เป็นการบริการวิชาการกับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทีต่่อเนื่องมาจาก
หลักสตูรการจัดท าคูม่ือปฏิบัติงานฯ จ านวน ๑๐ รุ่น รวมรุ่น ๑ และ ๒ ในหลักสตูรนี้ มผีู้เข้า

อบรมกว่า ๑,2๐๐ คน และมีการให้ค าปรึกษาหลังอบรมโดยไม่คิดคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิ “หลักสูตร
นีจ้ึงเน้นการลงมือท าจริงเสริมด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาของคณะวทิยากร” ผ่านการจัดการ
ความรู้เชิงเทคนิคในการซึ่งผู้สมัครจะไดร้ับสิทธ์ิในการขอค าปรึกษากบัคณะวิทยากรหลังการ

อบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผ่านช่องทางกลุ่ม Facebook Group ของหลักสูตร 
 

 

ติดต่อสอบถามผ่าน 
@mkw8951z 
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2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของ        
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร      

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย  
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. บุคลากรภาครัฐ (กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาในระดับขั้น

พ้ืนฐาน)  
๓. ผู้สนใจการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ

ท างานในองค์กร 
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการอบรม ผู้บริหารหลักสูตรจะรับจ านวนจ ากัดรุ่นละประมาณ 60 คน** 

 

4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีเ่ข้าใจถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือ

การปฏิบัติงาน (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95) 
2. ร้อยละของจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า

คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นสูงกว่าก่อนเข้าฝึกอบรมฯ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90) 
 

5. ระยะเวลาในการด าเนินงานและสถานที่ด าเนินการ 
รุ่นที่ 5 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 25๖1 ห้อง ๓01 
รุ่นที่ 6 วันศุกร์ที ่๓๐  มีนาคม 25๖1 ห้อง ๓01 
ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

6. รูปแบบการจัดอบรม/วิทยากร 

  ใช้การบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ สัมมนา และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา       
ที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และอาจจะเกิดขึ้นในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรจาก   
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

7. การรับสมัคร 
  7.1 การส่งใบสมัคร  
  ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ใบน าฝาก     
Pay-In Slip (กรุณาระบุชื่อผู้สมัคร และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในใบน าฝากเงินเพ่ือความสะดวก    
ในการตรวจสอบ) ทางโทรสาร มาที่ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หมายเลข                 
02-668-9411 หรือทาง E-mail : hcd_sdu@hotmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข โทรศัพท์       
02-241-654๓-5 ต่อ 690๐, 6905 หรือ 6909/ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๘๑ -๒๔๖๘  หรือ         
064-294-5351 ท่านสามารถติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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  7.2 การช าระค่าลงทะเบียน 
   เมื่อสมัครแล้วกรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านธนาคาร ณ ธนาคารกรุงไทย 
ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  
เลขที่บัญชี 059-0-22534-0 กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และก่อนถึงวันอบรมใน
แต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมก่อนการอบรม 3 
วัน ผ่านทาง www.hcdsuandusit.com/ www.dusit.ac.th สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 02-
241-654๓-5 ต่อ 690๐, 6905 หรือ 6909/ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘ หรือ 064-294-
5351 
 

8. งบประมาณแยกตามกิจกรรม 
           ค่าลงทะเบียนในการประกอบการฝึกอบรม (เอกสาร สมุด ปากกา ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบ     
การอบรม คนละ 1,๘00 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบด้วย 
  1. ค่าใช้จ่ายทางวิชาการ ประกอบด้วย ค่าวิทยากรบรรยาย และค่าผู้ช่วยวิทยากรในการ 
Flipchart ค่าชุดเอกสารฝึกอบรมทั้งหมด  
  2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ๒ มื้อ     

3. ค่าเอกสารการฝึกอบรม แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้รายบุคคลที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พัฒนาขึ้น รวมถึงแบบฟอร์มและอุปกรณ์ในการ Workshop อ่ืนๆ เช่น Notebook, Flipchart 
เป็นต้น 

  4. ค่าวุฒิบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม 
 

9. การประเมินผลการอบรม  
  พิจารณาจากด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการอบรม ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 80 รวมทั้งกลุ่มที่ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) ที่ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมต้องสามารถน าเสนอร่างคู่มือ  
การปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 1 กระบวนการต่อกลุ่ม จึงจะได้รับวุฒิบัตรในการฝึกอบรม 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างาน 

2. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนา
กระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดท าจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้กับเพ่ือนร่วมงานของตนเองได้  
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถน าองค์ความรู้ด้านการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน    
ไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างานได้ 
 

11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ผู้ติดต่อประสานงานโครงการ: นางสาวจิตรลดา ผลนิล เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม โทร. 

02-241-654๓-5 ต่อ 690๐, 6905 หรือ 6909/ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๘๑ -๒๔๖๘  หรือ        
064-294-5351 

http://www.hcdsuandusit.com/
http://www.dusit.ac.th/
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ก าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าใน

สายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน รุ่นที่ 5 และ 6” 
 

 
 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.     ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.      การบรรยายเรื่อง 
     ความรู้เบื้องต้นของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 นิยาม ความหมาย ความส าคัญของการจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพของบุคลากร 

 ความสัมพันธ์ของเป้าหมายตามบริบทองค์กรและ   
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

 การผสานการจัดการความรู้และคู่มือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนากระบวนงาน 

 ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน การออกแบบ/       
ปรับปรุงกระบวนการ และการวิเคราะห์วามเสี่ยง                          
ผ่านการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      การบรรยายเรื่อง 
     กระบวนการในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  

 รายละเอียดขององค์ประกอบของคู่มือการปฏิบัติงาน  
 แนวทาง เครื่องมือ และเทคนิคในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
 ตัวอย่างและแนวทางการปฏิบัติที่ดีของการจัดท าคู่มือ 

การปฏิบัติงาน  
 ก้าวต่อไปของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กร 

ในอนาคต 
 เทคนิคการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จในเวลาที่เหมาะสม  

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.      แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิการ (Workshop) เพื่อการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
     โดยมีวิทยากรปรึกษาประจ ากลุ่ม (มีเอกสาร/ แบบฟอร์ม/  
     คู่มือเชิงเทคนิคในการฝึกปฏิบัติการ) 
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.      แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัตกิาร (Workshop) เพื่อการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
เวลา ๑6.00 – ๑7.๐๐ น.  ตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลงานและถ่ายทอดความรู้เชิงประสบการณ์ 
      จากการฝึกอบรมฯ และมอบประกาศนียบัตรให้กบัผู้ทีผ่่านการอบรม 
 

       วิทยากร : ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 

หมายเหตุ :   1. ก าหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   2. เวลา 10.30 - 10.45 น. และเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
       3. เวลา ๑2.00 - ๑3.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน 



 

-5- 
 

        
 

                  ท าเนียบวทิยากร 
1. วิทยากรหลัก 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ 

รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital            
Development Centre: HCD) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 อาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรการวิจัยและประเมินผล 

ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการศึกษา 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   

มหาวิทยาลัยรามค าแหง      

ประวัติการท างานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม 
      วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน กศน. เพื่อรองรับการจัดท าระบบคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Public Sector  Management Quality Award)” 

     วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เพื่อใช้เป็น
ผลงานส่วนหนึ่งในการเข้าสู่ต าแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๑๐” 

 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษารุ่นที่ ๑ ถึง 
๑๐” รวมถึง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยบูรพา และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฯลฯ 

 วิทยากรที่ปรึกษาการจัดการความรู้ (KM) ของจังหวัดตาก จังหวัดล าปาง  กลุ่มบริษัทในเครือ
ธุรกิจของบริษัท ไทยซัมมิทโอโตพาร์ท อินดัสตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนนายทหารสื่อสาร 

 

2. วิทยากรประจ ากลุ่มในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม  

อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
และท่ีปรึกษาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์  
    ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๓. อาจารย์ ดร.กัญญทอง หรดาล 
     อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
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สถานที่และบรรยากาศการฝึกอบรม (ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)  
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)  
ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร 

และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน รุ่นที่ 5 และ 6” 
 
 

สังกัด หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา.............................................................แขวง/ต าบล................................. 
เขต/อ าเภอ..............................................จังหวัด...............................................รหสัไปรษณีย์............... .......... 
โทรศัพท์...........................................โทรสาร......................................ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 

(กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง)  
1. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง............... .....................มือถือ..................................……… 
2. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง.................... ................มือถือ..................................……… 
3. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง....................................มือถือ..................................……… 
4. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง....................... .............มือถือ..................................……… 
5. ชื่อ..................................................ต าแหน่ง....................................มือถือ..................................……… 
 

มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมรุ่นที่ 
 รุ่นที่ 5 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 25๖1 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                    รุ่นที่ 6 วันศุกร์ที่ ๓๐  มีนาคม      25๖1  ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

อาหาร   ทั่วไป    มังสวิรัติ    เจ   มุสลิม 
จองที่จอดรถ  ไม่จอง    จอง ทะเบียนรถ.............................................................. 

 

( ลงชื่อ )......................................................ผู้แจ้งรายชื่อ 
  (.......................................................)   

ต าแหน่ง.....................................................................  
วิธีการช าระเงิน 
        โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย “โครงการอบรมศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์” ประเภทบัญชีออม
ทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๕๙–๐–๒๒๕๓๔–๐ เมื่อวันที่ ...........................จ านวนเงิน.......................บาท 
 

 ** กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่   0 2668 9411 หรือ ทาง E-mail : 
hcd_sdu@hotmail.com พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เบอร์โทรศัพท์ จ านวนเงิน สอบถามรายละเอียดที่ 
02 -241 -654๓ -5   ต่อ 690๐ , 6905 หรือ 6909/ มือถือ  ๐๘๖ -๘๘๑ -๒๔๖๘  หรือ             
064-294-5351 ** รบัจ านวนจ ากัด ให้สิทธิ์ส าหรับผู้ลงทะเบียนตามล าดับก่อนหลัง/ รับใบเสร็จรับเงิน
ได้ในวันอบรม 
หมายเหตุ : 1. การช าระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
               ๒. เพ่ือให้การอบรมเกิดประสิทธิผล ผู้เข้าอบรมควรเตรียมชื่อและรายละเอียดต่างๆ ของ 

“กระบวนการ” ที่ต้องการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานมาในการฝึกอบรมด้วย 
 ๓. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้จัดท าเฟซบุ๊ก (Facebook) เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมเข้าถึงไฟล์ร่างคู่มือปฏิบัติงานและไฟล์เอกสารต่างๆ รวมถึงการปรึกษากับวิทยากร
หลังการฝึกอบรมนี้เสร็จสิ้น เฉพาะผู้ที่เข้าอบรมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์เท่านั้น 

 
ติดต่อสอบถามผ่าน 
@mkw8951z 
 
 


