
 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน  

รุ่นที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑” 

1. หลักการและ
เหตุผล 
 

เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรนั้น “การจัดการความรู้” ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะการจัดการความรู้นั้นเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร      
ที่มีความเชี่ยวชาญในงาน ทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล 
(Tacit Knowledge) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานนั้นๆ โดยเฉพาะ
บุคลากรในระดับอุดมศึกษาที่ต้องเป็นต้นแบบในการพัฒนา องค์กรจึงต้องด าเนินกลยุทธ์การจัดการความรู้
ที่ต่อเนื่องอย่างมีทิศทาง อีกทั้งยังต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) ด้วยเช่นกัน เพ่ือผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานได้สอดรับกับ      
ทิศทางการด าเนินงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและกลยุทธ์       
ที่น าไปสู่อนาคตที่องค์กรต้องการ สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรมีความต้องการบุคลากรที่พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์ บุคลากรในสังกัดจึงต้องมีสมรรถนะในการพัฒนางาน
ประจ าสู่การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (Routine to Research) ทีมุ่่งเน้นการน าผลการวิจัยไปพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการท างานขององค์กร ให้มีความทันสมัย ทันเวลา ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาในข้างต้นทั้งหมดสามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุผลได้ด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานให้กลายเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนา
งานได้จริง ที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันหน่วยงานในระบบราชการได้ใช้ “ผลงานเชิงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์งาน” เป็นผลงานชิ้นส าคัญในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพของบุคลากรตามแผน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต าแหน่งสายสนับสนุนวิชาการที่สังกัด กพอ. ได้
ก าหนดให้เป็นผลงานรูปแบบหนึ่งในการก าหนดต าแหน่งในทุกๆ ระดับ ทั้งต าแหน่งช านาญการ หรือ 
เชี่ยวชาญ แต่เท่าที่  ผ่านมา การฝึกอบรมโดยท่ัวไปอาจมิได้เน้นการลงมือปฏิบัติจริง และในบางกรณีไม่
มีการตั้งเป้าหมายหรือข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ จึงท าให้ขาดความ
เชื่อมโยงระหว่างการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เข้ากับการพัฒนากระบวนการและการจัดท า
ผลงานเชิงวิเคราะห์งานและสังเคราะห์งาน  

จากที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งมีการจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อการขอก าหนดต าแหน่งของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” มาอย่างต่อเนื่องถึง ๔ รุ่น อีกทั้งศูนย์ฯ ยังได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมาแล้วประมาณ ๔๐๐ คน รวมถึงการอบรมให้
บุคคลภายนอกอีก ๒ รุ่น (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ประมาณอีก ๑๐๐ คน ศูนย์ฯ จึงมีความพร้อมเชิง
ประสบการณ์ในระดับสูงในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนี้  ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงและมีการให้
ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่องหลังการฝึกอบรมแก่ผู้สนใจเข้าฝึกอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม              

 
 
 
 

โครงการนี้เป็นการบริการวิชาการกับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทีพ่ัฒนามาจาก
หลักสตูรการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะหส์ าหรับบุคลากรสังกัดสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา จ านวน 2 รุ่น (ปีงบประมาณ 2561) มีผูผ้่านการอบรมประมาณ 100 คน 
และมีการให้ค าปรึกษาหลังอบรม “หลักสูตรนี้จึงเน้นการลงมือท าจรงิเสริมด้วยประสบการณ์ที่
สั่งสมมาของคณะวิทยากร” ซึ่งผู้สมัครจะไดร้ับสิทธ์ิในการขอค าปรึกษากับคณะวิทยากรหลัง
การอบรมโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผ่านช่องทางกลุ่ม Facebook Group ของหลักสูตร 

 

 

ติดต่อสอบถามผ่าน 
@mkw8951z 
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๒. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญ            
ของการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์    
เพ่ือพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
  

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

พ้ืนฐาน)  
๓. ผู้สนใจการจัดท าผลงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการท างานในองค์กร 

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการอบรม ผู้บริหารหลักสูตรจะรับจ านวนจ ากัดรุ่นละประมาณ ๖๐ คน** 

 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
1. ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เข้าใจถึงความส าคัญของการจัดท า

ผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95) 
2. ร้อยละของจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า

ผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ิมข้ึนสูงกว่าก่อนเข้าฝึกอบรมฯ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90) 
 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินงานและสถานที่ด าเนินการ 
รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 25๖1  
ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

๖. รูปแบบการจัดอบรม/วิทยากร 

  ใช้การบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบัติ สัมมนา และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา       
ที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และอาจจะเกิดขึ้นในการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์      
โดยวิทยากรจากศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

๗. การรับสมัคร 
  ๗.๑ การส่งใบสมัคร  
  ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน ใบน าฝาก     
Pay-In Slip (กรุณาระบุชื่อผู้สมัคร และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับในใบน าฝากเงินเพ่ือความสะดวก    
ในการตรวจสอบ)  ทางโทรสาร มาที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หมายเลข                 
๐๒-๖๖๘-๙๔๑๑ หรือทาง E-mail : hcd_sdu@hotmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลขโทรศัพท์       
02-241-654๓-5 ต่อ 690๐, 6905 หรือ 6909/ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘ หรือ         
064-294-5351 ท่านสามารถติดต่อได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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 ๗.๒ การช าระค่าลงทะเบียน 
 เมื่อสมัครแล้วกรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านธนาคาร ณ ธนาคารกรุงเทพ 
ประเภทบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  เลขที่
บัญชี ๐๗๙-๗๐๑๗๘๙-๔ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และก่อนถึงวันอบรมในแต่ละ
รุ่นไม่น้อยกว่า 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 

 

๘. งบประมาณแยกตามกิจกรรม 
           ค่าลงทะเบียนในการประกอบการฝึกอบรม (เอกสาร สมุด ปากกา ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบ     
การอบรม คนละ ๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประกอบด้วย 
  1. ค่าใช้จ่ายทางวิชาการ ประกอบด้วย ค่าวิทยากรบรรยาย และค่าผู้ช่วยวิทยากรในการ (ผู้ช่วย
วิทยากร 1 คนต่อผู้เข้ารับการอบรม 10 คน) ค่าชุดเอกสารฝึกอบรมทั้งหมด  
  2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ๒ มื้อ     

3. ค่าเอกสารการฝึกอบรม แบบฟอร์มการจัดท าผลงานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตพัฒนาขึ้น รวมถึง
แบบฟอร์มและอุปกรณ์ในการ Workshop อ่ืนๆ เช่น Notebook, Flipchart เป็นต้น 

  4. ค่าวุฒิบัตรส าหรับผู้ผ่านการอบรม 
 5. ค่าใช้จ่ายในการให้ค าปรึกษาและการจัดท าช่องทางให้ค าปรึกษาของวิทยากรและผู้เข้ารับการ
อบรมหลังการอบรมเสร็จสิ้น 
 

๙. การประเมินผลการอบรม  
  พิจารณาจากด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการอบรม ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 80 จึงจะได้รับวุฒิบัตรในการฝึกอบรม และในกลุ่มปฏิบัติการ (Workshop) ที่ผู้เข้ารับการอบรมมี
รายชื่อประจ าอยู่นั้น ต้องมีโครงร่างการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานที่แล้วเสร็จเพ่ือน าเสนอได้อย่างน้อย
กลุ่มละ 1 โครงร่าง 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดท า
ผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถจัดท าผลงานเชิงวิ เคราะห์และสังเคราะห์           
เพ่ือการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดท าตัวชี้วัดระดับบุคคล
ให้กับเพ่ือนร่วมงานของตนเองได้  
 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถน าองค์ความรู้ด้านการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์
และสังเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้ 
 

http://www.hcdsuandusit.com/
http://www.dusit.ac.th/
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๑๑. 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 
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ก าหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและ

เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน รุ่นที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑”  
ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 
 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น.     ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการอบรม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น.      การบรรยายเรื่อง 

  เทคนิคของการพัฒนางานประจ าสู่การวิจัย  
 ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์

และสังเคราะห์ด้วยวิธีวิจัย 
 ความสัมพันธ์ของเป้าหมายองค์กร เป้าหมายของงานและ

กระบวนการเพ่ือน าไปสู่การก าหนดหัวข้อของผลงาน 
 การตั้งเป้าหมายในการวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน ตัวชี้วัดที่

เชื่อมโยงกับการวิจัยในงาน (Routine to Research) 
 การปรับคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นผลงานเชิงวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ 
 เครื่องมือและคุณภาพของการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ 
 ตัวอย่างและกรณีศึกษาการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และ

สังเคราะหท์ี่ใช้ในการพัฒนางานของสายสนับสนุนวิชาการ 
 เทคนิคการเขียนโครงร่างจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.      Workshop  

 จัดกลุ่ม Workshop ฝึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลใน
งาน (วิทยากรก าหนดให้) และฝึกจัดท าโครงร่างเบื้องต้นในการ
จัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ของสายสนับสนุน
วิชาการ 

 ตัวแทนกลุ่มน าเสนอโครงร่างเบื้องต้นการจัดท าผลงานเชิง
วิเคราะห์และสังเคราะหข์องสายสนับสนุนวิชาการ 
 

      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 
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                  วิทยากร 
๑. 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 าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้กับบุคลากร

ในหน่วยงานสังกัดส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรองรับการจัดท าระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
(Public Sector  Management Quality Award)” 

     วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ 4 และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจ านวน 2 รุ่นในปีงบประมาณ 2560” 

 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษารุ่นที่ ๑ ถึง     
๑4” รวมถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยบูรพา และกระทรวงยุติธรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันการบินพลเรือน ฯลฯ 

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

 

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

อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
และท่ีปรึกษาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์  
    ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
๓. อาจารย์ ดร.กัญญทอง หรดาล 
     อาจารย์หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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สถานที่และบรรยากาศการฝึกอบรม (ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)  
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน                  

รุ่นที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑”  
 
 

สังกดั 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 1 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 25๖1 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

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

 

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

ต าแหน่ง.....................................................................  
วิธีการช าระเงิน 
        โอนเงินเข้าธนาคารกรุงเทพ ประเภทบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  เลขที่บัญชี ๐๗๙-๗๐๑๗๘๙-๔ เมื่อวันที่ ........................................จ านวน
เงิน.......................บาท 
 

 ** กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่   โทรสาร ๐-๒๖๖๘-๙๔๑๑ หรือ ทาง   
E-mail : hcd_sdu@hotmail.com พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลในการออก
ใบเสร็จรับเงิน สอบถามรายละเอียดที่ ๐๒-๒๔๑-๖๕๔๓-๕  ต่อ ๖๙๐๐, ๖๙๐๕ หรือ ๖๙๐๙/ มือถือ 
๐๘๖-๘๘๑-๒๔๖๘ หรือ ๐๖๔-๒๙๔-๕๓๕๑ ** รับจ านวนจ ากัด ให้สิทธิ์ส าหรับผู้ลงทะเบียนตามล าดับ
ก่อนหลัง/ รับใบเสร็จรับเงินได้ในวันอบรม  
 
หมายเหตุ : 1. การช าระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 

     2. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ได้จัดท าเฟซบุ๊ก (Facebook) เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้เข้ารับการ   
ฝึกอบรมเข้าถึงไฟล์เอกสารต่างๆ รวมถึงการปรึกษากับวิทยากรหลังการฝึกอบรมนี้เสร็จสิ้น 
เฉพาะผู้ที่เข้าอบรมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์เท่านั้น     

 
ติดต่อสอบถามผ่าน 
@mkw8951z 
 
 


