
โครงการพัฒนาบุคลากร มสด. (จากงบประมาณบูรณาการ) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
หลักสูตรการอบรมเฉพาะต าแหน่งสายสนับสนุน ต าแหน่ง : ทกุต าแหน่ง 

การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 
“การจัดท าผลงานการสังเคราะห์ผลงานของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ” 

 
 
 
 

 
  
  
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ี : ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จัดโดย : กองบริหารงานบุคคล 



 

      หลักสูตรการอบรม (โครงการท่ัวไป)  
 
  
  
 
ส าหรับสาย สนับสนุนวิชาการ         ต าแหน่ง  เจ้าหน้าทีส่ายสนบัสนุน (ทุกต าแหน่ง)  

ชื่อหลักสูตร การเขียนผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทีสู่งข้ึน  

    “การจัดท าผลงานการสังเคราะห์ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” 
  
ก าหนดการ     

ครั้งท่ี 1  วันที่ 2 มีนาคม 2559    เวลา 08.30 - 16.00 น.    จ านวนท่ีเปิดรับ  150 ที่นั่ง  
ครั้งท่ี 2  วันที่ 29 มีนาคม 2559    เวลา 08.30 - 16.00 น.    จ านวนท่ีเปิดรับ  150 ที่นั่ง  
ครัง้ท่ี 3  วันที่ 3 พฤษภาคม 2559   เวลา 08.15 - 17.00 น.    จ านวนท่ีเปิดรับ  150 ที่นั่ง  
ครั้งท่ี 4  วันที่ 9 มิถุนายน 2559   เวลา 08.15 - 17.00 น.    จ านวนท่ีเปิดรับ  150 ที่นั่ง  

  
สถานท่ีจัดอบรม  ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  
  
วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม  

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนผลงาน และทราบแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนางานประจ าของตนเองสู่งานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีผลงานส าหรับการขอก าหนด
ต าแหน่งที่สูงข้ึน  
  
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

1. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ทักษะ หลักเกณฑ์ ข้ันตอนวิธีการในการสร้างผลงานได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ    

2. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถจัดท าผลงาน เพื่อเสนอขอเลื่อนต าแหน่งที่สูงข้ึนได้  
3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถร่างผลงานเพื่อเสนอต่อพี่เลี้ยงกลุ่มเพื่อตรวจสอบเบื้องต้น (Pre-screening) ได้  

  
สิ่งท่ีผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ  

1. ความรู้ที่จะน าไปใช้ในการท างานของตนเอง  
2. เอกสารประกอบการอบรม  
3. วุฒิบัตร  (เฉพาะผู้ทีผ่่านการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด)  

  
สิ่งท่ีผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียม  

1. อุปกรณ์เครื่องเขียนส่วนตัว  
  
  

Update 28 เม.ย.59 

(1)



ก าหนดการอบรม 
หลักสูตร การเขียนผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

“การจัดท าผลงานการสังเคราะห์งานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” 

ครั้งที่ 1  วันที่ 2 มีนาคม 2559   เวลา 08.30 - 16.00 น.    

ครั้งที่ 2  วันที่ 29 มีนาคม 2559   เวลา 08.30 - 16.00 น.  

ครั้งที่ 3  วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.15 - 17.00 น.   

ครั้งที่ 4  วันที่ 9 มิถุนายน 2559  เวลา 08.15 – 17.00 น.  

ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
****************************************************** 

  
 
08.15 – 08.30 น. ลงทะเบียน 

    
08.30 – 09.30 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  

ในหัวข้อ “การเขียนผลงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน”  
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขมุ เฉลยทรัพย์   ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี 

 
09.30 - 12.00 น.  บรรยายหัวข้อ “ความรู้เบ้ืองต้นของการวิเคราะห์งานและการสังเคราะห์งาน”   
     โดย ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์  รองผูอ้ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  

 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
  
13.00 - 17.00 น.  บรรยายหัวข้อ “กระบวนการและเทคนิคในการจัดท าผลงานการสังเคราะห์งานของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ”  
โดย ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์  รองผูอ้ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  

  
 
 
 
หมายเหตุ  เนื้อหาการฝึกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.  
  
  
 

(2)



 
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น ระบบราชการ นอกระบบราชการ 

แนวคดิเรือ่งเวลา 
จะวางแผนในระยะสัน้ เพราะเกีย่วพันกับ

ระบบการเมอืง 

เนน้การวางแผนระยะยาว เชน่ การตลาด 

เทคโนโลย ีการลงทนุ และการสรา้งองคก์ร 

การวดัผลการปฏบิตังิาน ไมค่อ่ยมมีาตรฐานในการประเมนิทีช่ดัเจน 
จะมกีารประเมนิในดา้นตา่งๆ ทีช่ดัเจน เชน่ 

ผลก าไร สว่นแบง่ทางการตลาด 

ขอ้จ ากดัในเรือ่งบคุลากร 
ไมม่อีสิระในเรือ่งการก าหนดนโยบายและ  

การบรหิารบคุลากร 
มอีสิระในเรือ่งการก าหนดนโยบายและ     

การบรหิารบคุลากร 

ทศิทางผูบ้รหิาร มกีารตดัสนิใจโดยใชว้ธิกีารประนปีระนอม มกีารตดัสนิใจทีเ่ด็ดขาด เพือ่ความอยูร่อด 

ผลกระทบจากกฎหมายและ
ระเบยีบ 

ถกูก ากบัโดยกฎหมายและระเบยีบหลายฉบบั 

ท าใหไ้มม่อีสิระ 

มคีวามอสิระในการบรหิาร เพราะมี
กฎระเบยีบทีต่อ้งปฏบิตัติามนอ้ยกวา่ 

เป้าหมายผูบ้รหิาร ไมม่เีป้าหมายทีช่ดัเจนในการบรหิารจัดการ 
มเีป้าหมายในการท าก าไร ความสามารถใน

เรือ่งสว่นแบง่ตลาดและการอยู่รอด 

การจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร : การเขยีนผลงานเพือ่เขา้สูต่ าแหนง่ทีส่งูข ึน้ 

“การเขยีนผลงานทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลของงาน” 
วนัองัคารที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 8.45-9.15 น. 

ณ หอ้ง 301 อาคาร ดร.ศโิรจน ์ผลพนัธนิ  

ศนูยพ์ฒันาทนุมนษุย ์มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน สกศ.  
ประธานที่ปรึกษาส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 

การท างานในยคุ Thailand 4.0 

การท างานใน “ระบบราชการ”... “นอกระบบราชการ” 

4 องคป์ระกอบของการเปลีย่นผา่น        
เพือ่มุง่สู ่Thailand 4.0  

เปลีย่นจากการเกษตรแบบดัง้เดมิ (Traditional Farming)  

ไปสูก่ารเกษตรสมัยใหมท่ีเ่นน้การบรหิารจัดการและเทคโนโลย ี(Smart Farming) 

เปลีย่นจากการผูป้ระกอบการดัง้เดมิ (Traditional SMEs) ทีม่อียู่ทีรั่ฐตอ้งใหค้วาม
ชว่ยเหลอือยู่ตลอดเวลา ไปสูก่ารเป็นผูป้ระกอบทีช่าญฉลาด (Smart Enterprises) 

เปลีย่นจากการใหบ้รกิารแบบดั่งเดมิ (Traditional Services) ซึง่มกีารสรา้งมลูคา่

คอ่นขา้งต า่ไปสูก่ารใหบ้รกิารทีม่มีลูคา่สงู (High Value Services) 

เปลีย่นจากแรงงานทักษะต า่ไปสูแ่รงงานทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และทกัษะสงู 
โดยเนน้การสรา้งอปุนสิยั 7 ประการส าหรับผูม้ปีระสทิธภิาพ 

Thailand 4.0 

อปุนสิยั 7 ประการ 

ส าหรบัผูม้ปีระสทิธภิาพ 

1.ตอ้งเป็นฝ่ายเริม่ตน้ท ากอ่น  

2.เริม่ตน้โดยมเีป้าหมายชดัเจน  

3.ท าสิง่ส าคญักวา่กอ่น  

4.ชอบคดิแบบชนะ-ชนะ  

5.การพยายามเขา้ใจคนอืน่กอ่น  

6.ชอบประสานงานเพือ่เพิม่พลัง  

7.ฝึกฝนตนเองใหพ้รอ้มเสมอ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเขยีนผลงาน : การตกผลกึจาก “การปฏบิตั”ิ สู ่“ทฤษฎ”ี 

การท างานทีมุ่ง่ “ประสทิธผิลของการท างาน” 

สิง่ทีถ่กูตอ้งที่

ด าเนนิการบนวธิกีารที่

ไมถ่กูตอ้ง 

ประสทิธภิาพ efficiency  
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สิง่ทีถ่กูตอ้งที่

ด าเนนิการบนวธิกีารที่

ถกูตอ้ง 

สิง่ทีไ่มถ่กูตอ้งที่

ด าเนนิการบนวธิกีารที่

ไมถ่กูตอ้ง 

สิง่ทีไ่มถ่กูตอ้งที่

ด าเนนิการบนวธิกีารที่

ถกูตอ้ง 

ต า่ (Low) สงู (High) 
ต
 า่
 (
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w
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ส
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 (

H
ig

h
) 

Stop 

Stop Stop 

  

1. มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการปฏบิตังิานเรือ่งน ัน้ ๆ 

2. เป็นคนชา่งสงัเกต 

3. เอาใจใสใ่นรายละเอยีดของการปฏบิตังิาน 

4. รูท้ฤษฎแีละความรูพ้ ืน้ฐานของการวเิคราะหร์ะบบงาน 

5. รูห้ลกัการสือ่สารในรปูแบบตา่ง ๆ  

6. รูเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่ 

ทกัษะส าคญัของการเขยีนผลงาน 
 

- ทักษะการวเิคราะห ์(Analysis Skills)  

- ทักษะการสือ่สาร (Communication 
Skills)  

- ทักษะการออกแบบ (Design Skills)  

- ทักษะการประเมนิผล (Evaluation 

Skills)  

คณุสมบตับิคุคลทีเ่ขยีนผลงาน 
 



  
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร : การเขยีนผลงานเพือ่เขา้สูต่ าแหนง่ทีส่งูข ึน้ 

“การเขยีนผลงานเพือ่เขา้สูต่ าแหนง่ทีส่งูข ึน้” 
วนัพฤหสับดทีี ่9 มถินุายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-9.30 น. 

ณ หอ้ง 301 อาคาร ดร.ศโิรจน ์ผลพนัธนิ  

ศนูยพ์ฒันาทนุมนษุย ์มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน สกศ.  
ประธานที่ปรึกษาส านกังาน ก.ค.ศ. ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. 

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี และประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 

การเลือ่นต าแหนง่ : เสน้ทางความกา้วหนา้ในวชิาชพี (Career Path) 

สิง่ทีต่อ้ง “รู”้ ในการออกแบบเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพี 

5 คณุลกัษณะ 
ทีท่ าใหป้ระสบความส าเร็จ 

วางแผนใหด้ ี 

มทีศันคตทิีด่ ี

ลงมอืท า 

ท าอยา่งไรใหไ้ดเ้ลือ่นต าแหนง่ 

ระดบัต าแหนง่งาน 
(Career Level) 

ต ำแหน่งงำนทีส่งูขึน้จะบอกถงึ
ควำมกำ้วหนำ้จำกกำรท ำงำนอำชพีนัน้ๆ 

เป้าหมายของงาน 
(Target Job) 

ตอ้งพจิำรณำวำ่ต ำแหน่งทีต่อ้งกำร  
ตอ้งกำรบคุคลทีม่คีณุสมบตัอิยำ่งไรบำ้ง 
ตอ้งใชท้กัษะ ประสบกำรณ์อย่ำงไร 

ขอบเขตของหนา้ที ่
(Functional Area) 

กำรจะเลือ่นต ำแหน่งได ้ตอ้งสำมำรถ

รับผดิชอบงำนทีม่ำกขึน้ไดด้ว้ย ดงันัน้
ควรศกึษำถงึขอบเขตงำนลว่งหนำ้ 

มคีวามคดิรเิร ิม่ 
สรา้งแรงจงูใจ

ภายใน 

ไมก่ลวั 

ความลม้เหลว 

ใหค้วามเคารพ
ผูอ้ ืน่ 

ไมบ่น่ 

ไมต่ าหนผิูอ้ ืน่ 

เสน้ทาง
ความกา้วหนา้
ในอาชพี 

ความกา้วหนา้ในแนวดิง่ 
(Vertical) 

เป็นการเลือ่นขัน้หรอืเลือ่น
ต าแหน่งพนักงาน (Promotion) 

ซึง่บทบาทหนา้ทีจ่ะเปลีย่นไป
ตามต าแหน่งงานทีส่งูขึน้ 

ความกา้วหนา้ในแนวนอน 
(Horizontal) 

เป็นการโอนยา้ย (Transfer) 

หรอืสบัเปลีย่นงาน (Job 
Rotation) ทัง้นีต้ าแหน่งงาน

อาจเปลีย่นหรอืไมเ่ปลีย่นก็ได ้

 

เลือ่นต าแหนง่จาก 

ระดบั “บรหิาร” สู ่“บรหิาร” 

เลือ่นต าแหนง่จาก 

ระดบั “พนกังาน” สู ่“พนกังานอาวโุส” 

 

เลือ่นต าแหนง่จาก 

ระดบั “พนกังาน” สู ่“บรหิาร” 

 

โอนยา้ยหรอืสบัเปลีย่นหมนุเวยีน 
ตา่งหน่วยงาน 

โอนยา้ยหรอืสบัเปลีย่นในหน่วยงานเดยีวกนั 

ลกัษณะเสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชพี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเขยีนผลงาน : การตกผลกึจาก “การปฏบิตั”ิ สู ่“ทฤษฎ”ี 

1. มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในการปฏบิตังิานเรือ่งน ัน้ ๆ 

2. เป็นคนชา่งสงัเกต 

3. เอาใจใสใ่นรายละเอยีดของการปฏบิตังิาน 

4. รูท้ฤษฎแีละความรูพ้ ืน้ฐานของการวเิคราะหร์ะบบงาน 

5. รูห้ลกัการสือ่สารในรปูแบบตา่ง ๆ  

6. รูเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่ 

ทกัษะส าคญัของการเขยีนผลงาน 
 

- ทักษะกำรวเิครำะห ์(Analysis Skills)  

- ทักษะกำรสือ่สำร (Communication Skills)  

- ทักษะกำรออกแบบ (Design Skills)  

- ทักษะกำรประเมนิผล (Evaluation Skills)  

คณุสมบตับิคุคลทีเ่ขยีนผลงาน 
 

แนวทางในการเขยีนผลงานเพือ่เขา้สูต่ าแหนง่ทีส่งูข ึน้ 

เป็นเรือ่งทีส่ามารถใชป้ระโยชน ์
และพฒันางาน 

ท าใหล้ดข ัน้ตอน เวลา 

 ในการท างาน 
เป็นภาระงานทีร่บัผดิชอบ 

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ 

มคีวามช านาญเป็นอยา่งด ี

สามารถน าไปปฏบิตั ิ

และท างานได ้

แนวทางเลอืกหวัขอ้ในการจดัท าผลงาน 

 

1. ก าหนดหวัขอ้เรือ่งทีจ่ะท า คน้ควา้ จดัหา รวบรวม 

2. จดัท ากระบวนงาน/ข ัน้ตอนงาน WorkFlow 

3. เอาใจใสใ่นรายละเอยีดของการปฏบิตังิาน 

4. ทดสอบ 

5. ปรบัปรุง เผยแพร ่ใชง้านจรงิ 

6. ประเมนิ ปรบัปรุง พฒันาใหเ้ป็นปจัจบุนั และใช้
เป็นมาตรฐาน 

ข ัน้ตอนและแนวทาง 
ในการจดัท าผลงาน 

หลกัเกณฑ ์
การประเมนิผลงาน 

มคีณุคา่  

คูม่อืมปีระโยชน ์
เชือ่ถอืได ้

ความถกูตอ้งทนัสมยั 

ครอบคลมุ 

ขอบขา่ยทกุหวัขอ้ 
จดัเรยีงล าดบัเนือ้หา 

เสนอแนวคดิผูเ้ขยีน 

รูปแบบการเขยีน 

ใชภ้าษาถกูตอ้ง 

แหลง่ศกึษา คน้ควา้ 
สนบัสนุนผลงาน 
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ประวัติวิทยากร 
 

ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์  
 
 อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเศรษฐศาสตร ์สาขาการวิเคราะห์และประเมินสมัยใหม่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 อาจารย์พิเศษของบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 อาจารย์พิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
ต าแหน่งบริหาร 

อดีตรองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา นอกมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ. 2548-2552) 
        

ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงิน  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

รางวัลการวิจัย 
 

1) โครงการวิจัย “การพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านดอนเตาอิฐผ่านทุนความรู้ร่วมใน
การเพาะเห็ดนางฟ้า” ปีพ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลงานวิจัยคุณภาพของการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 8 ปีพ.ศ. 2554 ในระดับชมเชย 

2) ปัจจัยเ ชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้สินของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเขต
กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณภาพวิทยานิพนธ์ สายสังคมศาสตร์ ในระดับดี จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
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นักวิจัย ท่ีปรกึษาและวิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย   
 
ปี พ.ศ. 2557 

 
 วิทยากรที่ปรึกษาโครงการจัดท าแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (Quality 

Improvement Plan) กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาภาคเอกชน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 วิทยากรโครงการ "พัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารส านักงานการศึกษา
เอกชน อ าเภอและจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ  สถาบัน
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเอกชนในเขตจังหวัดพื้นที่
พัฒนาพิเศษชายแดนภาคใต้ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 วิทยากรโครงการ “การเขียนแผนปฏิบัติการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์องค์การ” เทศบาล
นครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรม "การวางแผนเชิงกลยุทธ์" ให้ข้าราชการของสถาบันพัฒนาการ
บริหารการศึกษาของสปป. ลาว ในโครงการ "Professional Training" ภายใต้ความร่วมมือ
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานความร่วมมือเพื่อ การพัฒนาระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักการศึกษา เทศบาลนคร
ล าปาง” ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าแผนยุทธศาสตร์" ให้กับบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 วิทยากรอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตแิละการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของการจัดท าโครงการ” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ
ผู้บริหารเทศบาลนครล าปาง” เทศบาลนครล าปาง” ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคล ระยะที่ 1" ให้กับบุคลากรเทศบาล
นครล าปางเพื่อเตรียมพร้อมการเปลี่ยนระบบราชการส่วนท้องถ่ินจากระบบซีเป็นระบบแท่ง 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการก าหนดสมรรถนะ (Competencies) นักศึกษาและ
คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรการเมืองการปกครอง ประจ าปี
งบประมาณ 2557 

 ผู้วิจัยโครงการวิจัย “ปัจจัยเชิงสาเหตุทีม่ีอิทธิพลต่อการก่อหนี้สินของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีเขตกรุงเทพมหานคร” ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ควอไทล์ที่ 4 
วารสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ (KU Journal: Social Sciences) ฉบับที่ 1 
ปี 2557 เล่มที่ 35 

 ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการการติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ โครงการ
ปริญญาเอก หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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เรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัยความเป็นธรรมทางสังคมของงานสวัสดิการสังคมด้วยวิธี
วิเคราะห์อภิมาณและการวิเคราะห์เนื้อหา” วันที่ 22 เมษายน 2557 ห้องประชุมนวลนาฏ 
อมาตยกุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นิสิตระดับปริญญาเอก โครงการ
ปริญญาเอก หลักสูตร การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพการศึกษา” วันที่ 24 
กรกฎาคม 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเกียรติยศผลงานวิทยานิพนธ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สังคม ในระดับดี 
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 วันที่ 10 ตุลาคม 
2557 ห้องประชุม ยงยุทธเจียมไชยศรี  ช้ัน 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

 วิทยากรที่ปรึกษาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Scorecard) ของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในระบบ ส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจ าปีบัญชี 2558 

 วิทยากรที่ปรึกษาการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในระบบ ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประจ าปีบัญชี 2558 

 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการก าหนดสมรรถนะ (Competencies) ที่จ าเป็นเบื้องต้น
ของนักศึกษา คณาจารย์ในหลักสูตรการเมืองการปกครอง ราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 วิทยากรหลักสูตร “การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 วิทยากรหลักสูตร “การจัดการความรู้เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล” ของโรงเรียน
นายทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 คณะท างานการติดตามผลการประเมิน "ตัวช้ีวัดด้าน ICT เพื่อการศึกษาของประเทศไทย” 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ปี พ.ศ. 2558 
 
 วิทยากรหลักสูตร “การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคการจัดการความรู้” ภายใต้

โครงการการพัฒนาองค์การ (OD) กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 วิทยากรหลักสูตร “การออกแบบการวิจัยทางบริหารธุรกิจ” ให้กับคณาจารย์คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายในการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการปริญญา
เอก หลักสูตร การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง “การพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธุรกิจแม่พิมพ์รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน” 
วันที่ 20 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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 วิทยากรการจัดท าแผนกลยุทธ์ 4 ปีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประจ าปีงบประมาณ 2558-2561  

 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดท าตัวช้ีวัดรายบุคคล ระยะที่ 2" ให้กับบุคลากรเทศบาล
นครล าปาง ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 วิทยากรที่ปรึกษาการจัดท าแผนฟื้นฟูกองทุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในระบบ ส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจ าปีงบประมาณ 2558  

 วิทยากรที่ปรึกษาการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนเอกชนในระบบ ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 วิทยากรอบรมหลักสูตร “การตั้งสมมติฐาน ตัวแปรและการเลือกใช้สถิติการวิจัย” นักศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 

 วิทยากรการทบทวนแผนกลยุทธ์ศูนย์การศึกษาล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 นักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารจดัการสภา

เกษตรกรแห่งชาติกรุงเทพมหานคร” ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 คณะกรรมการอ านวยการโครงการวิจัยเรื่อง "การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเด็กกลุ่มอายุ 3 - 14 
ป ีที่เป็นเด็กตกหล่นไม่ได้รับการศึกษา” ของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) 
และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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