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1  

ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้าน
พัสดุอย่างมืออาชีพ” (รูปแบบออนไลน์) รุ่นที่ 1 – รุ่น 5 
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
............................................................................................................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องหนึ่งท่ีมี

ความส าคัญขององค์กร โดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของการ
บริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุจะต้องมี
ความโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดโครงการบริการวิชาการ 
ฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ” (รูปแบบ
ออนไลน์) จ านวน 5 รุ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ และสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมให้กับ ผู้บริหาร 
บุคลากรผู้ปฎิบัติงาน ด้านพัสดุ นักตรวจสอบภายใน และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและผู้ท่ีสนใจ ได้รับทราบเกี่ยวกับ
กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-
bidding,วิธี คัดเลือก ,วิธี เฉพาะเจาะจง , การจ้าง ท่ีปรึกษา,การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน  ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, การบริหารสัญญา, การตรวจรับพัสดุ, 
การควบคุมงานก่อสร้าง, การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ มากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุมืออาชีพ 
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรค ลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานพัสดุ  มีแนวทางการป้องกัน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานพัสดุ กับวิทยากร 

3. กลุ่มเป้าหมาย รุ่นละจ านวน 50 คน  
ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้เกี่ยวข้อง

ของหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจท่ัวไป 
4. ระยะเวลาในการฝึกอบรม จ านวน 2 วัน  

รุ่นท่ี 1 วันท่ี 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
รุ่นท่ี 2 วันท่ี 15-16 มกราคม พ.ศ.2565 
รุ่นท่ี 3 วันท่ี 19-20 มีนาคม พ.ศ.2565 
รุ่นท่ี 4 วันท่ี 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2565 
รุ่นท่ี 5 วันท่ี 16-17 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

5. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 อบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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2 6. วิทยากร  อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา (อ.ต้ัม) 
  ปัจจุบัน ผู้อ านวยการส่วนให้ค าปรึกษาและนิติกรรมสัญญา ส านักบริหารคดีและนิติการ/รักษาการ 
ผู้อ านวยการส่วนคดี 2 (ส านักงาน กสทช.) 
            อดีต นิติกรช านาญการ กรมบัญชีกลาง 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับบริบทของการจัดซื้อจัดจ้างในสถานการณ์

ปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มากยิ่งขึ้น 
  2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรค ลดข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานพัสดุ  
มีแนวทางการป้องกัน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

8. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
      เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินจัดอบรม ได้แก่ (ค่าเอกสารประกอบการอบรม จะจัดส่งทางไปรษณีย์)   
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สถานท่ี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

9. ใบรับรองการฝึกอบรม 
      ผู้ผ่านการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)  โดย
จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม 

10. ช่องทางการสมัคร 
    1. กรอกข้อมูลรายละเอียดลงในใบสมัครแล้วส่งเอกสารท่ี          2. สมัครทางออนไลน์ทาง  Google form 
       E-mail : Kingkan.ja@ssru.ac.th 
       E-mail :  Kanyanut.ch@ssru.ac.th 
 

11. วิธีการช าระค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    การช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อได้ที่ คุณอรรถจิรา มือถือ 081-485-5970 , ID Line : 
0814855970 ,  e-mail antjira.so@ssru.ac.th 
 

เง่ือนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 
 ** สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 ** กรณีค่าธรรมเนียมท่ีทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมท่ีทางธนาคารเรียกเก็บเอง        
        

 หมายเหตุ กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้ด าเนินการช าระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่สามารถเข้า
รับการอบรมได้ กรุณาแจ้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน 
ท้ังนี้ หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามปกติ 
                        

 
            (ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ) 

                                        คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

http://www.far.ssru.ac.th/


 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วิสัยทัศน์ :เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิชาชีพศิลปกรรมศาสตรด์้วยคุณภาพและคณุธรรม ปรัชญา :
งานศิลป์เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าวิชาการ  www.far.ssru.ac.th 

 
 

3 ก าหนดการฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ” (รูปแบบออนไลน์) รุ่นที่ 1 – รุ่น 5 (รูปแบบออนไลน์) 

โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
บรรยายโดย อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา (อ.ต้ัม) 

****************************************************** 
  วันแรก   
          เวลา                        กิจกรรม  

08.30 – 09.00  ลงทะเบียน และเปิดการประชุม 
 09.00 –  10.30  การปฏิบัติงานพัสดุในมิติการเงินการคลังภาครัฐ 
    กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

10.45 – 12.00 การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (วิธี e-bidding / วิธีคัดเลือก / วิธีเฉพาะเจาะจง) 

 12.00 – 13.00  พัก 

13.00 – 14.30 การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (วิธี e-bidding / วิธีคัดเลือก / วิธีเฉพาะเจาะจง) (ต่อ) 

14.45 – 16.00 การจ้างท่ีปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

วันท่ีสอง  
           เวลา   กิจกรรม 
 09.00 – 10.30   การบริหารสัญญา 
       - การแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญา 

- การเลิกสัญญา ผลของการเลิกสัญญา และการด าเนินการภายหลังการเลิกสัญญา 
 10.45 – 12.00  การบริหารสัญญา (ต่อ) 
       - การแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา และการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ  
       - การงดหรือลดค่าปรับ และการขยายเวลาท าการตามสัญญา 

 12.00 – 13.00  พัก 

 13.00 – 14.30  การตรวจรับพัสดุ และการควบคุมงานก่อสร้าง 
14.45 – 16.00 การควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ 
 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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1 
ใบสมัครเข้ารับการอบรม โครงการบริการวิชาการ ฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงาน 
ด้านพัสดุอย่างมืออาชีพ” (รูปแบบออนไลน์) รุ่นที่ 1 – รุ่น 5 
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนัุนทา 

****************************************** 
หน่วยงาน..................................................................................................................... .................................................................    
ต าบล.........................................................อ า เภอ...............................................จังหวัด..........................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................... โทรศัพท์...........................................โทรสาร....................... ................................................... 
E-mail/Facebook………………………………………………………..………ID.Line ……………………………………………………………………… 
 
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
1. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง......................................................โทรศัพท์มือถือ......................... 
2. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง......................................................โทรศัพท์มือถือ......................... 
3. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง......................................................โทรศัพท์มือถือ......................... 
4. ชื่อ........................................................................ต าแหน่ง......................................................โทรศัพท์มือถือ......................... 
 
      รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

รุ่นที่ 2 วันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ.2565 
รุ่นที่ 3 วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2565 
รุ่นที่ 4 วันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ.2565 
รุ่นที่ 5 วันที่ 16-17 กรกฎาคม พ.ศ.2565 

 
วิธีการสมัคร สามารถสมัคร โดยส่งใบสมัครได้ที่    
    1. กรอกข้อมูลรายละเอียดลงในใบสมัครแล้วส่งเอกสารท่ี          2. สมัครทางออนไลน์ทาง  Google form 
       E-mail : Kingkan.ja@ssru.ac.th 
       E-mail :  Kanyanut.ch@ssru.ac.th 
 

 
 
ค่าลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
การช าระค่าลงทะเบียน  
    การช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อได้ที่ คุณอรรถจิรา มือถือ 081-485-5970 , ID Line : 
0814855970 ,  e-mail antjira.so@ssru.ac.th 
 
เง่ือนไขการช าระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 
 ** สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป 
 ** กรณีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง        
  
 หมายเหตุ กรณีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ได้ด าเนินการช าระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ 
กรุณาแจ้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ท้ังน้ี หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 
จะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามปกติ 

 
 

 

http://www.far.ssru.ac.th/

