
 
 

                                          
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” 

ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 และวันเสาร์ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 
ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting  

1.  ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” 
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ 
ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  
และเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ  
 

3.  ผู้ประสานงาน  คุณนิคม  หล้ำอินเชื้อ  คุณเสำวคนธ์  ต่วนเทศ และคุณอ ำพล  พุ่มไพจิตร  
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตำมที่ที่ประชุมสภำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยฝ่ำยเครือข่ำย
บุคลำกรสำยสนับสนุนได้จัดตั้งเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ ชุดที่ 
2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรห้องปฏิบัติกำรในสถำบันอุดมศึกษำให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันและเพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะน ำมำสู่กำรพัฒนำระบบงำนของห้องปฏิบัติกำร และพัฒนำทำงด้ำน
วิชำกำรของบุคลำกรห้องปฏิบัติกำรในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งในปัจจุบันมหำวิทยำลัยหลำยแห่งได้เปลี่ยนสถำนภำพเป็น
มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ รวมทั้งสถำบันและวิทยำลัยหลำยแห่งได้รับกำรปรับเปลี่ยนเป็นมหำวิทยำลัย  นอกจำกนี้
หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนยังได้มีกำรปฏิรูประบบกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
และรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  จำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำรในสถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตำมไปด้วย  

ในกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำนั้นมีหลำกหลำยมิติ ซึ่งกำรประเมินค่ำงำน (Job 
Evaluation) เป็นอีกมิติที่มีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ จึงน ำมำสู่กำรจัด
โครงกำรอบรม “กำรประเมินค่ำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนในห้องปฏิบัติกำร” ในวันเสำร์ที่ 30 ตุลำคม 
2564 เวลำ 08.30-12.00 น. จำกกำรอบรมกำรประเมินค่ำงำนในวันดังกล่ำว มีผู้สนใจที่จะฝึกปฏิบัติต่อเนื่องโดยประสงค์
ให้เครือข่ำยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินค่ำงำน เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำไปใช้จริงได้  ดังนั้นเครือข่ำยพัฒนำ
ระบบห้องปฏิบัติกำรจึงได้ก ำหนดจัดโครงกำรอีกครั้งในรูปแบบกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ในวันเสำร์ที่ 15 มกรำคม 2565 
และ 29 มกรำคม 2565 เวลำ 09.00-16.00 น. ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรที่ถูกต้องของกำรประเมินค่ำงำน และ
สำมำรถเขียนแบบประเมินค่ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรสำยสนับสนุน ใน
สถำบันอุดมศึกษำอันจะน ำมำสู่กำรพัฒนำตนเอง พัฒนำผลงำน และพัฒนำองค์กรต่อไป 

 



5.  วัตถุประสงค์ 
5.1   เพ่ือให้บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรประเมินค่ำงำนและ

สำมำรถเขียนแบบประเมินค่ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
5.2   เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ 
 

6.  วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม 
6.1  กำรบรรยำยและฝึกปฏิบัติ  วันเสำร์ที่ 15 มกรำคม 2565 เวลำ 09.00-16.00 น.  
6.2  กำรวิพำกษ์ผลงำน  วันเสำร์ที่ 29 มกรำคม 2565 เวลำ 09.00-16.00 น.  
ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting 
 

7.  ผู้เข้าร่วมประชุม 
 บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำทุกต ำแหน่ง และผู้ที่สนใจทั่วไป จ ำนวน 150 คน 
 
8.  การสมัครเข้าร่วมประชุม 
 8.1   สมัครแบบ Online  ที่  http://www.council-uast.com 
 8.2   ก ำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  5 มกราคม 2565 
 8.3 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณนิคม  หล้ำอินเชื้อ โทร.  087-177-7866 
คุณเสำวคนธ์  ต่วนเทศ โทร.  089-843-9890 
คุณอ ำพล  พุ่มไพจิตร      โทร.  083-022-8732 

  หรือ  e-mail : council.staff123@gmail.com  
 
9.  ค่าลงทะเบียน 
 9.1  อัตรำพิเศษช ำระค่ำลงทะเบียนก่อนวันที่ 17 ธันวำคม 2564   : 1,500 บำท  
 9.2  อัตรำปกติช ำระค่ำลงทะเบียนหลังวันที่  17 ธันวำคม 2564   : 1,800 บำท 
  ช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่  5  มกราคม 2565 
 
10.  วิธีการช าระเงิน  
 ช ำระค่ำลงทะเบียนโดยกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรไทยพำณิชย์จ ำกัด (มหำชน)  สำขำจัตุรัสจำมจุรี 
 เลขที่บัญชี  410-062789-5  ชื่อบัญชี  น.ส.เสำวคนธ์  ต่วนเทศ/นำยบัญชำ อุนพำนิช/ 

นำยวีระศักดิ์  จงเฟ่ืองปริญญำ 
กรุณา  ส่งส าเนาใบโอนเงินโดย upload ผ่านระบบลงทะเบียน online (เลือกเมนู “แจ้งการช าระเงิน”) 
หรือส่งทำง email : council.staff123@gmail.com 
เงินที่ได้จำกค่ำลงทะเบียนจะน ำไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำร ทั้งนี้ผู้ที่เข้ำร่วมอบรมสำมำรถเบิก 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงและค่ำลงทะเบียนได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจำกต้นสังกัดแล้ว 
หมำยเหตุ  : ท ำกำรจัดส่งใบเสร็จให้ทำงไปรษณีย์ 
  : ทุกท่ำนที่เข้ำร่วมโครงกำรจะได้รับ e-certificate 

http://www.council-uast.com/
mailto:council.staff123@gmail.com
mailto:council.staff123@gmail.com


11.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินการ 
 11.1  กำรบรรยำยให้ควำมรู้  

11.2   กำรฝึกปฏิบัติ 
11.3  กำรวิพำกษ์ผลงำน 
 

12.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1   บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักกำรประเมินค่ำงำน และสำมำรถ 
 เขียนแบบประเมินค่ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
12.2   เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยของบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ 
 

13.  วิทยากร 
วิทยากรหลัก 
คุณปัทมำ จักษุรัตน์    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ  

และเลขำนุกำรส ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 วิทยากรประจ ากลุ่ม 

1. คุณเรวัต  รัตนกำญจน์     หัวหน้ำส ำนักงำนบริหำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี  

2. คุณนิคม  หล้ำอินเชื้อ   นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  
ส ำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 3.  คุณวีระศักดิ์  จงเฟ่ืองปริญญำ  เจ้ำหน้ำที่บริกำรวิทยำศำสตร์  
คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 4.  คุณครรชิต  เงินค ำคง   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  
คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 5.  คุณเสำวคนธ์  ต่วนเทศ  นักวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำร  
คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             
               

 
ก าหนดการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” 
ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 และวันเสาร์ที ่29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 

ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meeting  

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 
เวลำ 0.900-12.00 น.  ทดสอบระบบ 
 
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 
เวลำ 08.45-09.00 น.  พิธีเปิด     

กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมโครงกำร  โดย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำร มช. 
กล่ำวรำยงำนกำรจัดโครงกำรฯ     โดย  ประธำนเครือข่ำยพัฒนำระบบงำนห้องปฏิบัติกำรฯ 

    กล่ำวเปิดโครงกำร       โดย  ประธำน ปขมท. 
เวลำ 09.00-10.30 น.  กำรบรรยำย “กำรประเมินค่ำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ”  

วิทยำกร : คุณปัทมำ จักษุรัตน ์ 
เลขำนุกำรส ำนักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

เวลำ 10.30-10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
เวลำ 10.45-12.00 น.  กำรบรรยำย “กำรประเมินค่ำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ”(ต่อ)  
เวลำ 12.00-13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00-16.00 น.  กำรฝึกปฏิบัติ “กำรเขียนแบบประเมินค่ำงำน” 
    (แบ่งห้องฝึกปฏิบัติตำมสำยงำนของผู้เข้ำอบรม) 
 
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 
เวลำ 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนและทดสอบระบบ  
เวลำ 09.00-10.30 น.  กำรวิพำกษ์ผลงำนแบบประเมินคำ่งำน 
    โดยวิทยำกรหลัก  และวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
เวลำ 10.30-10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครือ่งดื่ม 
เวลำ 10.45-12.00 น.  กำรวิพำกษ์ผลงำนแบบประเมินคำ่งำน  (ต่อ) 
เวลำ 12.00-13.00 น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ 13.00-14.30 น.  กำรวิพำกษ์ผลงำนแบบประเมินคำ่งำน  (ต่อ) 
เวลำ 14.45-16.00   กำรบรรยำยสรุป “กำรประเมินค่ำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันอุดมศึกษำ”  

วิทยำกร : คุณปัทมำ จักษุรัตน์  
 
หมำยเหตุ  : ด ำเนินรำยกำรโดย  

1. คุณวนัสภรณ์  บุญอัครสวสัดิ์   นักวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำรพิเศษ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
2. คุณอภินันท์   อินทร์ไชยำ   เจ้ำหน้ำท่ีบริกำรวิทยำศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
: ผู้เข้ำร่วมสำมำรถซักถำมวิทยำกรไดผ้่ำนทำงช่องแชทของระบบ zoom 
: ทุกท่ำนที่เข้ำร่วมโครงกำรจะไดร้บัใบประกำศนียบตัร (e-certificate) 


