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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2 

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 
ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meetings 

 
1.  ช่ือโครงการ  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2  
 

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ    
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)  และเครือข่าย
พัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  

 
3.  ผู้ประสานงาน  คุณเสาวคนธ์  ต่วนเทศ และคุณอ าพล  พุ่มไพจิตร  
 
4.  หลักการและเหตุผล 

ตามที่ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยฝ่ายเครือข่าย
บุคลากรสายสนับสนุนได้จัดตั้งเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่
2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายของบุคลากรห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันและเพ่ือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะน ามาสู่การพัฒนาระบบงานของห้องปฏิบัติการ และพัฒนาทางด้าน
วิชาการของบุคลากรห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปลี่ยนสถานภาพ เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ รวมทั้งสถาบันและวิทยาลัยหลายแห่งได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้มีการปฏิรูประบบการปฏิบัติงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ในสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนตามไปด้วย  

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษานั้นมีหลากหลายมิติ ซึ่งการประเมินค่างาน (Job 
Evaluation) เป็นอีกมิติที่มีความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จึงน ามาสู่การจัด
โครงการอบรม “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ” ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 
2564 เวลา 08.30-12.00 น. จากการอบรมการประเมินค่างานในวันดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจที่จะ
ฝึกปฏิบัติต่อเนื่องโดยประสงค์ให้เครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินค่างาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ได้จริง  ดังนั้นเครือข่ายพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการจึงได้ก าหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ             
“การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565        
และวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meetings โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการที่ถูกต้องของการ
ประเมินค่างาน และสามารถเขียนแบบประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาอันจะน ามาสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กรต่อไป 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1   เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู ้ความเข้าใจหลักการประเมินค่างานและ
สามารถเขียนแบบประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง 

5.2   เพ่ือสร้างเครือข่ายของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
6.  วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม 

6.1  การบรรยายและฝึกปฏิบัติ  วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00-16.00 น.  
6.2  การวิพากษ์ผลงาน  วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00-16.00 น.  
ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meetings 
 

7.  ผู้เข้าร่วมประชุม 

 บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทุกต าแหน่ง และผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
8.  การสมัครเข้าร่วมประชุม 
 8.1   สมัครแบบ Online  ที่   

http://www.council-uast.com/conference2/index.php  
 8.2   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณเสาวคนธ์  ต่วนเทศ โทร.  089-843-9890 
คุณอ าพล  พุ่มไพจิตร      โทร. 083-022-8732 

 8.3   ก าหนดรับสมัคร  
  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15 กรกฎาคม 2565 
 

9.  ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 ช าระค่าลงทะเบียนภายในวันที่  15  กรกฎาคม 2565 
 
10.  วิธีการช าระเงิน  
 ช าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน)   

สาขาจัตุรัสจามจุรี เลขที่บัญชี  410-062789-5   
ชื่อบัญชี  น.ส.เสาวคนธ์  ต่วนเทศ/นายอภินันท์ อินทร์ไชยา/ 
นายวีระศักดิ์  จงเฟ่ืองปริญญา 
 
กรุณา  ส่งส าเนาใบโอนเงินโดย upload ผ่านระบบลงทะเบียน online (เลือกเมนู “แจ้งการช าระเงิน”)  
http://www.council-uast.com/conference2/payment.php  (แจ้งช าระเงินช่องทางนี้เท่านั้น) 
เงินที่ได้จากค่าลงทะเบียนจะน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดโครงการ ทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมสามารถเบิก 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว 
หมายเหตุ  : ท าการจัดส่งใบเสร็จให้ทางไปรษณีย์ตามล าดับการโอนเงิน 
  : ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ e-certificate 

 

QR code รับสมัคร 

QR code แจ้งการช าระเงิน 

http://www.council-uast.com/conference2/index.php
http://www.council-uast.com/conference2/payment.php
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11.  วิธีการและข้ันตอนการด าเนินการ 
 11.1  การบรรยายให้ความรู้  

11.2   การฝึกปฏิบัติ 
11.3  การวิพากษ์ผลงาน 
 

12.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
12.1   บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการประเมินค่างาน และสามารถ 
 เขียนแบบประเมินค่างานได้อย่างถูกต้อง 
12.2   เพ่ือสร้างเครือข่ายของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

13.  วิทยากร 
วิทยากรหลัก 
คุณปัทมา จักษุรัตน์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  

และเลขานุการส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 วิทยากรประจ ากลุ่ม 

1. คุณเรวัต  รัตนกาญจน์     หัวหน้าส านักงานบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

2. ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
3. คุณนิคม  หล้าอินเชื้อ   นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการพิเศษ  

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 4.  คุณวีระศักดิ์  จงเฟ่ืองปริญญา  เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 5.  คุณครรชิต  เงินค าคง   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 6.  คุณเสาวคนธ์  ต่วนเทศ  นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” รุ่นที่ 2 

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. 
ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud meetings 

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 
เวลา 10.00-12.00 น.  ทดสอบระบบ  

(ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าทดสอบระบบตามลิ้งค์ที่ไดร้ับในอีเมลซึ่งได้แจ้งไว้ในระบบลงทะเบียน) 
 
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565  
เวลา 08.45-09.00 น.  พิธีเปิด     

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ  โดย  คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม 
    เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ     โดย  ประธานเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการฯ 

    กล่าวเปิดโครงการ       โดย  ประธาน ปขมท. 
เวลา 09.00-10.30 น.  การบรรยาย “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”  

วิทยากร : คุณปัทมา จักษุรัตน ์ 
เลขานุการส านักส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เวลา 10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
เวลา 10.45-12.00 น.  การบรรยาย “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”(ต่อ)  
เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-16.00 น.  การฝึกปฏิบัติ “การเขียนแบบประเมินค่างาน” (แบ่งห้องฝึกปฏิบัติตามสายงานของผู้เข้าอบรม) 
 
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565  
เวลา 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียนและทดสอบระบบ  
เวลา 09.00-10.30 น.  การวิพากษ์ผลงานแบบประเมินคา่งาน 
    โดยวิทยากรหลัก  และวิทยากรประจ ากลุ่ม 
เวลา 10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
เวลา 10.45-12.00 น.  การวิพากษ์ผลงานแบบประเมินคา่งาน  (ต่อ) 
เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-15.30 น.  การวิพากษ์ผลงานแบบประเมินคา่งาน  (ต่อ) 
เวลา 15.30-16.00 น.  การบรรยายสรุป “การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา”  

วิทยากร : คุณปัทมา จักษุรัตน์  
เวลา 16.00-16.15 น.  พิธีปิด โดย  ประธาน ปขมท. 
 
หมายเหตุ  : ด าเนินรายการโดย  

1. คุณวนัสภรณ์  บุญอัครสวสัดิ์   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. คุณอภินันท์   อินทร์ไชยา   เจ้าหน้าท่ีบริการวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
: ผู้เข้าร่วมสามารถซักถามวิทยากรไดผ้่านทางช่องแชทของระบบ zoom 
: ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการจะไดร้บัใบประกาศนียบตัร (e-certificate) 


