โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน
ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

1. หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์งานเป็นพื้นฐานสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลจากการวิเคราะห์งานแสดง
ให้เห็ นถึงความสั มพันธ์ระหว่างงานนั้น ๆ กับองค์กร และช่วยให้ ผู้เกี่ยวข้องเข้ าใจว่างานนั้นๆ เกี่ยวข้องกับ
ความสาเร็จขององค์กรและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรได้อย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์งานนั้นจะอยู่บนหลักการที่ เน้น
บทบาทจริงในปั จ จุบั น และภารกิจตามยุ ทธศาสตร์และภารกิจองค์กรในอนาคต การกาหนดตาแหน่งและ
ประเมินค่างานอย่างถูกต้องตามหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนโตยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์งานจะทาให้
องค์กรจะช่วยให้ผู้บริหารองค์ กรสามารถบริหารงานและบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้บริหาร นักทรัพยากรบุคคล และผู้เกี่ยวข้องจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการในการวิเคราะห์งาน
การกาหนดดาแหน่ง และประเมินค่างานอย่างถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจเกิดแนวทางในการสร้างผลงาน
2.2 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น
2.3 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของต าแหน่ งได้อ ย่างเป็ น ระบบ สอดคล้ องกั บ
โครงสร้างและลักษณะของงาน มี ความสมเหตุสมผลในแง่ของความสาคัญหรือค่าของงานต่าง ๆ ที่มี
ต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.4 เพื่อให้การกาหนดระดับตาแหน่งสาหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
3. กลุม่ เป้าหมาย
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
4. วิทยากร
คุณธรรญชนก ขนอม
เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ชานาญการพิเศษ)

5. หัวข้อการฝึกอบรม
- การกาหนดกรอบระดับตาแหน่ง ความสาคัญ ความหมายแนวคิดของการประเมินค่างาน
- ข้อพึงระวังในการประเมินค่างาน
- องค์ประกอบ หลักการ และกระบวนการประเมินค่างาน
- เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน
- ทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post-test) และฝึกปฏิบัติการเขียนแบบประเมินค่างาน
6. ค่าลงทะเบียน
- ค่าอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 3,500.-บาท (สาหรับบุคลากรภายนอก)
- ค่าอบรมตลอดหลักสูตร คนละ 3,000.-บาท (สาหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ)
- วิธีการชาระค่าลงทะเบียนอบรมโดยโอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามแยกสาโรง ชื่อบัญชี
มหาวิทยาลัยทักษิณ (บริการวิชาการ TSU-MDC สาหรับรับเงินรายได้โครงการบริการวิ ชาการฝึกอบรม)
เลขที่บัญชี 691-2-46201-9 เมื่อโอนค่าสมัครแล้วให้เขียนชื่อผู้อบรมในใบสลิปแจ้งกลับมาที่ Line เจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจสอบ
ทั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเบิก ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากงบประมาณ
ของหน่วยงานต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
-

-

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทร.0855015995

ที่อยู่วิทยาลัยฯ / แผนที่

- แผนที่โรงแรมบริเวนใกล้เคียง

นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทร.0863608899

7. วัน เวลา /สถานที่จัดโครงการ
ในวั น ที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 ณ วิ ท ยาลั ย การจั ด การเพื่ อ การพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ
อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
8. การรับรองผลการฝึกอบรม
ต้องมีเวลาในการฝึกอบรม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่ฝึกอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับเกียรติบัตร
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ดาเนินโครงการฯ ไปตามแผนที่ได้ตั้งไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล
9.2 ผู้ เข้ารับ การอบรมได้มีค วามรู้ ความเข้าใจในการจัดท าคู่ มือการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และขอกาหนดตาแหน่งให้สูงขึ้น
9.4 ผู้เข้ารับการอบรมสายสนับสนุนมีการพัฒนางาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ
(นายกฤชณัท พรหมเสนะ)
(นายธิติพงษ์ เผ่าฟู)
นักวิชาการ
นักวิชาการ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU – MDC)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กาหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน
วันที่

เวลา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

08.30-12.00 น.

เนื้อหา/ กิจกรรม
บรรยาย เรื่อง
- การกาหนดกรอบระดับตาแหน่ง ความสาคัญ ความหมาย
แนวคิดของการประเมินค่างาน
- ข้อพึงระวังในการประเมินค่างาน
- องค์ประกอบ หลักการ และกระบวนการประเมินค่างาน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

13.00-16.30 น.

บรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน

08.30-12.00 น.

- บรรยาย เรื่อง เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน (ต่อ)
- ทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post-test) และฝึกปฏิบัติการเขียน
แบบประเมินค่างาน

13.00-16.30 น.

- ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบประเมินค่างาน (ต่อ)

 สรุประยะเวลาการอบรมเชิงปฏิบัติการ 14 ชั่วโมง ประกอบด้วย บรรยาย 8 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติ 6 ชั่วโมง

