
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล 

มนุษย  คือ  ทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุดขององคการ  องคการประสบความสําเร็จหรือลมเหลว  ข้ึนอยูกับปจจัย

หลัก คือบุคคลในองคการ  ถึงแมจะมีเครื่องมือเครื่องจักรท่ีทันสมัยอยางไรก็ตาม  ถาบุคคลในองคการขาดความรู

ความสามารถก็ไมอาจใชประโยชนจากเครื่องมือท่ีทันสมัยนั้นไดอยางเต็มประสิทธิภาพ   ดังนั้นจึงมีความจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญตอการบริหารงานบุคคล  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเริ่มตั้งแตการวางแผนกําลังคน  

จนกระท่ังถึงการพนสภาพจากการเปนพนักงานขององคการในท่ีสุด 
 

ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

 เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววา  ปจจัยพ้ืนฐานของการประกอบธุรกิจ 5M’s คือ  คน วัตถุดิบ  เครื่องจักร  

เงินทุน  และการบริหาร  จะเห็นไดวาคนเปน องคประกอบประเภทหนึ่งท่ีทุกองคการตองใหความสําคัญ  องคการ

ใดมีคนท่ีดี คุณภาพยอมจะนําพาใหองคการนั้นไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางมี ประสิทธิภาพ  มีผูให

ความหมายของการบริหารงานบุคคลไวหลายแนวทางพอ สรุปไดดังนี้   การบริหารงานบุคคล หมายถึง  การจัดหา

บุคคลท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมเขาทํางานในตําแหนงตาง ๆเพ่ือใหไดประสิทธิผลสูงสุด แตท้ังนี้ตอง คํานึงถึง

ความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงานดวย(ระวัง เนตร โพธิ์แกว 2540:115   

 

ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล 

บุคคลในหนวยงานเปรียบเสมือนชิ้นสวนสําคัญในการขับเคลื่อนองคการเพ่ือไปสูจุดหมายปลายทางท่ี

กําหนดไว  การบริหารงานบุคคล คือ  กระบวนการท่ีเก่ียวของกับบุคลากรภายในเริ่มต้ังแตการวางแผนกําลังคน  

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีการสรางแรงจูงใจดานตางๆ  เพ่ือใหองคการบรรลุวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว ซ่ึงอาจพิจารณาขอบเขตของงานดานบริหารงานบุคคล เชน 

1) การวางแผนกําลังคน 

2) การสรรหาและการคัดเลือก   

3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4) การพัฒนาและฝกอบรม    

5) การจัดการดานสวัสดิการ 

 

 

 

 

 

 



การวางแผนกําลังคน 

 การวางแผนกําลังคนจะตองมีการวิเคราะหงาน เพ่ือใหทราบถึงการจัดหมวดหมูของงานและการ

ประเมินผล การวิเคราะหงาน Job  Analysis เพ่ือใหทราบถึงขอบเขตของงานดานนั้น โดยจะมีรายละเอียด หนาท่ี

รับผิดชอบ กิจกรรมท่ีตองทํา ขอบเขตความรับผิดชอบ เพ่ือใชในการจัดทํา Job Description และการประเมินผล

ของงาน เพ่ือใชในการพัฒนา และกําหนดคาตอบแทนรวมถึงการจัดสวัสดิการตางๆ ใหเหมาะสม 
 

A : Approach 

แนวทาง 

1. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรไดมีการประเมินความตองการดานขีด

ความสามารถของบุคลากร  

        1.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency)  โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนด

สมรรถนะหลักไว 6 ตัว ไดแก I-AM-Ka-S-E-T คือ มีความคิดริเริ่ม มุงผลสัมฤทธิ์ของ

งาน มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มี

ความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ และทํางานเปนทีม  

       1.2 สมรรถนะประจําสายงาน  (Functional Competency) กําหนดตามความรู

ความสามารถและความแตกตางกันกับตําแหนงประจําในสายงาน ตามประกาศคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การกําหนดชื่อตําแหนง และ

มาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดมีการกําหนดระดับความยากงาย

และความซับซอนของงานไว 

       1.3 การประเมินผลการดําเนินงานจากผลสัมฤทธิ์ของงาน ท่ีไดจัดทําขอตกลงงาน

ไวกับผูบังคับบัญชา 

2. อัตรากําลังคนดานบุคลากร  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรไดดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนากําลังคนท่ีสอดคลองกับเกณฑ และวางแผนกําลังคนเพ่ือทดแทน การ

สูญเสียบุคลากร  

3. การดําเนินงานบริหารงานบุคคลของคณะ ดําเนินงานภายใตการพิจารณาของ

คณะกรรมการประจาํคณะ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการสรรหา บรรจุ  แตงตั้ง 

และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร เพ่ือพิจารณาการพัฒนาบุคลากร  

4. จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหมีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตอง และรายงานขอมูล

พ้ืนฐานตอคณะกรรมการประจําคณะเปนประจําทุกเดือน 

D : Deployment 

การถายทอดเพ่ือนําไป

ปฏิบัติ 

1. ไดนําแนวทางลงสูการปฏิบัติในทุกหนวยงานและกําหนดใหหนวยงานจัดทําขอตกลง

งาน  

2. ผูบังคับบัญชาใชขอตกลงงานเพ่ือใชในการประเมินผลการดําเนินงานและประเมิน

สมรรถนะของบุคลากร 



L : Learning 

การเรียนรู 

1. มีแนวในการประเมินและปรับปรุงโดยใชขอมูลจริง  

2. มีการเขารวมประชุมเครือขาย HR ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู  

3. เพ่ิมชองทางสื่อสารทาง line group HR เพ่ือใชในการประสานงาน ใหคําแนะนํา 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกลุมงานบุคคลวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย 

I : Integration 

การบูรณาการ 

มีการบูรณาการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใน

ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาบุคลากรตาม

สมรรถนะ  รวมท้ังการนําสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงาน มาใชในการพิจารณาเลื่อน

ข้ันเงินเดือนของบุคลากรในหนวยงานเพ่ือใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถและจัด

โครงสรางอัตรากําลังบุคลากรใหมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตราก าลังปัจจุบัน (ก าลังคนจริง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1.2 กรอบอัตราก าลังปัจจุบัน (มีคนครอง ณ 1 พฤศจิกายน 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ : บุคลากรสังกัดศูนย์วจิัยและบริการวิชาการเป็นบุคลากรประจ าภาควิชา/ส านักงานฯ จึงไม่นับซ  า 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
Faculty of Education and Development Sciences 

ส านักงานเลขานุการ 
(Office 

of Secretary) 

ภาควิชาครุศึกษา 
(Department 
of Teacher 

Education : Ted) 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
(Department 

of Physical Education 
and Sport : PES) 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 
(Center for Research and 

Academic Outreach) 

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

(Department 
of Human and 

Community Resource 
Development : HCRD) 

 

โรงเรียนสาธิต 
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(Kasetsart University Laboratory 
School Kamphaeng-saen 

Campus Education Research 
and Development Center) 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 
(230 อัตรา) 

ส านักงานเลขานุการ 
(25 อัตรา) 

ลูกจ้างประจ า 2 อัตรา 
- พนักงานขับรถยนต์ ส2 (1) 
- พนักงานธุรการ ส3 (1) 
พนง.มหาวิทยาลัย 11 อัตรา 
- นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพเิศษ (1) 
- นักวิชาการศึกษาช านาญการ (3) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1) 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (2) 
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1) 
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (1) 
- นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ (1) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร (1)  
พนง.มหาวิทยาลัยเงินรายได้ 12 อัตรา 

- นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ (2) 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (9) 
- พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติการ (1) 

ภาควิชาครุศึกษา 
(15 อัตรา) 

 

พนง.มหาวิทยาลัย 15 อัตรา 
- รองศาสตราจารย์ (2) 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (5) 
- อาจารย์ (8) 
 

 

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

(15 อัตรา) 

ข้าราชการ 1 อัตรา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (1) 

พนง.มหาวิทยาลัย 13 อัตรา 
- รองศาสตราจารย์ (4) 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (5) 
- อาจารย์ (4) 
พนง.มหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 อัตรา 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ (1) 

โรงเรียนสาธิต 
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตก าแพงแสน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(161 อัตรา) 
 

ข้าราชการ 9 อัตรา 
- อาจารย์ (4) 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์(4) 
- นักวิชาการศึกษาช านาญการ (1) 

ลูกจ้างประจ า 5 อัตรา 
- พนักงานทั่วไป บ2 (1) 
- แม่บ้าน บ1 (2) 
- พนักงานธุรการ ส3 (1) 
- พนักงานธุรการ ส1 (1) 

พนง.มหาวิทยาลัย 57 อัตรา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (20) 
- อาจารย์ (34) 
- นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ (1) 
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ (1) 
- ผู้ปฏิบัตงิานพยาบาลปฏิบัตงิาน (1) 
พนง.มหาวิทยาลัยเงินรายได้  80 อัตรา 

-อาจารย์ (40) 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (10) 
-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิาร (1) 
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1) 
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิาร (1) 
- บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (1) 
- บุคลากรปฏิบัตกิาร (1) 
-พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัตงิาน (2) 
- พนักงานทั่วไปปฏิบัตงิาน (20) 
- พยาบาลปฏิบัติการ (1) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิาร (1) 
- พี่เลี ยงปฏิบัตงิาน (1) 
ลูกจ้างชั่วคราวชาวตา่งประเทศ 10 อัตรา 
- อาจารย์ชาวต่างประเทศ (10) 

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ* 
(1 อัตรา)*  

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 อัตรา* 
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (1) 
 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 
(14 อัตรา) 

ข้าราชการ 1 อัตรา 
- รองศาสตราจารย์ (1) 

พนง.มหาวิทยาลัย 14 อัตรา 
- รองศาสตราจารย ์(4) 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (4) 
- อาจารย์ (5) 
 

 



คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สายวิชาการ 10 95 0 0 40 10 155

  ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ 1 10 - - - - 11
  ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 5 34 - - - - 39
  ต ำแหน่งอำจำรย์ 4 51 - - 40 10 105
สายสนับสนุน 1 14 7 0 53 0 75
ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ - 1 - - - - 1
ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร - 1 - - - - 1
ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร - - - - 3 - 3
ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 1 3 - - - - 4
ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร - - - - - - 0
ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร - 1 - - - - 1
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไปปฏิบัติกำร - 2 - - 20 - 22
ต ำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร - 1 - - 1 - 2
ต ำแหน่งนักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำช ำนำญกำร - 1 - - - - 1
ต ำแหน่งนักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำปฏิบัติกำร - 1 - - 1 - 2
ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร - 1 - - 1 - 2
ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร - 1 - - - - 1
ต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร - - - - - - 0
ต ำแหน่งบุคลำกรปฏิบัติกำร - - - - 1 - 1
ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนพยำบำลปฏิบัติงำน - 1 - - - - 1
ต ำแหน่งพยำบำลปฏิบัติกำร - - - - 1 - 1
ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร - - - - 1 - 1
ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส3 - - 2 - - - 2
ต ำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส1 - - 1 - - - 1
ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ส2 - - 1 - - - 1
ต ำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ปฏิบัติงำน - - - - 3 - 3
ต ำแหน่งแม่บ้ำน บ1 - - 2 - - - 2
ต ำแหน่งพนักงำนท่ัวไป บ2 - - 1 - - - 1
ต ำแหน่งพนักงำนท่ัวไปปฏิบัติงำน - - - - 20 - 20
ต ำแหน่งพ่ีเล้ียง - - - - 1 - 1

รวมท้ังส้ิน 11 109 7 0 93 10 230

                     จ านวนอัตราคนครอง  จ านวน  230 คน
                     *จ านวนอัตราว่าง       จ านวน    6 คน

                               รวมท้ังส้ิน                         236 คน

*อัตรำว่ำง =  พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่งอำจำรย์ 5 อัตรำ  พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 1 อัตรำ)

รวมท้ังหมด

จ านวนบุคลากร   สังกัด  คณะศึกษาศาตร์และพัฒนศาสตร์

จ าแนกตามต าแหน่งและประเภทบุคลากร

ช่ือต าแหน่ง

ประเภทบุคลากร

ข้าราชการ
ลูกจ้างช่ัวคราว 
ชาวต่างประเทศ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจ า
พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
เงินรายได้



ขาราชการ
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา

พนักงาน

ราชการ

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

เงินรายได

ลูกจางชั่วคราว 

ชาวตางประเทศ

ผูอํานวยการ  - 1  -  -  -  - 1

รองผูอํานวยการ 1 3  -  -  -  - 4

ผูชวยศาสตราจารย 3 15  -  -  -  - 18

อาจารย 4 35  -  - 40 10 89

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  - 1  -  -  -  - 1

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  -  -  -  - 1  - 1

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 1  -  -  -  -  - 1

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  -  -  -  - 10  - 10

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  -  -  -  - 1  - 1

บุคลากรปฏิบัติการ  -  -  -  - 1  - 1

บรรณารักษปฏิบัติการ  -  -  -  - 1  - 1

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ  - 1  -  - 1  - 2

พยาบาลปฏิบัติการ  -  -  -  - 1  - 1

ผูปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน  - 1  -  -  -  - 1

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  -  -  -  - 1  - 1

พนักงานขับรถยนตปฏิบัติงาน  -  -  -  - 2  - 2

พนักงานธุรการ ส2  -  - 1  -  -  - 1

พนักงานธุรการ ส3  -  - 1  -  -  - 1

แมบาน บ1  -  - 2  -  -  - 2

พนักงานทั่วไป บ2  -  - 1  -  -  - 1

พนักงานทั่วไปปฏิบัติงาน  -  -  -  - 20  - 20

พี่เลี้ยงปฏิบัติงาน  -  -  -  - 1  - 1

รวมทั้งหมด 9 57 5 0 80 10 161

          จํานวนอัตราคนครอง   จํานวน 161 คน

          จํานวนอัตราที่วางอยู   จํานวน 0 คน

                        รวมทั้งสิ้น 161 คน

**หมายเหตุ  กรณีอัตราที่วาง  ใหใสเครื่องหมาย " * "  ไวในชองหลังตัวเลขของแตละประเภท

รวมทั้งหมด

จํานวนบุคลากร 

สังกัด โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

จําแนกตามตําแหนงและประเภทบุคลากร

ประเภทบุคลากร

ชื่อตําแหนง



รวมทั้งหมด

ขาราชการ
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา

พนักงาน

ราชการ

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

เงินรายได

ลูกจางชั่วคราว 

ชาวตางประเทศ

ผูชวยศาสตราจารย 4 19  - 23

อาจารย 4 35  - 40 10 89

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 1  - 1

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 1

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 1  - 1

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  - 10 10

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  - 1 1

บุคลากรปฏิบัติการ  - 1 1

บรรณารักษปฏิบัติการ  - 1 1

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1  - 1 2

พยาบาลปฏิบัติการ  - 1 1

ผูปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน 1  - 1

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  - 1 1

พนักงานขับรถยนตปฏิบัติการ  - 2 2

พนักงานธุรการ ส 1 1  - 1

พนักงานธุรการ ส 3 1 1

แมบาน บ1 2  - 2

พนักงานทั่วไป บ2 1  - 1

พนักงานทั่วไปปฏิบัติการ 20 20

พี่เลี้ยงปฏิบัติการ  - 1 1

รวมทั้งหมด 9 57 5 0 80 10 161

จํานวนอัตราคนครอง จํานวน  161   คน

จํานวนอัตราที่วางอยู จํานวน     0   คน

**หมายเหตุ  กรณีอัตราที่วาง  ใหใสเครื่องหมาย " * "  ไวในชองหลังตัวเลขของแตละประเภท

จํานวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร

สังกัด โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

จําแนกตามตําแหนงและประเภทบุคลากร

ชื่อตําแหนง



2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568
อนุบาล 1/4
อนุบาล 2/4
อนุบาล 3/4
ประถมศึกษา 1/4
ประถมศึกษา 2/4
ประถมศึกษา 3/4
ประถมศึกษา 4/4
ประถมศึกษา 5/4
ประถมศึกษา 6/4
ประถมศึกษา 1/5 (IEP)
ประถมศึกษา 2/5 (IEP)
ประถมศึกษา 3/5 (IEP)
ประถมศึกษา 4/5 (IEP)
ประถมศึกษา 5/5 (IEP)
ประถมศึกษา 6/5 (IEP)
มัธยมศึกษา 1/4
มัธยมศึกษา 2/4
มัธยมศึกษา 3/4
มัธยมศึกษา 4/4
มัธยมศึกษา 5/4
มัธยมศึกษา 6/4

รวม 4 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 2 ห้อง 2 ห้อง 2 ห้อง 1 ห้อง 1 ห้อง

สรุปแนวทางการเปิดห้องเรียนเพ่ิม ในปีงบประมาณ 2561 -2568

ระดับช้ัน
ปีงบประมาณ



หนา้ที� 1

จํานวนอัตราที่มีอยูและขอกําหนดเพิ่มใหม ปงบประมาณ พ .ศ. 2561-2565

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง

(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

(ตรี/โท/เอก) 2561 2562 2563 2564 2565

1) สํานักงานเลขานุการ 26 0 0 0 2 3

พนักงานมหาวิทยาลัย

     ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี โท เทคโนโลยีทางการศึกษา 1

     ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา 1

     ตําแหนง นักวิชาการการศึกษา ตรี การวัดผลการศึกษา 1 1 ทดแทนอัตราเกษียณ

     ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน โท รัฐศาสตร 1

     ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ตรี วิศวกรรมเครื่องกล 1

     ตําแหนง นักวิชาการการศึกษา โท คอมพิวเตอรธุรกิจ 1

     ตําแหนง นักวิชาการการศึกษา ตรี เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา 1

     ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร 1

     ตําแหนง บุคลากร ตรี ศึกษาศาสตร-เกษตร 1

     ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โท เทคโนโลยีการศึกษา 1

     ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี คณิตศาสตรประยุกต 1

     ตําแหนง ชางเทคนิค ปวช.ปวส. สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชางไฟฟา ชางยนต ชางซอมบํารุงเบื้องตน

     ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได

     ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

แผนอัตรากําลังบุคลากร  ปงบประมาณ พ .ศ. 2561-2565

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

สังกัด/ตําแหนง

สาขาวิชา อัตรากําลัง

ปจจุบัน 

ปงบประมาณ

 2562

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม

จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)คุณวุฒิ



หนา้ที� 2

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง

(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

(ตรี/โท/เอก) 2561 2562 2563 2564 2565

สังกัด/ตําแหนง

สาขาวิชา อัตรากําลัง

ปจจุบัน 

ปงบประมาณ

 2562

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม

จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)คุณวุฒิ

     ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ต่ํากวา ป.ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1 ทดแทนอัตราลูกจางประจําที่เกษียณอายุ

     ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร ต่ํากวา ป.ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1 งานบริการการศึกษา

ลูกจางประจํา

     ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ต่ํากวา ป.ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนง พนักงานธุรการ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ทั่วไป) 1

2) โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 1

    (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน)

     ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

3) ภาควิชาครุศึกษา 17 0 0 0 0 0

พนักงานมหาวิทยาลัย

     ตําแหนง รองศาสตราจารย โท การวัดและประเมินผลการศึกษา 1

เอก เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 1

     ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย เอก อยูระหวางสรรหา 1 ทดแทนอัตราเกษียณ

เอก วิทยาศาสตรศึกษา 1

เอก หลักสูตรและการสอน 1

เอก วิทยาศาสตรศึกษา 2

เอก เทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษา 1

เอก การวัดและประเมินผลการศึกษา 1

     ตําแหนง อาจารย เอก หลักสูตรและการสอน 1

เอก จิตวิทยาการใหคําปรึกษา 1

เอก วิทยาศาสตรศึกษา-ชีววิทยา 1

เอก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการศึกษา 1



หนา้ที� 3

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง

(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

(ตรี/โท/เอก) 2561 2562 2563 2564 2565

สังกัด/ตําแหนง

สาขาวิชา อัตรากําลัง

ปจจุบัน 

ปงบประมาณ

 2562

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม

จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)คุณวุฒิ

เอก การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 1

เอก การศึกษาคณิตศาสตร 1

เอก เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 1

เอก อยูระหวางสรรหา 1 ทดแทนอัตราลาออก

4) ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 15 0 0 0 0 5

ขาราชการ

     ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย เอก การบริหารการศึกษา 1

พนักงานมหาวิทยาลัย

     ตําแหนง รองศาสตราจารย เอก Agricultural Education 1

เอก พัฒนศึกษา 1

เอก อาชีวศึกษา 1

เอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 1

     ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย โท สิ่งแวดลอมศึกษา 1

เอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 1

เอก การศึกษานอกระบบโรงเรียน 1

เอก วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1

เอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 1

     ตําแหนง อาจารย เอก สิ่งแวดลอมศึกษา 1

เอก Development Education 1

เอก พัฒนศึกษา 1

เอก ศึกษาศาสตรเกษตร/เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา/การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย/การศึกษา

2



หนา้ที� 4

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง

(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

(ตรี/โท/เอก) 2561 2562 2563 2564 2565

สังกัด/ตําแหนง

สาขาวิชา อัตรากําลัง

ปจจุบัน 

ปงบประมาณ

 2562

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม

จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)คุณวุฒิ

เอก ศึกษาศาสตรเกษตร/เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา/การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย/การศึกษา

5 1. คํานวณจากภาระงานสอนของออาจารยตามเกณฑที่กําหนดไว 

2.จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอสําหรับหลักสูตรที่เปดสอน ตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548

3.จํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระไมเพียงพอตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

5) ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 16 0 0 0 1 5

ขาราชการ

     ตําแหนง รองศาสตราจารย เอก พลศึกษา 1 1 ทดแทนอัตราเกษียณ

พนักงานมหาวิทยาลัย

     ตําแหนง รองศาสตราจารย เอก วัฒนธรรมศาสตร 1

เอก วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 1

เอก มวยไทยศึกษา 1

เอก พัฒนสังคม 1

     ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย โท พลศึกษา 1

เอก วิทยาศาสตรการกีฬา 1

เอก พลศึกษา 1 1 ทดแทนอัตราเกษียณ

เอก วิจัยและพัฒนาหลักสูตร 1

     ตําแหนง อาจารย เอก พลศึกษาและสุขศึกษา 1

เอก วิทยาศาสตรการกีฬา 1 1 ทดแทนอัตราเกษียณ

เอก พลศึกษา 1

โท พลศึกษา 1

เอก พลศึกษา 1

     อัตราวางอยูระหวางดําเนินการ เอก พลศึกษา 2



หนา้ที� 5

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง

(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

(ตรี/โท/เอก) 2561 2562 2563 2564 2565

สังกัด/ตําแหนง

สาขาวิชา อัตรากําลัง

ปจจุบัน 

ปงบประมาณ

 2562

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม

จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)คุณวุฒิ

เอก พลศึกษา/สุขศึกษา/สงเสริมสุขภาพ/นันทนาการ 3 1. คํานวณจากภาระงานสอนของออาจารยตามเกณฑที่กําหนดไว 

2. เพื่อรองรับภาระงานสอนที่ภาควิชามีแผนจะเปดรับนิสิตในหลักสูตรใหมในป

การศึกษา 2561-2565

3. เพื่อรองรับภาระงานสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา

 ที่จะเปดสอนเพิ่มเติมในปการศึกษา 2561-2565

4. ทดแทนอัตราเกษียณ

6) โรงเรียนสาธิตเกษตร กําแพงแสน 161 0 0 11 0 0

ขาราชการ

     ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก กศ.ม.การวัดผลการศึกษา 1

ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 1

     ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท ศศ.ม.พัฒนาครอบครัวและเด็ก 1

ศศ.ม.ศึกษาศาสตรการสอน(การสอนคณิตศาสตร) 1

     ตําแหนง อาจารย ปริญญาโท ค.อ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 2

ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน(ประถมศึกษา) 1

ศศ.ม.พลศึกษา 1

     ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 1

พนักงานมหาวิทยาลัย

     ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก ปร.ด.หลักสูตรและการสอน- วิชาเอกมัธยมศึกษา(ภาษาไทย) 2

ปร.ด.วัฒนธรรม 1

     ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ 1

ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร 1

ศศ.ม.สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 1

ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา 1

กศ.ม.การประถมศึกษา 2

กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา 2

ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 1



หนา้ที� 6

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง

(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

(ตรี/โท/เอก) 2561 2562 2563 2564 2565

สังกัด/ตําแหนง

สาขาวิชา อัตรากําลัง

ปจจุบัน 

ปงบประมาณ

 2562

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม

จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)คุณวุฒิ

กศ.ม.สุขศึกษา 1

กศ.ม.การสอนสังคมศึกษา 1

กศ.ม.การมัธยมศึกษา-การสอนภาษาอังกฤษ 1

วท.ม.เคมีศึกษา 1

กศ.ม.การมัธยมศึกษา-การสอนคณิตศาสตร 1

กศ.ม.ไทยคดีศึกษา 1

ศป.ม.มานุษยดุริยางควิทยา 1

ศศ.ม.การสอนภาษาไทย 1

ค.ม.พื้นฐานการศึกษา 1

     ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาตรี ค.บ.คหกรรมศาสตร 1

ค.บ.นาฎศิลป 1

ค.บ.ภาษาไทย-ดนตรีไทย 1

ค.บ.การอนุบาลศึกษา 2

     ตําแหนง อาจารย ปริญญาโท ศศ.ม.การสอนภาษาไทย 1

ศศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา 1

กศ.ม.การวัดผลการศึกษา 2

ศษ.ม.หลักสูตรและการนิเทศ 1

ศศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร 1

กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา 1

กษ.ม.การบริหารการศึกษา 1

อ.ม.ฝรั่งเศสศึกษา 1

กศ.ม.มัธยมศึกษา-การสอนวิทยาศาสตร 1

ค.ม.การบริหารการศึกษา 1

ศศ.ม.จิตวิทยาชุมชน 1

ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร 1

กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา 1

กศ.ม.การมัธยมศึกษา-การสอนสังคมศึกษา 1

ศศ.ม.พลศึกษา 1

วท.ม.พันธุศาสตร 1



หนา้ที� 7

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง

(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

(ตรี/โท/เอก) 2561 2562 2563 2564 2565

สังกัด/ตําแหนง

สาขาวิชา อัตรากําลัง

ปจจุบัน 

ปงบประมาณ

 2562

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม

จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)คุณวุฒิ

กศ.ม.การประถมศึกษา 1

     ตําแหนง อาจารย ปริญญาตรี กศ.บ.สังคมศึกษา 1

ศษ.บ.คณิตศาสตร 1

ค.บ.ภาษาอังกฤษ 1

ค.บ.คหกรรมศาสตร 1

ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา 1

ค.บ.มัธยมศึกษา(วิทยาศาสตรทั่วไปและชีววิทยา) 1

วท.บ.ชีวเคมี 1

พธ.บ.การบริหารรัฐกิจ 1

ศศ.บ.ศึกษาศาสตร-พลศึกษา 1

กศ.บ.ศิลปศึกษา 1

นบ.นิติศาสตรบัณฑิต 1

ค.บ.คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ 1

     ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี ศศ.บ.การบริหารธุรกิจ 1

พนักงานมหาวิยาลัยเงินรายได

        ตําแหนงอาจารย ปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 20

ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 20

     ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 10

     ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนง บรรณารักษ ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนง บุคลากร ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนง พนักงานทั่วไป ต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 20

     ตําแหนง พนักงานขับรถยนต ต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 2

     ตําแหนง พยาบาล ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

     ตําแหนง พี่เลี้ยง ต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1



หนา้ที� 8

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง

(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

(ตรี/โท/เอก) 2561 2562 2563 2564 2565

สังกัด/ตําแหนง

สาขาวิชา อัตรากําลัง

ปจจุบัน 

ปงบประมาณ

 2562

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม

จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)คุณวุฒิ

ลูกจางประจํา

     ตําแหนง ธุรการ ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 2

     ตําแหนง แมบาน ต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 2

     ตําแหนง พนักงานทั่วไป ต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1

ลูกจางชาวตางประเทศ

        ตําแหนงอาจารย ปริญญาโท 3

ปริญญาตรี 7

        ตําแหนงอาจารย ปริญญาโท 7 รับรองจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

เปนอาจารยที่ปรึกษา

รองรับภาระงานดานการจัดการเรียนการสอน

ทดแทนอัตราเกษียณที่อยูระหวางรอจัดสรรอัตรา

       ตําแหนง พี่เลี้ยง ต่ํากวาป.ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1 มีภาระเพิ่มขึ้นเนื่องจากหองเรียนเพิ่มขึ้น

       ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร ต่ํากวาป.ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1 มีภาระเพิ่มขึ้นเนื่องจากหองเรียนเพิ่มขึ้น

       ตําแหนง ชางไฟฟา ต่ํากวาป.ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1 มีภาระเพิ่มขึ้นเนื่องจากหองเรียนเพิ่มขึ้น

       ตําแหนง ชางเทคนิค ต่ํากวาป.ตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน 1 มีภาระเพิ่มขึ้นเนื่องจากหองเรียนเพิ่มขึ้น
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พจนานุกรมสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ความหมายของสมรรถนะ  Competency  หมายถึง  ขีดความสามารถ  ศักยภาพ  ความรู้  ทักษะ  คุณลักษณะส่วนบุคคล      
หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์  เป็นการกระท าหรือการแสดงออกของพนักงาน  ที่องค์กรคาดหวังหรือต้องการ  เพ่ือการขับเคลื่อนองค์กร   
สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีนโยบายก าหนดสมรรถนะ  โดยแบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น  2  ประเภทหลัก  ได้แก ่
1. สมรรถนะหลัก  Core Competency  หมายถึง  ความสามารถ  ศักยภาพ  ความรู้  ทักษะ  คุณลักษณะส่วน

บุคคล  หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์หลัก  ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในองค์กร  ซึ่งองค์กรคาดหวังให้พนักงานทุกคน
จ าเป็นต้องม ี โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดสมรรถนะหลักไว้  6  ตัว  ได้แก่  I-AM-Ka-S-E-T  ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-Ka-S-E-T สาย
วิชาการ 

สาย
สนับสนุนฯ 

ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร 

1. I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม     
2. AM – Achievement Motivation : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน     
3. Ka – Kasetsart Engagement : มีความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    

4. S – Self Development : พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ     
5. E – Ethics : มีความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณวิชาชีพ     
6. T – Teamwork : ท างานเป็นทีม     

2. สมรรถนะทางการบริหาร Managerial Competency หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ 
คุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางการบริหาร ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานใน
องค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังให้พนักงานในระดับบริหารหรือหัวหน้างานขึ้นไปจ าเป็นต้องมี โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดสมรรถนะ
ทางการบริหารได้ 6 ตัว ดังนี้ 

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ Managerial Competency ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร 
1. L – Leadership : ภาวะผู้น า   
2. SS - Strategic Thinking and Strategic HR Direction : การคิดเชิงกลยุทธ์และการก าหนด

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
  

3. EC – Empowering  and Coaching : การพัฒนาทีมงาน   
4. CM – Change Management : การบริหารความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง   
5. N – Networking : การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน   
6. RM – Resource Management : การบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า   
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ระดับความสามารถสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระดับความสามารถสมรรถนะ (Competencies Proficiency Level) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความสามารถ

สมรรถนะของพนักงานในการปฏิบัติงาน ระบุถึงพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้น ซึ่งจะแยกตามระดับที่แตกต่างกันไป 5 ระดับ
ตั้งแต่ ขั้นปฏิบัติ จนถึง ขั้นมืออาชีพ ทั้งนี้รายละเอียดของพฤติกรรมจะก าหนดแยกตามบทบาทของพนักงานแต่ละประเภท
ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดความสามารถสมรรถนะในแต่ละระดับดังนี้ 

ระดับความสามารถ รายละเอียดของระดับความสามารถ บทบาทของ
ต าแหน่งงาน 

ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน - 

ระดับ 1 ขั้นปฏบิัต ิ
(Beginner) 

มีความรู้พื้นฐาน และเข้าใจในแนวคิด เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงาน  
- มุ่งเน้นการเรียนรู้ 

บ ท บ า ท ข อ ง
พนักงานใหม่ 

ระดับ 2  
ขั้นปฏิบัติระดบักลาง 
(Intermediate) 

สั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน สามารถช่วยเหลือสมาชิกในทีมให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- มุ่งเน้นการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย 
- มีความเข้าใจ และสามารถอธิบาย แนวคิด หลักการ และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง

กับการปฏิบัติงาน 
- สามารถอ้างอิงแหล่งที่มา ความรู้ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

บ ท บ า ท ข อ ง
พ นั ก ง า น ที่ มี
ประสบการณ์การ
ท างาน 

ระดับ 3  
ขั้นปฏิบัติระดบัสงู 
(Advanced) 

ความสามารถในการน าสมาชิกในทีม รวมถึงการออกแบบและคิดริเริ่มสิ่งใหม่  ๆ เพื่อ
ประโยชน์และเป้าหมายของทีมงาน 
- มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน 
- มีความเข้าใจในกระบวนงาน สามารถอธิบายทฤษฎีที่เก่ียวข้อง และผลกระทบ

ของการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ และกระบวนการท างานได้ 

บ ท บ า ท ข อ ง
พ นั ก ง า น ที่ มี
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิ ช าก ารชั้ น ต้ น
หรือผู้ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานหรือ
เทียบเท่า 

ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

การคิดวิเคราะห์และน าสิ่งใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงาน รวมถึงความสามารถในการสอนผู้อ่ืนให้สามารถแสดงพฤติกรรมนั้น  ๆ ได้
ตามที่ก าหนดขึ้น 
- มุ่งเน้นที่ความเชี่ยวชาญในงาน สามารถปรับปรุงกระบวนการท างานได้ 
- สามารถสอนงาน และอธิบายงานที่มีความยากและซับซ้อนให้คนอ่ืนเข้าใจได้

โดยง่าย 

บ ท บ า ท ข อ ง
พ นั ก ง า น ที่ มี
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการชั้นกลาง 
หรือผู้บริหาร 

ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่ท า สามารถให้ค าแนะน า แก้ปัญหาและตอบค าถามที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่รับผิดชอบได้อย่างมืออาชีพ  

- มุ่งเน้นที่กลยุทธ์และแผนงานในระดับองค์การ สามารถอธิบายองค์ประกอบของ
กระบวนการที่เก่ียวข้องที่เป็นประเด็นปัญหาขององค์กร และน าเสนอเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจมากข้ึนทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
- สามารถในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงแนวทางหรือขั้นตอนการท างาน 

และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
- ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขางานที่รับผิดชอบทั้งภายใน และ

ภายนอกองค์การ 
- สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่น าไปสู่การพัฒนางานของตน 

บ ท บ า ท ข อ ง
พ นั ก ง า น ที่ มี
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิ ช า ก า รชั้ น สู ง 
ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสูง 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดระดับความสามารถที่คาดหวงัแบ่งตามประเภทต าแหนง่งานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์(Competency Mapping) ตามตารางดงันี ้

กลุ่มต าแหน่ง 
ระดับความสามารถที่คาดหวัง 
สมรรถนะ

หลัก 
สมรรถนะทางการ

บริหาร 
กลุ่มบริหาร 

- ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้บริหารที่ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง (รองอธิการบดี คณบดี 
ผอ.สถาบัน/ส านัก หรือเทียบเท่า) และผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน (ผอ.ส านักงาน หรือ
เทียบเท่า) 

ระดับ 5 ระดับ 5 

- ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารที่ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง (ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี 
รองผอ.สถาบัน/ส านัก หัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่า) และผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน (ผอ.
กอง หรือเทียบเท่า) 

- ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า 

ระดับ 4 ระดับ 4 

- ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ระดับ 3 
กลุ่มวิชาการ 

- รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 5 - 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ช านาญการพิเศษ ระดับ 4 - 
- อาจารย์/ปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท ขึ้นไป)/ช านาญการ ระดับ 3 - 
- ปฏิบัติการ ระดับ 2 - 
- พนักงานใหม่ ระดับ 1 - 

กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอ านวยการ 
- เชี่ยวชาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ ระดับ 5 - 
- ช านาญการพิเศษ ระดับ 4 - 
- ปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท ขึ้นไป)/ช านาญการ ระดับ 3 - 
- ปฏิบัติการ ระดับ 2 - 
- พนักงานใหม่ ระดับ 1 - 

กลุ่มบริการ 
- ช านาญงานพิเศษ ระดับ 3 - 
- ช านาญงาน ระดับ 3 - 
- ปฏิบัติงาน ระดับ 2 - 
- บุคลากรประเภทลูกจ้างประจ า ระดับ 2 - 
- พนักงานใหม่ ระดับ 1 - 
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รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดค าจ ากัดความ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ ของสมรรถนะหลัก  

Core Competency : I-AM-Ka-S-E-T ทั้ง 6 ตัวไว้ดังนี้ 
ระดับความสามารถ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ 

I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม 
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานทั้งในระดับ
บุคคล หน่วยงาน และระดับองค์การ 
ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ 
(Beginner) 

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และยอมทดลองวิธีอ่ืนๆ เพ่ือมาทดแทนวิธีการที่ใช้อยู่เดิมในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มใจและใคร่รู้ 
 แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย 
 แสดงออกถึงการขอค าแนะน าจากผู้อ่ืนในการพัฒนาความคิดริเริ่มในการท างาน 
 ประยุกต์ใช้ความคิดเห็นของผู้อื่นเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานของตน 
 แสดงออกถึงการยอมรับและการน าวิธีการท างานใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ 

ระดับ 2  
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง 
(Intermediate) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และสร้างสรรค์หมั่นปรับปรุงกระบวนการท างานของตนอย่างสม่ าเสมอ 
 น าขั้นตอนการท างานใหม่ๆ มาทดลองใช้ปฏิบัติ 
 แสดงความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ประชุมกลุ่ม 
 คิดริเริ่มขั้นตอนการท างานจากความผิดพลาดและความส าเร็จในงานที่เกิดขึ้น 
 แสวงหาโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความคิดริเริ่มในการท างาน 

ระดับ 3  
ขั้นปฏิบัติระดับสูง 
(Advanced) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และคิดนอกกรอบเพ่ือปรับเปลี่ยนการด าเนินงานใหม่ในหน่วยงานเพ่ือให้งาน
มีประสิทธิภาพ 
 คิดริเริ่มขั้นตอนหรือวิธีการท างานใหม่ๆให้กับหน่วยงาน 
 มีการประเมินประสิทธิภาพของผลงานที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของตน 
 มีเทคนิคในการจูงใจให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดริเริ่มในการท างาน 
 แสวงหาทางออกของปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดข้ึนในการท างานจากการระดมสมองของทีมงาน 

ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์กร 
 คิดริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ 
 น าเสนอแนวทางใหม่ๆ ในการลดขั้นตอนการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 คิดหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน 
 ผลักดันให้ผู้อื่นกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากที่ประชุมกลุ่ม 

ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และสร้างนวัตกรรมในองค์การ 
 น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบงานทั่วทั้งองค์การ 
 หาวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง 
 คิดริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่มีผลต่อภาพลักษณ์หรือผู้ใช้บริการขององค์การ 
 แสดงความคิดเห็นของตนเองที่แตกต่างไปจากบุคคลในระดับที่สูงกว่า 
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ระดับความสามารถ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ 
AM – Achievement Motivation : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ค าจ ากัดความ : ความมุ่งมั่นในการท างานให้ประสบผลส าเร็จได้ตามแผนงานที่ก าหนด รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขปัญหา
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการท างานทั้งของตนเองและผู้อื่น 
ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ 
(Beginner) 

แสดงความพยายามในการท างานให้ดี 
 ก าหนดเป้าหมายในการท างานของตนที่เฉพาะเจาะจงและวัดได้ 
 หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายของตนประสบผลส าเร็จ 
 ปรับปรุงวิธีการท างานของตนให้สามารถสนองตอบต่อเป้าหมายที่ก าหนด 
 สร้างสัมพันธภาพในการท างานเชิงบวกกับผู้อ่ืนเพื่อสนับสนุนให้เป้าหมายของตนบรรลุผลส าเร็จ 

ระดับ 2  
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง 
(Intermediate) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และสามารถท างานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 จัดล าดับความส าคัญของงาน และวางแผนการท างานประจ าวันของตน 
 ก าหนดเป้าหมายของตนเองให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 
 ก าหนดวิธีการที่จะวัดผลการปฏิบัติงานของตน 
 ประเมินผลการท างานโดยเปรียบเทียบผลส าเร็จกับแผนงานที่ก าหนดขึ้น 
 หาสาเหตุที่ไม่สามารถท างานได้ตามแผนที่ก าหนดขึ้น 

ระดับ 3  
ขั้นปฏิบัติระดับสูง 
(Advanced) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 ปรับปรุงวิธีการที่ท าให้ท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีข้ึน หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 เสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพ่ือให้ได้ผลงานตามที่ก าหนดไว้ 

ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถก าหนดเป้าหมายรวมทั้งพัฒนาวิธีการท างาน  เพื่อให้ได้ผลงาน ที่
โดดเด่น  และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครท าได้มาก่อน 
 ก าหนดแผนงานหลัก (Master Plan) และกลยุทธ์การท างานให้ตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของ

องค์การ 
 ก าหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพ่ือท าให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
 ท าการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการท างาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครท า

ได้มาก่อน 
 

ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และสามารถตัดสินใจได้แม้จะมีความเสี่ยงเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย 
 ก าหนดแผนส ารองหรือแผนฉุกเฉิน กรณีท่ีแผนงานหลักไม่บรรลุผลส าเร็จ 
 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น 
 ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โดยมีการวิเคราะห์ผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน  และด าเนินการเพ่ือให้

มหาวิทยาลัย และผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด 
 บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อ

ภารกิจ ของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้ 
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ระดับความสามารถ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ 
Ka – Kasetsart Engagement : มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ค าจ ากัดความ : จิตส านึกหรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
ยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ส่วนตัว 
ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ 
(Beginner) 

ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

ระดับ 2  
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง 
(Intermediate) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และแสดงความภักดีต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3  
ขั้นปฏิบัติระดับสูง 
(Advanced) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และมีส่วนร่วมในการผลักดันพันธกิจของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยจนบรรลุเป้าหมาย 
 จัดล าดับความเร่งด่วนหรือความส าคัญของงานเพ่ือให้พันธกิจของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยบรรลุ

เป้าหมาย 
ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง 
 ยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง  ก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ของบุคคลหรือ

ความต้องการของตนเอง 
 ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย แม้ว่าการตัดสินใจนั้นอาจจะมี

ผู้ต่อต้านหรือแสดงความไม่เห็นด้วยก็ตาม 
ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และเสียสละเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 เสียสละประโยชน์ระยะสั้นของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือประโยชน์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย

โดยรวม 
 เสียสละหรือโน้มน้าวผู้อ่ืนให้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

S – Self Development  : การพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
ค าจ ากัดความ : การขวนขวายที่จะเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของตน รวมทั้งความสามารถในการแสวงหา
ความรู้หรือข้อมูลอื่นๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของตนโดยผ่านทางสื่อหรือเครื่องมือที่
ก าหนดขึ้น 
ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ 
(Beginner) 

แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนและท่ีเกี่ยวข้อง 
 แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการท างานที่ตนรับผิดชอบจากผู้อ่ืนอยู่เสมอ 
 แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่องค์การจัดขึ้น 
 อธิบายให้สมาชิกในทีมเข้าใจถึงสิ่งที่ตนเรียนรู้หรือได้รับจากผู้อ่ืน 
 เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซด์ที่เก่ียวข้องกับสายงานของตน 

ระดับ 2  
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง 
(Intermediate) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และแสวงหาความรู้งานอื่นๆ นอกเหนือจากงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ 
 จัดสรรเวลาในการเรียนรู้งานอื่นๆ นอกเหนือจากงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ 
 ช่วยเหลือผู้อื่นในการค้นหาค าตอบในค าถามท่ีเขาไม่สามารถตอบได้ เพ่ือการเรียนรู้ของตน 
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ระดับความสามารถ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ 
 แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซด์กับสมาชิกในทีม 
 ให้ค าแนะน าแก่ผู้อื่นถึงเว็บไซด์ท่ีควรค้นคว้าหรือศึกษาเพ่ิมเติม 

ระดับ 3  
ขั้นปฏิบัติระดับสูง 
(Advanced) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานและไม่เกี่ยวข้องกับงาน
โดยตรง 
 แสวงหาโอกาสที่จะรับฟังหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างานของตนกับสมาชิกเครือข่าย 
 อาสาที่จะท างานด้านอื่นๆ เพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
 มีเทคนิคและวิธีการจูงใจให้สมาชิกในทีมสนใจที่จะขวนขวายหาความรู้ของตน 
 รับฟังความรู้ใหม่ๆ ทั้งท่ีเกี่ยวข้องกับงานและไม่เก่ียวข้องกับงานโดยตรง 

ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติ ได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม 
 สามารถค้นหาขั้นตอนและวิธีการท างานใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 
 แสดงออกถึงความสนใจที่จะศึกษาประวัติของบุคคลที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การท างาน 
 ผลักดันให้สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับซึ่งกันและกัน 
 ถ่ายทอดความรู้ของตนให้ผู้อื่นน าไปจัดท าสื่อความรู้ที่จะน าไปเผยแพร่ต่อไป 

ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนการท างานของบุคลากรทั้งในองค์การและหน่วยงาน เพ่ือเน้น
ความเชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ 
 วางแผนการเรียนรู้ และหาแนวทางในการพัฒนาความรู้ของตนอยู่เสมอ 
 ใช้สื่ออิเล็คทรอนิคส์มาสร้างและพัฒนาความรู้ที่ตนได้รับเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
 ช่วยเหลือผู้อื่นในการวางแผนและการจัดสรรเวลาของเขาเพ่ือการเรียนรู้และการพัฒนา 
 กระตุ้นจูงใจให้ผู้อ่ืนมีความใฝ่รู้และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการท างานของตนอยู่เสมอ 

 E – Ethics : ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่ก าหนดขึ้น และการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในการท างาน 
รวมทั้งการผลักดันให้สมาชิกในทีมเคร่งครัดและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและมีความซื่อสัตย์ในการท างาน   
ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ 
(Beginner) 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต 
 แสดงออกถึงการยอมรับผิดในงานที่ตนรับผิดชอบโดยไม่กล่าวโทษผู้อ่ืน 
 รักษาความลับของหน่วยงาน โดยไม่น าไปบอกกล่าวให้ผู้อื่นรับรู้ 
 แสดงออกถึงการเคารพและไม่ก้าวก่ายในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น 
 ไม่น าทรัพย์สินขององค์การไปใช้เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว 

 
ระดับ 2  
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง 
(Intermediate) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และมีความรู้และความเข้าใจในจรรยาบรรณในการท างานของหน่วยงานหลัก 
 อธิบายหลักจรรยาบรรณในการท างานให้กับสมาชิกในทีมได้ 
 ตักเตือนสมาชิกในทีมเมื่อท าผิดระเบียบหรือกฎขององค์การ 
 รับฟังและไม่น าข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผยแก่ผู้อ่ืนหรือต่อสาธารณชน 
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ระดับความสามารถ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับ 3  
ขั้นปฏิบัติระดับสูง 
(Advanced) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และยึดมั่นในหลักการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 แสดงออกถึงการยอมรับผิดในการท างานของสมาชิกในทีม 
 กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมรักษาจรรยาบรรณและมีความซื่อสัตย์ในการท างาน 
 อธิบายถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการท างานให้กับสมาชิกในทีม 
 แจ้งผู้อื่นที่เก่ียวข้องเมื่อพบเห็นพนักงานในองค์การท าผิดระเบียบหรือกฎขององค์การ 

ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง 
 เป็นตัวอย่างของพนักงานในองค์การในการเคร่งครัดต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 ถ่ายทอดหลักจรรยาบรรณขององค์การให้กับบุคคลภายนอกรับรู้ได้ 
 ปลุกจิตส านึกให้สมาชิกท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการท างาน 

ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการรักษาผลประโยชน์ขององค์การ 
 ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีอาจยากล าบาก 
 กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 

T – Teamwork : การท างานเป็นทีม 
ค าจ ากัดความ : ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองในฐานะท่ีเป็นสมาชิกหนึ่งของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการท างาน 
การแก้ไขปัญหาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม 
ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ 
(Beginner) 

ท าหน้าที่ของตนในทีมให้ส าเร็จ 
 รับรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
 เข้าร่วมประชุมกับทีมงานเพ่ือรับรู้ถึงเป้าหมาย และความคืบหน้าของงาน 
 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่ทีมงานจัดขึ้น 
 ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ครบถ้วนตามที่สมาชิกในทีมร้องขอ 
 มุ่งม่ันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของทีมงาน 

ระดับ 2  
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง 
(Intermediate) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และให้ความร่วมมือในการท างานกับเพ่ือนร่วมงาน 
 มีส่วนร่วมในการก าหนดภารกิจและเป้าหมายของทีม 
 ช่วยสมาชิกในการท างานให้บรรลุเป้าหมายของทีม 
 กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 ชี้ให้สมาชิกเห็นถึงอุปสรรคหรือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของทีมงาน 
 น าเสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนของสมาชิกในทีม 

ระดับ 3  
ขั้นปฏิบัติระดับสูง 
(Advanced) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม 
 กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทีม 
 ส่งเสริมบรรยากาศของการสนับสนุน การยอมรับ และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งกันและกันภายในทีมงาน 
 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของสมาชิกในทีม 
 คิดหาวิธีการที่จะก าจัดหรือลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการท างานเป็นทีม 
 สนับสนุนการท างานเป็นทีมมากกว่าการแข่งขันกัน 
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ระดับความสามารถ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ สนับสนุนและช่วยเหลืองานเพ่ือนร่วมทีมคนอ่ืนๆ เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 
 ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีม 
 วิเคราะห์ขั้นตอนการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 
 ส่งเสริมบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และความผูกพันต่อเป้าหมายของทีม 
 วิเคราะห์หาข้อสรุปและน าความคิดเห็นของทีมงานไปปฏิบัติ 
 สอนสมาชิกในการท างานเป็นทีมให้บรรลุผลส าเร็จ 

ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ สามารถน าทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลส าเร็จ 
 ก าหนดกลยุทธ์และทิศทางของทีมงานโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์การ 
 ติดตามและประเมินผลการท างานของสมาชิกในทีมอย่างต่อเนื่อง 
 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางและวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 สนับสนุนให้สมาชิกในทีมท างานร่วมกับทีมงานอื่นท้ังภายในและภายนอกองค์การ 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดค าจ ากัดความ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ และตัวชี้วัดระดับความสามารถ    
ของสมรรถนะทางการบริหาร Managerial Competency ทั้ง 6 ตัว ไว้ดังนี้ 
ระดับความสามารถ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ 

L – Leadership : มีภาวะผู้น า 
ค าจ ากัดความ : การแสดงออกถึงความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่มีผลต่อทีมงาน หน่วยงาน และองค์การ รวมทั้งความสามารถในการบริหาร
จัดการงาน และความสามารถในการจูงใจหรือโน้มน้าวผู้อื่นให้ปฏิบัติตามเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น 
ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ 
(Beginner) 

สามารถบริหารงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จัดล าดับความส าคัญและขั้นตอนการท างานของตนเองได้ 
 บริหารงานของตนเองให้ส าเร็จได้ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ให้ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ แก่สมาชิกในทีมได้ 
 แสดงออกถึงการยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น 
 รู้วิธีการและเทคนิคในการให้รางวัลแก่ผลส าเร็จท่ีเกิดขึ้นของสมาชิกในทีม 

ระดับ 2  
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง 
(Intermediate) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และมีส่วนร่วมในการบริหารทีมงาน 
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนการท างานของทีมงาน 
 หาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีระดมสมองจากสมาชิกในทีม 
 สนับสนุนสมาชิกในทีมน าเสนอความคิดเห็นของตน 
 ประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น และระบุวิธีการในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์นั้นๆ ได้ 
 ให้ความเท่าเทียมกันในเรื่องที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกในทีม 

ระดับ 3  
ขั้นปฏิบัติระดับสูง 
(Advanced) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และมีส่วนร่วมในการสร้างและบริหารทีมงาน 
 ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานของทีมงาน 
 ปรับปรุงแผนงาน วิธีการเพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนดขึ้น 
 ยกประสบการณ์หรือตัวอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้สมาชิกในทีมปฏิบัติตาม 
 สร้างสัมพันธภาพในการท างานท่ีดีกับผู้อื่น 
 สื่อสารให้สมาชิกในทีมเข้าใจถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการท างาน 

ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และสามารถจูงใจหรือโน้มน้าวผู้อื่น ให้มีความยินดีท่ีจะร่วมมือเพื่อให้งาน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในความคิด ค าพูด และการกระท าของตนเอง 
 กระตุ้นให้สมาชิกในทีมน าเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ 
 สอนผู้อื่นในการเผชิญหน้ากับปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
 โน้มน้าวให้ผู้อื่นยอมรับฟังและให้ความร่วมมือในโครงการท่ีก าหนดขึ้น 
 สร้างบรรยากาศของการท างานร่วมกันเป็นทีมได้ 

ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสามารถให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้อื่นในการบริหารงาน และบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ก าหนดแนวทางเลือกในสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ 
 ท าให้ผู้อื่นมีความคิดคล้อยตามและพร้อมที่จะปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดขึ้น 
 น าเสนอประเด็นหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์การ 
 เป็นพี่เลี้ยงหรือให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ผู้อื่นในการบริหารงาน และบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระดับความสามารถ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ 
SS – Strategic Thinking and Strategic HR Direction : การคิดเชิงกลยุทธ์และการก าหนดกลยทุธ์ด้านทรัพยากรมนุษย ์

ค าจ ากัดความ : ความสามารถในการก าหนดทิศทางกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์การ หน่วยงาน และกลยุทธ์ด้านงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย 
เป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์การได้ 
ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับ 1 ขัน้ปฏิบัต ิ
(Beginner) 

รู้และเข้าใจนโยบาย ภารกิจหลักขององค์การ ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างไร 
 รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีผลต่อความส าเร็จของกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ก าหนด 
 ให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นเพื่อใช้ประกอบการก าหนดกลยุทธ์ขององค์การและหน่วยงานได้ 
 แสวงหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆในด้านงานบุคคลเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น 

 
ระดับ 2  
ขั้นปฏิบตัิระดบักลาง 
(Intermediate) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และน าประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ได้ 
 อธิบายเป้าหมายและกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานได้ 
 ปรับเปลี่ยนแผนงานของตนให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมทีมเพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 ก าหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับกับกลยุทธ์ด้านงานบุคคลที่ก าหนดขึ้น 

 
ระดับ 3  
ขั้นปฏิบตัิระดบัสงู 
(Advanced) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และน าทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 
 แปลงกลยุทธ์ของหน่วยงานมาสู่แผนปฏิบัติการในรายละเอียดได้ 
 ปรับเปลี่ยนแผนการท างานของทีมงานให้รองรับกับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
 อธิบายวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระดับองค์การและระดับหน่วยงาน 
 ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความส าเร็จของกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานได้ 
 ถ่ายทอดให้สมาชิกในทีมเข้าใจถึงกลยุทธ์ของหน่วยงาน และกลยุทธ์การด าเนินงานด้านบุคคล 

 
ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น 
 ก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับองค์การได้ 
 ก าหนดแนวทางเลือกในการน ากลยุทธ์ไปใช้ปฏิบัติได้ 
 แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้ 
 สอนแนะผู้อื่นถึงเทคนิคและวิธีการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานให้ประสบผลส าเร็จ 
 ระบุได้ถึงจุดที่ต้องพัฒนาในงานด้านบุคคล และวางกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงจุดด้อยนั้น 
 ชี้แจงได้ถึงผลกระทบของงานด้านบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์การ 

 
ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ภาครัฐ 
 วิเคราะห์ได้ถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา โอกาสและภาวะคุกคามที่มีผลต่อการด าเนินงานได้ 
 วิเคราะห์ได้ถึงโอกาสในการท าภารกิจใหม่ๆ ได้ 
 ก าหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานในระดับองค์การ 
 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 
 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านงานบุคคล ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มและปรับปรุงผลงานขององค์การ 
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ระดับความสามารถ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ 
EC – Empowering and Coaching : การพัฒนาทีมงาน 

ค าจ ากัดความ : ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ 
ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ 
(Beginner) 

สอนงานหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน 
 สอนงานด้วยการให้ค าแนะน าอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน 
 ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ระดับ 2  
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง 
(Intermediate) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ 
 ให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมข้อดีและปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง 
 ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

ระดับ 3  
ขั้นปฏิบัติระดับสูง 
(Advanced) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และวางแผนเพ่ือให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถ 
 วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 มอบหมายงานที่เหมาะสม รวมทั้งให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะได้รับการฝึกอบรม หรือพัฒนาอย่าง

สม่ าเสมอเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบางเรื่องเพ่ือให้มีโอกาสริเริ่มสิ่ง

ใหม่ๆ หรือบริหารจัดการด้วยตนเอง 
ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

แสดงสมรรถนะระดับที่  ๓ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 เข้าใจถึงสาเหตุแห่งพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพื่อน ามาเป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และท าให้หน่วยงานหรือองค์การมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 สร้างและสนับสนุนให้มีการสอนงานและมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน

หรือองค์การ 
 สร้างและสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในหน่วยงานหรือองค์การ 

CM – Change Management : การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ค าจ ากัดความ : ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันกลุ่มคนให้เกิดความต้องการจะปรับเปลี่ยนไปใน แนวทางที่เป็นประโยชน์
แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ เข้าใจ และด าเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้น เกิดขึ้นจริง 
ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 
 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ 
(Beginner) 

เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยน 
 เห็นความจ าเป็นของการปรับเปลี่ยน สามารถก าหนดทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยนที่ควรเกิดขึ้น 

ภายในองค์กรได้ 
 เข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยน  และปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนนั้น 
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ระดับความสามารถ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ 
ระดับ 2  
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง 
(Intermediate) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น 
 ช่วยเหลือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ความจ าเป็น และประโยชน์ของการ

ปรับเปลี่ยน นั้นๆ 
 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยน

ด าเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ระดับ 3  
ขั้นปฏิบัติระดับสูง 
(Advanced) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกระตุ้น  และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยน ที่
เกิดข้ึน 
 กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดการร่วมแรง

ร่วมใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นจริง 
 เน้นย้ า และสร้างความชัดเจนโดยการอธิบายสาเหตุ ความจ า เป็น ประโยชน์ ฯลฯ  ของการ

ปรับเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 
ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และท าให้เห็นชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนไปอย่างไรและดีขึ้นอย่างไร 
 เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั้นแตกต่างกันอย่างไร 
 ท้าทายความคิดของผู้อ่ืน แสดงให้เห็นโทษของการนิ่งเฉย และประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงจาก

สภาวการณ์ ปัจจุบัน 
ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และวางแผนงานที่ดีและด าเนินการตามแผนส าหรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สร้างวิสัยทัศน์และชี้ให้ เห็นผลสัมฤทธิ์จากความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กรที่ก าลังจะ

ด าเนินการ  อีกทั้งเตรียมแผนการให้องค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่ระส่ าระสาย 

 เป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนองค์กร ผลักดันวิสัยทัศน์ ปลุกขวัญก าลังใจ สร้างศรัทธาความเชื่อมั่น 
ก าหนดกลยุทธ์ และแผนการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นบุคคลส าคัญในการขับเคลื่อน
ให้การปรับเปลี่ยน ด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จด้วยวิธีด าเนินการที่เหมาะสม 

N – Networking : การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน 
ค าจ ากัดความ : การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลต่างๆ  ในทุกระดับต าแหน่งงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งความสามารถ
ในการขอความคิดเห็น ความช่วยเหลือ และความร่วมมือต่างๆ  จากสมาชิกที่เป็นเครือข่ายเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น 
ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ 
(Beginner) 

สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนภายในองค์การได้ 
 หาวิธีการในการรักษาความสัมพันธ์กับสมาชิกเครือข่ายภายในที่รู้จักได้ 
 ให้ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกเครือข่ายที่รู้จักได้ 
 แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือกับสมาชิกเครือข่ายตามที่ร้องขอ 

ระดับ 2  
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง 
(Intermediate) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และหาวิธีการที่จะรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลภายในองค์การที่ไม่เป็นมิตรเพื่อ
เป้าหมายของการท างานร่วมกัน 
 ระบุได้ถึงพฤติกรรมและความต้องการของแต่ละคน 
 มีเทคนิคในการเข้าพบบุคคลที่อยู่ภายในองค์การที่แสดงออกถึงความไม่เป็นมิตรได้ 
 อาสาที่จะให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกเครือข่ายจากภายในองค์การได้ 
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ระดับ 3  
ขั้นปฏิบัติระดับสูง 
(Advanced) 

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และแสวงหาโอกาสในการรู้จักกับบุคคลในสายวิชาชีพเดียวกันจากหน่วยงาน
ภายนอกได้ 
 หาวิธีการที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกเครือข่ายภายนอกที่รู้จักได้ 
 แสดงออกถึงความเต็มใจและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่สมาชิกเครือข่าย 
 ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกเครือข่ายที่รู้จักได้ 

ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และหาวิธีการหรือเทคนิคในการท าความรู้จักกับบุคคลภายนอกท่ีเข้าถึงยาก 
 อ้างถึงสมาชิกเครือข่ายท่ีรู้จักเพื่อสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกใหม่ได้ 
 ขอข้อมูลภายในบริษัทจากสมาชิกเครือข่ายท่ีรู้จักได้ 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมุมมองต่าง  ๆกับสมาชิกเครือข่ายได้ 

ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และสามารถขอข้อมูลภายในท่ีส าคัญ  ๆจากสมาชิกเครือข่ายท่ีเพิ่งรู้จักได้ 
 คิดหากิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างและรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกเครือข่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน 
 เป็นตัวแทนขององค์การในการเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานต่าง  ๆท่ีหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น 
 ปรับเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการท่ีจะติดต่อกับบุคคลในระดับต าแหน่งงานท่ีต่างกัน 

RM – Resource Management : การบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ค าจ ากัดความ : การตระหนักเสมอถึงความคุ้มค่าระหว่างทรัพยากร (งบประมาณ เวลา ก าลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ) ท่ีลงทุนไปหรือท่ีใช้การปฏิบัติ
ภารกิจ (Input) กับผลลัพธ์ท่ีได้ (Output) และพยายามปรับปรุงหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาให้การปฏิบัติงานเกิดความคุ้มค่าและมี
ประสทิธิภาพสูงสุด อาจหมายรวมถึงความสามารถในการจัดความส าคัญในการใช้เวลา ทรัพยากร และข้อมูลอย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด 
ไม่สามารถระบุได้  
(N/A : Not Applicable) 

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ 
(Beginner) 

ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 
 ตระหนักถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายต่าง  ๆท่ีจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรไม่เกินขอบเขตท่ีก าหนด 

ระดับ 2  
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง 
(Intermediate) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๑ และมีความพยายามท่ีจะลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 
 ตระหนักและควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยมีความพยายามท่ีจะลดค่าใช้จ่ายต่าง  ๆท่ีจะเกิดขึ้น 
 จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด 

ระดับ 3  
ขั้นปฏิบัติระดับสูง 
(Advanced) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๒ และก าหนดการใช้ทรัพยากรให้สัมพันธ์กับผลลัพธ์ท่ีต้องการ 
 ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานท่ีผ่านมาเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ได้ผลผลิตท่ี

เพิ่มขึ้น หรือมีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายท่ีลดลง 
 ระบุข้อบกพร่อง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของกระบวนการท างานและก าหนดการใช้ทรัพยากรท่ีสัมพันธ์กับผลลัพธ์

ท่ีต้องการโดยมองผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
ระดับ 4  
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๓ และเชื่อมโยงหรือประสานการบรหิารทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรท่ีคุ้มค่าสูงสุด 
 เลือกปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหน่วยงาน และไม่กระทบกระบวนการ

ท างานต่างๆภายในองค์กร 
 วางแผนและเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงานตนเองกับหน่วยงานอื่น (Synergy) เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดเกิดประโยชน์สูงสุด 
 ก าหนดและ/หรือสื่อสารกระบวนการบริหารทรัพยากรท่ีสอดคล้องกันท่ัวท้ังองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร 
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ระดับ 5  
ขั้นมืออาชีพ 
(Professional) 

แสดงสมรรถนะระดับท่ี ๔ และเสนอกระบวนการใหม่ๆ ในการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
 พัฒนากระบวนการใหม่ๆ โดยอาศัยวิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใน

กระบวนการท างาน เพื่อลดภาระการบริหารงานให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 เพิ่มผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใหม่ท่ีโดดเด่น แตกต่าง ให้กับองค์กรโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

*********************************** 
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1 ทนัตแพทย์ 1 เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 1 ช่างเขียนแบบ

2 นกักายภาพบ าบดั 2 เจ้าหนา้ที่วิจัย 2 ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์

3 นกัวิชาการคอมพวิเตอร์ 3 นกัจดหมายเหตุ 3 ช่างเคร่ืองยนต์

4 พยาบาล 4 นกัตรวจสอบภายใน 4 ช่างเทคนคิ

5 แพทย์ 5 นกัทรัพยากรบคุคล 5 ช่างพมิพ์

6 เภสัชกร 6 นกัเทคนคิการแพทย์ 6 ช่างไฟฟา้

7 วิศวกรการเกษตร 7 นกัแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 7 ช่างศิลป์

8 วิศวกรเคร่ืองกล 8 นกัประชาสัมพนัธ์ 8 ช่างอเิล็กทรอนกิส์

9 วิศวกรไฟฟา้ 9 นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 9 ผู้ปฏบิติังานการเกษตร

10 วิศวกรโยธา 10 นกัวิชาการเกษตร 10 ผู้ปฏบิติังานบริหาร

11 สัตวแพทย์ 11 นกัวิชาการเงินและบญัชี 11 ผู้ปฏบิติังานประมง

12 นกัวิชาการช่างศิลป์ 12 ผู้ปฏบิติังานพยาบาล

13 นกัวิชาการประมง 13 ผู้ปฏบิติังานวิทยาศาสตร์

14 นกัวิชาการพสัดุ 14 ผู้ปฏบิติังานวิทยาศาสตร์การแพทย์

15 นกัวิชาการโภชนาการ 15 ผู้ปฏบิติังานสัตวบาล

16 นกัวิชาการศึกษา 16 ผู้ปฏบิติังานโสตทศันศึกษา

17 นกัวิชาการสถิติ 17 ผู้ปฏบิติังานหอ้งสมดุ

18 นกัวิชาการสัตวบาล

19 นกัวิชาการโสตทศันศึกษา

20 นกัวิทยาศาสตร์

21 นกัวิเทศสัมพนัธ์

22 นกัสุขศึกษา

23 นกัเอกสารสนเทศ

24 นายช่างกลเรือ

25 นายเรือ

26 นติิกร

27 บรรณารักษ์

28 วิศวกร

กลุ่มวิชาชพี กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริการ

การก าหนดชือ่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การก าหนดชือ่ต าแหน่งและมาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่   8   สิงหาคม  พ.ศ. 2561



 
 

 

 
                 มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 

 

ประเภทต ำแหน่ง :  กลุ่มวิชาการ ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน  :  
- ศาสตราจารย ์
- รองศาสตราจารย ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- อาจารย ์

ชื่อสำยงำน : สอนและวจิัย 

ชื่อต ำแหน่ง :  ศาสตราจารย ์

 
ลักษณะงำนโดยท่ัวไป :  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งตา่ง ๆ  ที่ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยคน้คว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชช้ันสูง 
                              การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสตินักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรยีนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชช้ันสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า 
                                    แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ :  สอนวิชาการหรือวิชาชีพชช้ันสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงท่ีท าให้ 
                             เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพชในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็น 
                             ส่วนหน่ึงของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นท่ีปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกจิกรรมนิสตินักศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้านวิชาการ 
                             แก่คณาจารย์ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง โดยปฏบิัติภารกจิตามหลักคณุธรรม จรยิธรรมและ 
                             จรรยาบรรณวิชาชีพช 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ได้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารยม์าแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสอน และมผีลงานทางวิชาการโดยไดผ้่านการประเมิน 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

ฉบับที่ 2 : วันที่ 1 พชฤศจิกายน 2561 



 
 

 

 
                 มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 

 

ประเภทต ำแหน่ง :  กลุ่มวิชาการ ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน  :  
- ศาสตราจารย ์
- รองศาสตราจารย ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- อาจารย ์

ชื่อสำยงำน : สอนและวจิัย 

ชื่อต ำแหน่ง :  รองศาสตราจารย ์

 
ลักษณะงำนโดยท่ัวไป :  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งตา่ง ๆ  ที่ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยคน้คว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชช้ันสูง 
                              การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสตินักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรยีนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชช้ันสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า 
                                    แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ :  สอนวิชาการหรือวิชาชีพชช้ันสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยต้องใช้ทักษะและความช านาญพชิเศษในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ท าให ้
                             เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และน าไปประยุกต์และบรูณาการอย่างกว้างขวาง ควบคุมและตรวจสอบการวิจยัค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิต 
                             นักศึกษา เป็นท่ีปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกจิกรรมนิสตินกัศึกษา ให้บริการวิชาการแกส่ังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบตัิงานอ่ืน 
                             ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัตภิารกจิตามหลักคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพช 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

ได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความสามารถและความช านาญพชิเศษในการสอน และมีผลงานทางวิชาการ  
โดยได้ผา่นการประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่มหาวิทยาลยัก าหนด 
 

ฉบับที่ 2 :  วันที่  1  พชฤศจิกายน 2561 



 
 

 

 
                 มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 

ประเภทต ำแหน่ง :  กลุ่มวิชาการ ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน : 
- ศาสตราจารย ์
- รองศาสตราจารย ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- อาจารย ์

ชื่อสำยงำน : สอนและวจิัย 

ชื่อต ำแหน่ง :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
ลักษณะงำนโดยท่ัวไป :  สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งตา่ง ๆ  ที่ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยคน้คว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชช้ันสูง 
                              การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสตินักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบหลัก :  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรยีนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชช้ันสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า 
                                    แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ :  สอนวิชาการหรือวิชาชีพชช้ันสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยต้องใช้ทักษะและความช านาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการช้ันสูงท่ีท าให้ 
                             เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นท่ีปรึกษา 
                             ของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกจิกรรมนสิิตนักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบตัิงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
                             โดยปฏิบตัิภารกจิตามคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพช 
 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 

1. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และ ได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี มีความรู ้
ความสามารถและความช านาญในการสอน มผีลงานทางวิชาการ โดยไดผ้่านการประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือ 

2. ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าได้ไมต่่ ากว่านี้ในสาขาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และ ได้ด ารงต าแหน่งอาจารยม์าแล้วไม่น้อยกว่า   ปี มีความรู ้
                             ความสามารถและความช านาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 

ฉบับที่ 2 : วันที่   พชฤศจิกายน 256  



 

หน้า 1 
 

       
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีใช้ความรู้

ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และ 

- ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย  
 
 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที่มีประสบการณ์  
   โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ 
   และประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการศึกษา 
-  ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  
   สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนา 
   งานหรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี  
   ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ 
   มอบหมาย หรือ  
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานทีม่ปีระสบการณ ์ 
   โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญงาน  
   ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน 
   วิชาการศึกษา   
-  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  
   สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ 
   พัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแกไ้ขปัญหาใน 
   งานท่ียุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง  
   และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย หรือ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที่มีความ 
   เชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการศึกษา โดยใช้ 
   ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ 
   ประสบการณส์ูง  
-  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน 
   ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ  
   ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจยัด้านวิชาการ  
   ศึกษา และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  
   เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงาน 

ประเภทต าแหน่ง :  กลุ่มอ ำนวยกำร ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง :  
- นักวิชำกำรศึกษำ     ระดับเชี่ยวชำญ 
- นักวิชำกำรศึกษำ     ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
- นักวิชำกำรศึกษำ     ระดับช ำนำญกำร 
- นักวิชำกำรศึกษำ     ระดับปฏิบัตกิำร 

ชื่อสายงาน :  วิชำกำรศึกษำ 

ชื่อต าแหน่ง :  นักวิชำกำรศึกษำ 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป :   สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งตำ่ง ๆ  ทีป่ฏิบัติงำนทำงวิชำกำร  โดยมลีักษณะงำนท่ีปฏิบัติ  ดังต่อไปนี ้
๑. การศึกษา วิเคราะห์  สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสตูรโปรแกรมการสอน กระบวนการสอน

และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมทางสถาบันอุดมศึกษา 
๒. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
๓. การพัฒนานิสิตนักศึกษา 
๔. การบริการและสวัสดิการนสิิตนักศึกษา  
๕. การให้บริการทางวิชาการ 
๖. การทะนุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

  7.   การประกันคณุภาพการศึกษา 
   

8.   การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา 
9.   การจัดการความรู ้
10. การจัดและควบคมุพิพิธภัณฑ์การศึกษา 
11. การบริการและส่งเสริมการศกึษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
12. การจัดเก็บและวเิคราะห์ข้อมลูสถิติทางการศึกษา 
13. การวางแผนการศึกษา 
14. การวิจัยทางการศึกษา 
15. การส่งเสรมิและเผยแพร่การศึกษา 
16. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ 
   ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
   ด้านวิชาการศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของ 
   งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ 
   ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนด 
   แนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
   ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ 
   งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
   มอบหมาย หรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก โดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความช านาญงานสูงมากในงานด้านวิชา
การศึกษา  ปฏิบัติงานท่ีต้องตดัสนิใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก 
ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานท่ีรับผดิชอบ
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ และ 

-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    โครงการส าเร็จตามเป้าหมายและ 
    วัตถุประสงค์  ตลอดจนเสนอแนะและ 
    ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข 
    ปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยากและม ี
    ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด 
    ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
    แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค 
    ระดับสูงระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง และ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมายหรือ 
-   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมี 
    หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม  
    ก ากับหน่วยงานด้านวิชาการศึกษา ที่ม ี
    ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและ 
    มีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก 
    เป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ 
    ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานท่ีรับผดิชอบส าเร็จ 
    ตามวัตถุประสงค์ และ 
-   ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ด้านการปฏิบัติงาน 
๑. ศึกษาวิเคราะห์เกีย่วกับหลักสตูร แบบเรียน  
   การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการ 
   นิสิต นักศึกษา งานวินัยและพฒันานิสิต นักศึกษา 
   งานบริการและสวัสดิการ งานนกัศึกษาวิชาทหาร  
   การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เปน็ต้น เพื่อส่งเสริม 
   สนับสนุนการจดัการศึกษา และกิจกรรมทางการ 
   ศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนนโยบาย 
   ของหน่วยงาน 
 
๒. ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะหข์้อมูลและสถิต ิ
   ทางการศึกษาและกิจการนสิิต ความต้องการ 
   ก าลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจดัท าหลักสูตร  
   ทดลองใช้หลักสูตร ปรบัปรุงหลกัสูตร การพัฒนา 
   หนังสือต าราเรยีน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความ 
   ต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ 
   พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
   ยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร สร้างและพัฒนา 
    หลักสูตรของวิชาการต่างๆ พัฒนาหนังสือหรือ 
    ต าราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑ ์
    ทางการศึกษาจัดท ามาตรฐานสถานศึกษา เพื่อ 
    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษา และกิจกรรม 
    ทางการศึกษาต่างๆ ให้มีประสทิธิภาพเป็นไป    
    ตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 
 
 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อ 
   ก าหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
   วิชาการศึกษา ก าหนดแผนงาน/โครงการเพื่อ 
   ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา หาวิธีการใน 
   การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา 
   แนวทางวิธีการในงานด้านวิชาการศึกษาและที่ 
   เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาข้ันสูงท่ียุ่งยาก 
    ซับซ้อน เช่น ข้อเสนอนโยบาย แผน  
    มาตรฐานการศึกษา หลักสตูร แบบเรียน  
    ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา  
    การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
    เทคโนโลยี การแนะแนวการศกึษา และ 
    ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชา 
    การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี 
    ก าหนด 
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  
    ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ  
    คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบและ 
    เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการศึกษา เพื่อ 
    ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิค 
    วิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ 
    มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ 
    ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพื่อหาวิธีการในการ 
    แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวชิาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เช่ียวชาญด้านวิชา 
    การศึกษา  พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ 
    ความสามารถ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์  
    วิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ 
    และมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
๒. เป็นผูค้ิดรเิริ่มการด าเนินการวจิัยต่างๆ ใน 
    งานวิชาการศึกษาและเผยแพรผ่ลงานท่ี 
    ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนคิวิธีการใหม ่
    ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการศึกษา  
    วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห ์ วิจัย  
    ประเมินผล  รวมทั้งก าหนดวิธีการและ 
    ระเบียบปฏิบตัิทาง ด้านวิชาการศึกษา  
    เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ 
    ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา เสนอความเห็น 
    เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที ่
    มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก 
    ทางด้านวิชาการศึกษา ติดตามความก้าว  
    หน้าทางวิชาการศึกษา และด้านที่เกี่ยวข้อง  
    เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ 
    ลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษา 
    ในโครงการวิจัยทางด้านวิชาการศึกษา  
    เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ 
    ด าเนินการ 
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๓. จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความ 
    ช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา ด าเนิน 
    การเกีย่วกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการ 
    ศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็น 
    หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการ 
    จัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
4. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและ 
   สรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม 
   การวิจัยการศึกษา และเผยแพรผ่ลงานทางด้าน 
   การศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยงาน 
   ทางด้านการศึกษา เสนอแนะความเห็นทาง 
   วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน  
   มาตรฐานการศึกษา หลักสตูร แบบเรียน ต ารา  
   สื่อการเรียน การสอน สื่อการศกึษา การผลติและ 
   พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนว 
   การศึกษา การส่งเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษา  
   จัดท าเอกสารวิชาการ คูม่ือเกี่ยวกับงานในความ 
   รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ 
   ศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้ม ี
   ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
4. ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา 
   และแก้ไขให้ทันสมยั เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุน 
   การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและม ี
   ประสิทธิภาพ ติดตาม ประเมินผลแกไ้ขปัญหา  
   และสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ 
   ด้านการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา  
   วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
   ข้อมูลและสถติิทางการศึกษาและกิจการนิสิต  
   นักศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลองค ์
    ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนา 
    ระบบข้อมูล เพื่อแนะแนวทางการพัฒนาด้าน 
    วิชาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อ 
    เหตุการณ์ วิเคราะห์นโยบายของสถาบัน  
    อุดมศึกษา หรือนโยบาย  แผนงาน และ 
    โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือ 
    ความมั่นคง เพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
    แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมไดต้าม   
    วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    สูงสุด 
 
 
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่ ฝึกอบรม  
    และเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ 
    หลักการและวิธีการของงานในด้านวิชา 
    การศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา 
    และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
    เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้องมี 
    ประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
    ต่างๆ ตามที่ไดร้ับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง 
    วิชาการประกอบการพิจารณาและตดัสินใจ 
    และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม  
    ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน 
    วิชาการศึกษา ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง 
    ต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให ้
    สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถูกต้อง มี 
    ประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
    ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของ 
    สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการ 
    เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่าง ๆ  
    เกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา ทั้งในและ 
    ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ 
    ประกอบ การพิจารณาและตัดสินใจและ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ 
    ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น 
    แล้วต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ 
    ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน  
    มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล 
    และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
    ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและ 
    แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
    ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การ 
    ปฏิบัติงานบรรลตุามเป้าหมายและ 
    ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
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5. การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น การจัด  
   บริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง 
   การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ 
   การศึกษาและกิจการนิสติ นักศึกษา เผยแพร ่
   การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์  
   การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสารต่างๆ  
   ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏบิัติงานแก่เจ้าหน้าที ่
   ระดับรองลงมา และแก่นสิิตนักศึกษา ที่มาฝึก 
   ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  
   เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได ้
   อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนท่ี 
   เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเหน็ และจัดท า 
    กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือส่งเสรมิ 
    สนับสนุนด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือ 
    กับต่างประเทศ 
6. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่ จัดบริการ 
    ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  
    ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
    หลักการและวิธีการของงานวิชาการศึกษา ให ้
    ค าปรึกษา แนะน าตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง 
    ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีเพื่อให้สามารถ 
    ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  เข้าร่วม 
    ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง  
    เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
    และตัดสินใจและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
7. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตาม 
    ข้อ (1)-(6) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตอ้งท าหน้าที่ก าหนด 
     แผนงาน มอบหมาย ควบคมุ ตรวจสอบให้ค า  
    ปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  
    และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน 
    หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงาน 
    บรรลุตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

5. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน 
    ตามข้อ (๑)-(4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า 
    หน้าทีก่ าหนดนโยบายการปฏิบตัิงานติดต่อ 
    ประสานงาน วางแผนมอบหมาย ส่งเสริม  
    ก ากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
     แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ตดิตามประเมินผล  
    และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
    ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ  
    งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ 
    ที่ก าหนด 
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ด้านการวางแผน 
1. วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ  
2. ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 
    โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลตุาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ 
    หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด 
    ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้
 
๒. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล 
    ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
    เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ี 
    สังกัด  
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงาน 
    หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ 
    ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
ด้านการประสาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการ 
    ให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน 
    ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
    และผลสมัฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบือ้งต้นแก่สมาชิกใน 
    ทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ 
    ของหน่วยงานท่ีสังกัด  
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม 
    นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ 
    หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
    และติดตามประเมินผล เพื่อใหบ้รรลตุาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
ด้านการประสาน 
1. ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา  
    หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา  
    โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ 
    ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้
๒. ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงาน 
    ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม 
    ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเปน็ประโยชน์ 
    และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน 
    ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ 
    โครงการของหน่วยงานท่ีสังกัด  
2. วางแผน หรือร่วมวางแผนการท างาน โดย 
    เชื่อมโยงหรือบรูณาการแผนงาน โครงการ  
    ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา  
    มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ  
    งาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรล ุ
    ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิทีก่ าหนด 
 
ด้านการประสาน 
1. ประสานการท างานโครงการตา่งๆ กับ 
    บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยม ี
    บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิด 
    ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
๒. ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแกห่น่วยงานใน 
    สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน 
    และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ 
    เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
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ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด 
   ความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้งตอบปัญหา 
   และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อ 
   ใหผู้้รับบริการไดร้ับทราบข้อมลูความรู้ต่างๆ  
   ที่เป็นประโยชน ์
๒. จัดเก็บข้อมลูเบื้องต้น และให้บริการข้อมลูทาง 
    วิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให ้
    บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต  
    ตลอดจนผูร้ับบริการได้ทราบขอ้มูลและความรู ้
    ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนส์อดคลอ้ง และสนับสนุน 
    ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ 
    พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์  
    มาตรการตา่งๆ 
 

ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝกึอบรม ถ่ายทอด 
    ความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา แกผู่้ใต้บังคับบัญชา  
    นิสิต นักศึกษาผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
    หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  
    เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
    และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
๒. พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร 
   เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชาการศึกษา  
   ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ 
   สอดคล้องและสนับสนุนภารกจิของหน่วยงาน 

ด้านการบริการ 
1.  ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู ้
     ทางด้านวิชาการที่ยุ่งยากซับซ้อน แกผู่้ใต้ 
     บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายใน 
     และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา 
     และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
     เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะ  
     ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 
     ปัญหาและ ด าเนินงานได้อย่างม 
     ประสิทธิภาพ 
๒. ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ เผยแพร่  
    ประยุกต์เทคโนโลยรีะดับสากล เพื่อให ้
    สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
๓. จัดท าฐานข้อมลูระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ 
    งานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือก่อให้เกิดการและ 
    เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และ 
    ตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก 
    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับงาน 
    ด้านให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ 
    ด าเนินงานได้ลลุ่วงเป็นไปตามนโยบายและ 
    แผนงานท่ีก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล 
    ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ 
    ของหน่วยงาน 
๒. เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ 
    ศึกษาเพื่อให้บุคคลทั่วไปไดร้ับความรู ้
    ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน ์
 
 

 



 

หน้า 8 
 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ก ำหนด 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโทหรือ   
วุฒิปริญญาเอก หรือคณุวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ า
กว่านี้ ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา  ศิลปศาสตร์  
อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและ
ประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร  
การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ 
สาขาวิชาอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัตกิาร  
    และ 
2. ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
    ระดับปฏิบัติการ  
    - วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี   
    หรือ 
    - วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
    หรือ 
    - วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
  
 
 
 
 
 
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบตัิการ  
    และ 
2.  ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา    
     ระดับช านาญการ มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 4 ป ี 
      
 

1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบตัิการ 
     และ 
2.  ด ารงต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
     ระดับช านาญพิเศษ มาแล้วไมน่้อยกว่า 3 ปี 
 

ฉบับท่ี 4  :  วันท่ี  11  มีนาคม 2562  (ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา) 



 

หน้า 1 
 

 

 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประเภทต าแหน่ง :  กลุ่มอ ำนวยกำร ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง :  
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน     ระดับเชี่ยวชำญ 
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน     ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน     ระดับช ำนำญกำร 
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน     ระดับปฏิบัติกำร 

ชื่อสายงาน : วิเครำะห์นโยบำยและแผน 

ชื่อต าแหน่ง :  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป :  สำยงำนนีค้ลุมถึงต ำแหน่งตำ่งๆ  ท่ีปฏิบัติงำนวิเครำะห์นโยบำยและกำรวำงแผน  โดยมลีักษณะงำนที่ปฏิบัติ  ดงัต่อไปนี ้
๑. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประสำนแผน ประมวลแผน พิจำรณำเสนอแนะเพื่อประกอบ 

กำรก ำหนดนโยบำย จดัท ำแผนหรอืโครงกำร 
๒. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรใช้ทรัพยำกร  
๓. กำรจัดหำและจดัสรรทรัพยำกร กำรบริหำรทรัพยำกร กำรวิเครำะหค์่ำใช้จ่ำย 

4.  การตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงาน 
    ของสถาบันอุดมศึกษา 
5.  การวางผังแม่บท แบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  
6.  การจัดท าข้อมลูและสารสนเทศเพื่อการวางแผน และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที ่
  ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน 
  การท างาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน 
  วิเคราะห์นโยบายและแผน 
- ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า  
  ตรวจสอบ และ 
- ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ฏิบตัิงานที่มปีระสบการณ ์
  โดยใช้ความรู้ ความสามารถความช านาญงาน  
  ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้าน 
  วิเคราะห์นโยบายแผน 
- ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา คน้คว้า ทดลอง  
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติ  
  งานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ี 
  มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางและ 
  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ 
  ความรับผดิชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทีม่ีขอบเขต 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
  โดยใช้ความรู้ ความสามารถความช านาญงาน  
  ทักษะ และประสบการณส์ูงมากในงานด้าน 
  วิเคราะห์นโยบายและแผน  
- ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา คน้คว้าทดลอง     
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ  
  ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตดัสินใจหรือ 
  แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต   
  กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ 
  มอบหมาย หรือ 
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ 
  ความรับผดิชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที่มีความ 
   เช่ียวชาญในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
   และประสบการณ์สูง  
-  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน 
   ของงาน หรือ งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ  
   ความรู้ใหม่  
-  ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏบิัติเพื่อให ้
   การด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จ 
   ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค ์ตลอดจน 
   เสนอแนะและประเมินผลแผนงาน 



 

หน้า 2 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ 
  ท างานท่ียุ่งยาก ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดย 
  ต้องก าหนดแนวทางการท างานท่ีเหมาะสม 
  กับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับตรวจสอบ 
  ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเรจ็ 
  ตามวัตถุประสงค์ และ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และม ี
  ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซอ้นมาก  
  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
  และความช านาญงานสูงมากในงานด้าน 
  วิเคราะห์นโยบายแผน 
- ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแกไ้ขปัญหาใน 
  งานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและ 
  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  
  เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จตาม 
  วัตถุประสงค์ และ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    โครงการ และแกไ้ขปัญหาในงานท่ีมีความ   
    ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ 
    ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานตลอดจนให้       
    ค าปรึกษาแนะน า หรือปรับปรงุผสมผสาน 
    เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง  
    และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รบัมอบหมาย  
    หรือ 
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มี

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
ก ากับหน่วยงานด้านวิเคราะห์นโยบายแผน 
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
พิเศษ ตลอดจน ก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเรจ็
ตามวัตถุประสงค์ และ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 3 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

ด้านการปฏิบัติการ 
๑. ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประสานแผน  
    ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ  
    เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย 
 
 
 
2. จัดท าแผนหรือโครงการ ตดิตาม ประเมินผล 
    การด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  
    ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา  
    เพื่อให้การปฏิบัติงานแผนงาน โครงการ  
    หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน  
    ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ  
    เพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย 
 
 
 
๒. จัดท าแผนหรือโครงการ ตดิตาม ประเมินผล 
    การด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ  
    ซึ่งเป็นแผนงานของหน่วยงานทั้งหมด  
    เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ  
    หรือกิจกรรม ได้บรรลตุามวัตถปุระสงค ์
    ที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติการด้านงานวิเคราะห์นโยบายและ 
   แผนขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม ตรวจสอบ   
   การปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
   เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 
 
2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์  
    หรือวิจัย ท่ียุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร 
    วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 
    และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิเคราะห ์
    นโยบายและแผน เพื่อก่อให้เกดิการพัฒนา 
    งานวิชาการ เทคนิควิธีการก าหนดแนวทาง  
    พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มี   
    คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพื่อ 
    หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกีย่วกับงาน 
    ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญด้านงาน                           
    วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาและ     
    ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ความ 
    เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิค 
    ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานใน 
    การปฏิบัติงาน 
2. เป็นผู้คิดรเิริ่มการด าเนินการวจิัยต่างๆ ใน 
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และเผยแพร ่
   ผลงานท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค 
   วิธีการใหม่ที่มีประโยชน์ต่องานวิเคราะห ์
   นโยบายและแผน วางหลักเกณฑ์ในการ 
   วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนด 
   วิธีการและระเบียบปฏิบัติทางดา้นวิเคราะห ์
   นโยบายและแผน เพื่อพัฒนาระบบหรือ 
   มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบาย 
   และแผน เสนอความเห็นเกี่ยวกบัปัญหาและ 
   หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มคีวามยุ่งยากและม ี
   ขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านนโยบายและ 
   แผน ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน 
   วิเคราะห์นโยบายและแผน และด้านท่ี 
   เกี่ยวข้องเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
   กับลักษณะงานของหน่วยงานเป็นท่ีปรึกษา 
   ในโครงการวิจัยทางด้านนโยบายและแผน  
   เพื่อใหค้ าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ 
   ด าเนินการ 
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๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา 
    แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจา้หน้าท่ีระดับ 
    รองลงมาและแก่นิสตินักศึกษา ที่มาฝึก 
    ปฏิบัติงานตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  
    เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีเพื่อให้สามารถ 
    ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ  
    และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
   วิจัยด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดท า    
   เอกสารวิชาการ คู่มือเกีย่วกับงานในความ 
   รับผิดชอบและเผยแพร่ผลงานทางด้าน 
   วิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อพัฒนางาน 
   วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่  ฝึกอบรม  
    เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
    และวิธีการของงานวิเคราะห์นโยบายและ 
    แผนให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ   
    ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
    เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง  
    มีประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ   
    ต่างๆ  ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ขอ้มูลทาง 
    วิชาการประกอบการพิจารณาและตดัสินใจ  
    และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่ ฝึกอบรม  
    และเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ 
    หลักการและวิธีการของงานในด้านวิเคราะห ์
    นโยบายและแผน ให้ค าปรึกษา แนะน า  
    ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ 
    งานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได ้
    อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เขา้ร่วมประชุม 
    คณะกรรมการตา่งๆ ตามทีไ่ดร้บัแต่งตั้ง  
    เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ 
    พิจารณาและตัดสินใจและปฏบิัติหน้าที่อ่ืนท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
 
 
4. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน       
    ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า     
    หน้าท่ีก าหนดนโยบายการปฏบิัติงานติดต่อ 
    ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม      
    ก ากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ ให้ 
    ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแกไ้ข ติดตาม 
    ประเมินผล และแกไ้ขปัญหา ข้อขัดข้องใน 
    การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบ  
    เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 
    และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

3. ใหบ้ริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่ ฝึกอบรม  
    ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน 
    วิเคราะห์นโยบายและแผน ตอบปัญหาและ 
    ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
    เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง  
    มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม 
    คณะกรรมการตา่งๆ ตามทีไ่ดร้บัแต่งตั้ง  
    เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ 
    รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา 
    ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบาย 
    และแผน ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให ้
    ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
   และตัดสินใจและปฏิบัตหิน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ       
    ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น      
    แล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ   
    ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน  
    มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล 
    และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
    ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแกไ้ข 
    ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิานใน 
    หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงาน 
    บรรลุตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ท่ีก าหนด 
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ด้านการวางแผน 
1. วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ 
2. ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 
    โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลตุาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน

หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว ้

 
2. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  
   ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี   
   เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ 
   ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ 
   มอบหมาย 

๕. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า 
   หน้าท่ีก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม  
   ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง 
   แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา 
   ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ 
   รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานบรรลตุาม 
   เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ 
   หน่วยงานท่ีสังกัด  
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม 
    แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข 
    ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ 
    ด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายและ 
    ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานร่วมกัน โดยมบีทบาทใน

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบือ้งต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด
ไว ้

๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องตน้แก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ 
    ของหน่วยงานที่สังกัด  
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม 
    นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ 
    หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
    และติดตามประเมินผล เพื่อใหบ้รรลตุาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
     
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

หรือองค์กรอื่น โดยมบีทบาทในการเจรจา 
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้

 
๒. ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงาน

ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ 
    โครงการของหน่วยงานท่ีสังกัดวางแผนหรือ
2. ร่วมวางแผนการท างาน โดยเช่ือมโยงหรือ 
    บูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ 
    กลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมาย 
    งาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัตงิานติดตาม 
    และประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
    และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานโครงการตา่งๆ กับ 
    บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยม ี
    บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด 
    ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
 
2. ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแกห่น่วยงานใน 
    สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
    ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ 
    ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกนั 
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ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 

ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับ 
บริการได้รับทราบข้อมลู ความรูต้า่งๆ ที่เป็น 
ประโยชน ์

 
 
 
2. จัดเก็บข้อมลูเบื้องต้น และให้บริการข้อมลู 
    ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบาย 
    และแผน เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน 
    และภายนอกหน่วยงาน นิสติ นักศึกษา  
    ตลอดจนผูร้ับบริการได้ทราบขอ้มูลและ 
    ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง  
    และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ 
    ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  
    แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ด้านการบริการ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝกึอบรม   
   ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบาย 
   และแผนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิตนักศึกษา  
   ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน   
   รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  
   เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้มีความรู้ความ 
   เข้าใจและสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
 
 
๒. พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ      
   เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน  
   วิเคราะห์นโยบายและแผนท่ีซับซ้อน เพื่อ 
   ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ี่สอดคล้อง 
   และสนับสนุนภารกจิของหน่วยงาน 

ด้านการบริการ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู ้
    ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ยุ่งยาก 
    ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา นิสิตนักศึกษา  
    ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก 
    หน่วยงานรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง 
    ต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อพัฒนา 
    ความรู้ เทคนิคและทักษะ ใหส้ามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนิน  
    งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่  
     ประยุกต์เทคโนโลยรีะดับสากล เพื่อให้ 
     สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
3.  จัดท าฐานข้อมลูระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ 
     งานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือก่อให้เกิดการและ 
     เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองคก์ร 
 
 

 
 
 
 
 

ด้านการบริการ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และ 
    ตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก 
    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับงาน 
    วิเคราะห์นโยบายและแผนให้บคุคลหรือ 
    หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไป 
    ตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือ 
    เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ 
    สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิเคราะห ์
    นโยบายและแผน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ 
    ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็น 
    ประโยชน์    
 



 

หน้า 7 
 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 
     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
หรือวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ้
ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
บัญชี การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
วารสารศาสตร์ จติวิทยา ศิลปศาสตร ์
อักษรศาสตร์ สถาปตัยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร ์
วิจัยสังคมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 
    ปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ระดับปฏิบัติการ 
    -  วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ป ี
   หรือ 
   -  วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3  ปี 
  หรือ 
   -  วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
 

1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 
     ปฏิบัติการ และ 
2.  ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     ระดับช านาญการ มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 
    ปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 
   3 ปี 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ก ำหนด 

 



 

หน้า 1 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทต าแหน่ง :  กลุ่มอ ำนวยกำร ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง :  
- นักวิชำกำรเงินและบญัชี      ระดบัเชี่ยวชำญ 
- นักวิชำกำรเงินและบญัชี      ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
- นักวิชำกำรเงินและบญัชี      ระดับช ำนำญกำร 
- นักวิชำกำรเงินและบญัชี      ระดับปฏิบัติกำร 

ชื่อสายงาน :  วิชำกำรเงินและบญัชี 

ชื่อต าแหน่ง :  นักวิชำกำรเงินและบัญช ี

ลักษณะงานโดยท่ัวไป : 
        สำยงำนนี้คลุมถึงต ำแหน่งตำ่ง ๆ  ทีป่ฏิบัติงำนทำงกำรเงิน กำรคลัง กำรบญัชี  โดยมลีักษณะงำนท่ีปฏิบัติ  ดังต่อไปนี ้
๑. กำรปฏิบัตเิกี่ยวกับกำรเงิน กำรคลงั กำรบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ 
๒. กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
๓. กำรวิเครำะหส์ถำนะทำงกำรเงินและบัญชี 
๔. กำรจัดท ำฐำนข้อมลูทำงกำรเงิน 
๕. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงบัญชีประเภทต่ำงๆและปฏิบตัหิน้ำท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่

ต้องการความรูค้วามสามารถทางวิชาการใน
การท างานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี 

- ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และ 

- ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี    
   ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ  
   ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ ์
   สูงในงานด้านวิชาการเงินและบญัชี 
-  ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
    วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ 
    ปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหา 
    ในงานท่ีมีความยุ่งยากและมีขอบเขต    
    กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ 
    มอบหมาย หรือ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที่มี 
   ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
   ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ ์
   สูงมากในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี  
-  ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  
   วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ วิจัย เพื่อการ 
   ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ 
   แก้ไขปัญหาในงานท่ียุ่งยากมากและม ี
   ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที ่
   ได้รับมอบหมาย หรือ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที่มีความ 
   เชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี  
   โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ  
   และประสบการณ์สูง  
-  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ หรอืมาตรฐาน 
   ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ  
   ความรู้ใหม่  
-  ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการเงินและบัญชี  
   และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏบิัติ เพื่อให้ 
   การด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จ 



 

หน้า 2 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ 
   ความรับผิดชอบในการควบคมุการ 
   ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชีท่ีมี 
   ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และม ี
   ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อน 
   ค่อนข้างมากโดยต้องก าหนดแนวทางการ 
   ท างานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน 
   ก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพือ่ให้งานท่ี 
   รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ 
   ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
   ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และ 
   มีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก  
   โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์     
   และความช านาญงานสูงมากในงานด้าน 
   วิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานท่ีต้อง 
   ตัดสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก 
   ซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและตรวจสอบ 
   การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบตัิงาน เพื่อให้งานท่ี 
   รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค ์ตลอดจน 
    เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  
    และแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยากและ 
    มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด 
    ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
    แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค 
    ระดับสูงระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง และ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
-   ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  
    มีหน้าที่และความรับผดิชอบในการควบคุม  
    ก ากับหน่วยงานด้านวิชาการเงินและบัญชี  
    ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและ 
    มีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก 
    เป็นพิเศษ  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ 
    ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานท่ีรับผดิชอบส าเร็จ 
    ตามวัตถุประสงค์ และ 
-   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย    
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หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

ด้านการปฏิบัติการ 
๑.  จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตาม 
     งบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณ 
     การรายได้ รายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้ง 
     จัดท าแผนการปฏิบตัิงาน เอกสารรายงาน 
     ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ 
     เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อ 
     แสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น 
     ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบยีบวิธีการ 
    บัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและ 
    รายงานการเงินของหน่วยงาน เพื่อพร้อมที่ 
    จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
๒.  ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสาร 
    ส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่าย  
    เงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การ 
    ปฏิบัติการถูกต้องตามระเบยีบปฏิบัติของ 
    งาน จัดท าฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา 
    เบิกจ่ายในหมวดต่างๆด าเนินการเกี่ยวกับ 
    งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการ 
    งบประมาณ จัดท าและด าเนินการต่างๆใน 
    ด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรร 
    งบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
๑.  ควบคุม จัดท าบญัชี เอกสารรายงานความ    
    เคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงิน            
    นอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวยีน เพื่อ 
    แสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น 
    ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี     
    ของส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
๒.  ควบคุม จัดท าและด าเนินการต่างๆ ในด้าน 
     งบประมาณ ตรวจสอบรายงานการเงิน 
     ตา่งๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน และรายงาน 
     การเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ ์
     และวิธีการที่ก าหนดให้เป็นปจัจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติการด้านวิชาการเงินและบัญชีข้ันสูง 
    ที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม ตรวจสอบ  
    ประเมินผลการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  
    เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
    ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
    วิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ     
    คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ และ 
    เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการเงินและ 
    บัญชี เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ  
    เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนา 
    ระบบและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพ 
    และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพื่อหาวิธีการ 
    ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
    เงินและบัญช ี
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
๑.  ปฏิบัติหนา้ที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน 
     วิชาการเงินและบัญชี พัฒนาและ 
     ประยุกต์ใช้ความรู้  ความสามารถ  
     ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ์วิธีการ 
     และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและ 
     มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
2.  เป็นผู้คดิรเิริ่มการด าเนินการวจิัยต่างๆ  
     ในงานวิชาการเงินและบัญชี และเผยแพร ่
     ผลงานท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหมห่รือเทคนิค 
     วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ 
     เงินและบัญชี วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
     วิจัย ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและ 
     ระเบียบปฏิบัติทางดา้นวิชาการเงินและ 
     บัญชี ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย  
     เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ 
     ปฏิบัติงานวิชาการเงินและบญัชี เสนอ 
     ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการ 
     แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต 
     กว้างขวางมากทางด้านวิชาการเงินและบัญชี 
     ติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการด้าน 
     วิชาการเงินและบัญชีและด้านที่เกี่ยวข้อง  
     เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสมกับลักษณะ 
     งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ  
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3.  ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด  
    บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท  
    ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ ประเมินผล  
    และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
    รายจ่าย และจดัท ารายงานผลการ 
    ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การปฏิบัติการ  
    และรายงานการเงินและบญัชีต่างๆถูกต้อง 
    ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดให้เป็น 
    ปัจจุบัน 
 
 
 
 
4.  ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็น    
    เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดา้นการเงิน  
    การงบประมาณและการบัญชี ช้ีแจง 
    รายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหา 
    ข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน  
    การงบประมาณ และการบัญชี เพื่อให้การ 
    ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓.  วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
     ระเบียบปฏิบัตดิ้านการเงินการงบประมาณ  
     และการบัญชีช้ีแจงค าขอตั้งงบประมาณ 
     รายรบั-รายจ่ายประจ าปตี่อส านักงบประมาณ  
     จัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ  
     เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความ 
     จ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละ 
     หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
๔.  ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และตดิตาม    
     ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจัดท า 
     รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้ 
     การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง มี 
     ประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการ    
     ปรับปรุงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่ ฝึกอบรม  
    และเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ 
    หลักการและวิธีการของงานในด้านวิชาการ 
    เงินและบัญชี ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ 
    ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่วกับงานใน 
    หน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
    ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม 
    คณะกรรมการตา่งๆ ตามทีไ่ดร้บัแต่งตั้ง  
    เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ 
    พิจารณาและตัดสินใจและปฏบิัติหน้าที่อ่ืนท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
 
 
4. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน       
    ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า     
    หน้าท่ีก าหนดนโยบายการปฏบิัติงานติดต่อ 
    ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม      
    ก ากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ ให้ 
    ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแกไ้ข ติดตาม 
    ประเมินผล และแกไ้ขปัญหา ข้อขัดข้องใน 
    การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบ  
    เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 
    และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 

     วิจัยทางด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อให้ 
      ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
๓.  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม     
     ให้การ บริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน 
     วิชาการเงินและบัญชี ตอบปัญหาและชี้แจง 
     เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให ้
     สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี 
     ประสิทธิภาพ  เข้าร่วมประชุม 
     คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ไดร้ับแต่งตั้ง  
     เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ 
     รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา 
     ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการเงินและ 
     บัญชีท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล 
     ทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาและ 
     ตัดสินใจ และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๔.  ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ 
    ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น 
    แล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ 
    ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน  
    มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล 
    และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
    ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแกไ้ข 
    ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิานใน 
    หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงาน 
    บรรลุตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ท่ีก าหนด 
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5.  ให้บริการวิชาการด้านตา่งๆ เช่น ให้ 
     ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏบิัติงานแก่ 
     เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา และแก่นิสิต 
     นักศึกษา ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา 
     และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
     เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 
     และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าท่ี 
     อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
     วิจัยด้านวิชาการเงินและบญัชี จัดท า 
     เอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ 
     รับผิดชอบ และเผยแพรผ่ลงานทางด้าน 
     วิชาการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนางาน 
     วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ 
     ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 
6.  ให้บริการวิชาการด้านตา่งๆ เช่น   
     ฝึกอบรม เผยแพรค่วามรู้ความเข้าใจ 
     เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน 
     วิชาการเงินและบัญชี  ให้ค าปรึกษา  
     แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  
     เกี่ยวกับงานให้หน้าที่ เพื่อให้สามารถ 
     ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ   
     เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ท่ีไดร้ับ 
     แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ  
     การพิจารณาและตดัสินใจและปฏิบัติหนา้ที่ 
     อื่นที่เกี่ยวข้อง 
7.  ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัต ิ
     งานตามข้อ (1)-(6) ดังกล่าวขา้งต้นแล้ว 
     ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงานมอบหมาย 
     ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า  
     ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมนิผล และ 
     แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
     ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การ 
     ปฏิบัติงานบรรลตุามเปา้หมาย และ 
     ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
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ด้านการวางแผน 
๑. วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบ  
 
๒.  ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 

 โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
ด้านการประสานงาน 
1.  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน    
     หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก      
     เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ 
     ตามที่ก าหนดไว ้
 
๒.  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  
     ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที ่
     เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ 
     ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ 
     มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวางแผน 
๑. ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ

หน่วยงานท่ีสังกัด  
๒. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม

แผนหรือโครงการของหน่วยงาน  
 
๓. แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ 

ด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานร่วมกัน โดยมบีทบาทใน

การให้ความเห็นและค าแนะน าเบือ้งต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนดไว ้

๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องตน้แก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวางแผน 
1.  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ 
     โครงการของหน่วยงานท่ีสังกัด  
2.  วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน โดย 
     เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ  
     ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา  
3.  มอบหมายงาน แกไ้ขปัญหาในการปฏิบัติ  
     งานติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรล ุ
     ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

หรือองค์กรอื่น โดยมบีทบาทในการเจรจา 
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้

 
๒. ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงาน

ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวางแผน 
1.  ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ 
     โครงการของหน่วยงานท่ีสังกัด  
2.  วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน โดย 
     เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ  
     ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา  
 3.  มอบหมายงาน  แก้ไขปญัหาในการ 
     ปฏิบัติงานติดตามและประเมนิผล เพื่อให ้
     บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานโครงการตา่งๆ กับ

บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามทีก่ าหนด 

 
2. ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแกห่น่วยงานใน 
    สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน 
   และต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิด 
   ความร่วมมือในการด าเนินงานรว่มกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 7 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

ด้านการบริการ 
๑.  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่  
     ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและ 
     บัญช ีรวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง 
     ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อใหผู้้รับ  
     บริการได้รับทราบข้อมลูความรู้ต่างๆ ที ่
     เป็นประโยชน์ 
 
 
 
๒.  จัดเก็บข้อมลูเบื้องต้น และใหบ้ริการข้อมลู 
     ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและ 
     บัญช ีเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ 
     ภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน 
     ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล และความรู ้
     ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์สอดคลอ้ง และ 
     สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ 
     ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
     แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

ด้านการบริการ 
1.  ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝกึอบรม        
     ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและ 
     บัญชแีก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา  
     ผู้ใช้บริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
     รวมทั้ง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  
     เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้มีความรู้ความ 
     เข้าใจและสามารถด าเนินงานได้อย่าง 
     ถูกต้อง 
 
๒.  พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ     
     เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน 
     วิชาการเงินและบัญชีที่ซับซ้อน เพื่อ 
     ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ที่ 
     สอดคล้องและสนบัสนุนภารกจิของ 
     หน่วยงาน 

ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้

ทางด้านวิชาการเงินและบญัชีที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา นิสติ ผู้รับ 
บริการทั้งภายในและภายนอกหนว่ยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อพัฒนาความรู้ 
เทคนิคและทักษะ ใหส้ามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปัญหาและด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ เผยแพร่      
 ประยุกตเ์ทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้   

    สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
๓. จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ

งานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือก่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และพัฒนาองคก์ร 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และ 
    ตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก 
    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับงาน 
    วิชาการเงินและบัญชี ให้บุคคลหรือ 
    หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไป 
    ตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้ หรือ 
    เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ 
    สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 
๒.  เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการเงิน 
     และบัญชี เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู ้
     ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน ์

 



 

หน้า 8 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
หรือ วุฒิปริญญาเอก หรือคณุวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบไดไ้มต่่ ากว่านี้ทางด้านการบญัชี  การเงิน 
พาณิชยศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    นักวิชาการเงินและบัญชี ระดบัปฏิบัติการ  
    และ 
2. ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
    ระดับปฏิบัติการ  
    - วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี   
    หรือ 
    - วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
   หรือ 
    - วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
 
 
 
 
 
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดบัปฏิบัติการ  
    และ 
2.  ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี    
     ระดับช านาญการ มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 4 ป ี 
      
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    นักวิชาการเงินและบัญชี ระดบัปฏิบัติการ 
    และ 
2. ด ารงต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
    ระดับช านาญพิเศษ มาแล้วไมน่้อยกว่า 3 ปี 
 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ก ำหนด 

 



 

หน้า 1 
 

 

 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประเภทต าแหน่ง :  กลุ่มอ ำนวยกำร ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง :  
- นักวิชำกำรพัสด ุ    ระดับเชี่ยวชำญ 
- นักวิชำกำรพัสดุ     ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
- นักวิชำกำรพัสดุ     ระดับช ำนำญกำร 
- นักวิชำกำรพัสดุ     ระดับปฏิบัติกำร 

ชื่อสายงาน : วิชำกำรพัสด ุ

ชื่อต าแหน่ง :  นักวิชำกำรพัสด ุ

ลักษณะงานโดยท่ัวไป :  สำยงำนนีค้ลุมถึงต ำแหน่งตำ่ง ๆ  ที่ปฏิบัตงิำนวิชำกำรพัสดุ  โดยมีลักษณะงำนท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัสดุทั่วไปของของส่วนรำชกำร ร่ำงสัญญำซือ้ สัญญำจำ้ง กำรศึกษำ 
ค้นคว้ำรำยละเอียดต่ำงๆ ของวัสดคุรุภณัฑ์ เพื่อก ำหนดมำตรฐำนและคุณภำพของพัสดุ ศึกษำวิเครำะห์และเสนอควำมเป็นเกี่ยวกับงำนพัสดุ และปฏิบัตหิน้ำท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที ่
  ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน 
  การท างาน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน 
  วิชาการพัสดุ  
- ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า  
  ตรวจสอบ และ 
- ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มปีระสบการณ ์
  โดยใช้ความรู้ ความสามารถความช านาญงาน  
  ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการ 
  พัสดุ  
- ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง  
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน 
  หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีมี 
  ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางและ 
  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ 
  ความรับผดิชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  ด้านวิชาการพัสดุ ที่มีขอบเขตเนือ้หาของงาน 
  หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานท่ี 
  ยุ่งยาก ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนด 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทีม่ปีระสบการณ ์
  โดยใช้ความรู้ ความสามารถความช านาญงาน  
  ทักษะ และประสบการณส์ูงมากในงานด้าน 
  วิชาการพัสด ุ
- ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา คน้คว้าทดลอง     
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ  
  ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตดัสินใจหรือ 
  แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต   
  กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ 
  มอบหมาย หรือ 
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ 
  ความรับผดิชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และ 
  มีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก  

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที่มีความ 
   เชี่ยวชาญในงานด้านพัสดุ โดยใช้ความรู้  
   ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ 
   ประสบการณส์ูง  
-  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน 
   ของงาน หรือ งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ  
   ความรู้ใหม่  
-  ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการพสัดุและน ามา 
   ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อใหก้าร 
   ด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จ 
   ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค ์ตลอดจน 
   เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  
   และแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยากและ 
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  แนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์  
  ตลอดจนก ากับตรวจสอบผู้ปฏบิตัิงานเพื่อให้ 
  งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ และ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
  และความช านาญงานสูงมากในงานด้าน 
  วิชาการพัสด ุ
- ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแกไ้ขปัญหาใน 
  งานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและ 
  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  
  เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จตาม 
  วัตถุประสงค์ และ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด 
    ความรู้เกี่ยวกับงานตลอดจนให้ค าปรึกษา 
    แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค 
    ระดับสูงระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง และ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
    หรือ 
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มี

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม
ก ากับหน่วยงานด้านวิชาการพัสดุ ที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเรจ็
ตามวัตถุประสงค์ และ 

- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
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ด้านการปฏิบัติการ 
๑. จัดหา จดัซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา  
    ร่างสัญญาซื้อ สญัญาจ้าง ศึกษาค้นคว้า 
    รายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ  
    คุณสมบตัิ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ   
    ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ   
    อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความแข็งแรง 
    ทนทาน เพื่อก าหนดมาตรฐานและคณุภาพ 
    ของพัสดุ วิเคราะห์และประเมนิคุณภาพ 
    ของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ 
    ตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสด ุ
๒. จัดท ารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุม 
    ทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ 
    พัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 
    โดยสะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
๑. จัดซื้อ จัดหา จดัจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา  
    ตรวจร่างสัญญาซื้อ สญัญาจ้าง ศึกษา  
    ค้นคว้า วิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ของ 
    พัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ 
    ราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ 
    ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ การ 
    บ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น  
    เพื่อก าหนดมาตรฐานและคณุภาพของพัสดุ  
    วิเคราะห์ และประเมินคณุภาพของพัสดุ  
    เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
    ในการจัดการ จัดซื้อพัสด ุ
๒. วิเคราะห์และจัดท ารายละเอยีดบัญชี หรือ 
    ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกีย่วกับคุณลักษณะ 
    เฉพาะของพัสดุ เพื่อให้การปฏบิัติงานพัสด ุ
    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติการด้านวิชาการพัสดุขั้นสูงที่ยุ่งยาก 
    ซับซ้อน ควบคุม ดูแล ก ากับ ตรวจสอบ  
    การปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อให้เปน็ไปตาม 
    ระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
    การพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
    วิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร 
    วิชาการ คูม่ือเกี่ยวกบังานในความรับผดิชอบ  
    และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการพัสด ุ
    เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ  
    เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนา 
    ระบบและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพ 
    และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน หรือเพื่อหาวิธีการ 
    ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
    พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญด้าน 
    วิชาการพัสดุ พัฒนาและประยกุต์ใช้ 
    ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
    ประสบการณ์ วิธีการและเทคนิคต่างๆ  
    เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ 
    ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
2. เป็นผูค้ิดรเิริ่มการด าเนินการวจิัยต่างๆ  
    ในงานวิชาการพัสดุ และเผยแพร่ผลงานท่ี 
    ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนคิวิธีการใหม ่
    ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการพัสดุ  
    วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห ์วิจัย  
    ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและ 
    ระเบียบปฏิบตัิทางด้านวิชาการพัสดุ เพื่อ 
    พัฒนาระบบหรือมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน  
    วิชาการพัสดุ เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา  
    และหาวิธีการแก้ไขปญัหาที่มีความยุ่งยาก 
    และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน 
    วิชาการพัสดุ ติดตามความก้าวหน้าทาง 
    วิชาการด้านการพัสดุ และด้านที่เกี่ยวข้อง  
    เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ  
    งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ  
    วิจัยทางด้านวิชาการพัสดุ เพื่อให้ค าแนะน า 
    และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
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๓. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง 
    เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จ าหน่ายพัสด ุ
    เมื่อช ารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นใน 
    การใช้งานอีกต่อไปเพื่อให้พัสดุเกิด 
    ประโยชน์ให้แก่ทางราชการไดม้ากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่ ให้ 
    ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบตัิงานแก่ 
    เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและแก่นิสิต  
    นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา 
    และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
    เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง  
    มีประสิทธิภาพ และปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง  
    วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับงาน 
    พัสดุ จัดท าเอกสารวิชาการ คูม่ือเกี่ยวกับ 
    งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน 
    ทางด้านพัสดุเพื่อพัฒนางานวิชาการ 
    และพัฒนามาตรฐานการปฏิบตัิงานให้มี 
    ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
๔. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น ฝึกอบรม  
    เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
    และวิธีการของงานวิชาการพัสดุ  ให้ค าปรึกษา 
    แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  
    เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถ 
    ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ   
    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ไดร้ับ 
    แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ  
    การพิจารณาและตดัสินใจและปฏิบัติหน้าท่ี 
    อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่ ฝึกอบรม  
    และเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ 
    หลักการและวิธีการของงานในด้านวิชาการ 
    พัสดุ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและ 
    ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
    เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้องมี 
    ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  
    ต่างๆ ตามที่ไดร้ับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง 
    วิชาการประกอบการพิจารณาและตดัสินใจ 
    และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
๔. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ          
    งาน ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
    ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  
    ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย  
    ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ  
    ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม 
    ประเมินผล และแกไ้ขปัญหา ข้อขัดข้องใน 
    การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบ  
    เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 
    และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม  
    ให้การ บริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน 
   วิชาการพัสดุตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ  
   เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบตัิ  
   งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เขา้ร่วม 
   ประชุมคณะกรรมการตา่งๆ ตามที่ไดร้ับ 
   แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา 
   หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ 
   เจรจาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ 
   พัสดุ ท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือให้ข้อมูล 
   ทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาและ 
   ตัดสินใจ และปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ 
    ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น 
    แล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ 
    ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน  
    มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล 
    และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
    ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและ 
    แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน 
    หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติ  
    งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที ่
    ก าหนด 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 5 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ 
2. ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 
    โครงการ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลตุาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน

หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 

๕. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ  
    งานตามข้อ (1)-(4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
    ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย  
    ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า  
    ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ 
    แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน 
    หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติ  
    งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที ่
    ก าหนด 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ 
   หน่วยงานท่ีสังกัด  
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม 
    แผนหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข 
    ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ 
    ด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายและ 
    ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานร่วมกัน โดยมบีทบาท

ในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนดไว ้
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ 
    ของหน่วยงานที่สังกัด  
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม 
    นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ 
    หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
    และติดตามประเมินผล เพื่อใหบ้รรลตุาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
    ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานภายในสถาบัน 

อุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทใน
การเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกดิความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ 
    โครงการของหน่วยงานท่ีสังกัด 
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน โดย 
    เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ  
    ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา  
    มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ     
    งาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรล ุ
    ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิทีก่ าหนด 
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานโครงการตา่งๆ กับ 
    บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยม ี
    บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด 
    ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 6 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

2. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  
   ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี   
   เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ 
   ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ 
   มอบหมาย 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 

ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานพัสด ุรวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการไดร้ับทราบ
ข้อมูล ความรูต้่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
 
 
 
2. จัดเก็บข้อมลูเบื้องต้น และให้บริการข้อมลู 
    ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านงานพัสดุ เพื่อให ้
    บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
    นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได ้
    ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น 
    ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ 
    ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ 
    พิจารณา ก าหนดนโยบาย แผนงาน 
    หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 

 
 

๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องตน้แก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

ด้านการบริการ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝกึอบรม   
   ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการพัสดุแก ่
   ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้รับบริการ 
   ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง 
   ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ 
   งานในหน้าท่ี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ 
   และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
 
 
๒. พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ      
   เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน  
   พัสดุที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนนุภารกิจของ 
   หน่วยงาน 

๒. ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์
และเกดิความร่วมมือในการด าเนนิงาน
ร่วมกัน 

ด้านการบริการ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู ้
    ทางด้านพัสดุที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต ้
    บังคับ บัญชา นสิิตนักศึกษา ผู้รับบริการ 
    ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรวมทั้ง 
    ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับ 
    งานในหน้าท่ี เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค 
    และทักษะ ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
    การแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้อย่างม ี
    ประสิทธิภาพ 
2.  ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่  
     ประยุกต์เทคโนโลยรีะดับสากล เพื่อให้ 
     สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
3.  จัดท าฐานข้อมลูระบบสารสนเทศท่ี 
     เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือก่อให้เกิด 
     การและเปลีย่นเรยีนรู้และพัฒนาองค์กร 
 
 

 
 
 
 
 

 

2. ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแกห่น่วยงานใน 
    สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน 
    และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ 
    เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 
ด้านการบริการ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และ 
    ตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก 
    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับงาน 
    พัสดุ ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ 
    ด าเนินงานได้ลลุ่วงเป็นไปตามนโยบายและ 
    แผนงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล 
    ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ 
    ของหน่วยงาน 
 
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ 
    พัสดุ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู ้
    ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน ์
    ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ 
    เป็นประโยชน ์



 

หน้า 7 
 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 
     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
หรือวุฒิปริญญาเอก หรือ คณุวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบไดไ้ม่ต่ ากว่านี ้ทางด้านบญัชี พาณิชยศาสตร์ 
บริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอตุสาหกรรม 
หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสด ุ
    ระดับปฏิบัติการ 
    -  วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ป ี
  หรือ 
   -  วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3  ปี 
  หรือ 
   -  วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
 

1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏบิัตกิาร และ 
2.  ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 
     ระดับช านาญการ มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 4 ปี 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับช านาญ 
    การพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ป ี

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ก ำหนด 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประเภทต าแหน่ง :  กลุ่มอ ำนวยกำร ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง :  
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ    ระดบัเชี่ยวชำญพิเศษ 
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ    ระดบัเชี่ยวชำญ 
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ    ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ 
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ    ระดบัช ำนำญกำร 
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ    ระดบัปฏิบัติกำร 

ชื่อสายงาน :  วิชำกำรโสตทัศนศกึษำ 

ชื่อต าแหน่ง :  นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป :  สำยงำนนีค้ลุมถึงต ำแหน่งตำ่ง ๆ  ที่ปฏิบัตงิำนโสตทัศนศึกษำ โดยมลีักษณะงำนท่ีปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. กำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรน ำมำดัดแปลง และเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ 
๒. กำรเลือกใช้เทคนิค หรืออุปกรณ์ในกำรสอน กำรบรรยำย กำรประชุม กำรฝึกอบรม และ

นิทรรศกำรผลกำรปฏบิัติงำนตำมโครงกำร และแผนงำนของส่วนรำชกำรต่ำงๆ 

3.  การควบคุมการใช้ การจัดหาและเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ตา่งๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่ 
     เกี่ยวข้อง 
 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 
  ระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความ  
  สามารถทางวิชาการในการท างาน  
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
  โสตทัศนศึกษา ภายใต้การก ากับ 
  แนะน า ตรวจสอบ และ 
- ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ 
  มอบหมาย 
 
 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที่มี          
   ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ  
   สามารถ ความช านาญงาน ทักษะ  
   และประสบการณ์สูงในงานด้าน 
   วิชาการโสตทัศนศึกษา 
-  ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า   
   วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ 
   การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือ 
   แก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยาก 
   และมีขอบเขตกว้างขวางและปฏิบัต ิ
   งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที่มี     
   ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ  
   สามารถ ความช านาญงาน ทักษะ  
   และประสบการณ์สูงมากในงาน 
   ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา 
-  ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา  
   ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 
   วิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนา 
   งาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปญัหา 
   ในงานท่ียุ่งยากมากและมีขอบเขต 
   กว้างขวาง  
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงาน   
   ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน 
   วิชาการโสตทัศนศึกษา โดยใช้ 
   ความรู้ความสามารถ ความ 
   เชี่ยวชาญ และประสบการณส์ูง  
-  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ 
   มาตรฐานของงาน หรืองาน 
   พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู ้
   ใหม่  
 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที่ม ี
   ความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้าน 
   วิชาการโสตทัศนศึกษา โดยใช้ 
    ความรู้ความสามารถ ความ 
    เช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงมาก  
-  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ 
   มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา 
   ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่  
   ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน 
   เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ 
   น ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  
   โดยต้องประยุกต์ทฤษฏีแนวความคิด  
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หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที ่
   และความรับผิดชอบในการควบคุม 
   การปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศน 
   ศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน 
   หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างาน  
   ที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดย 
   ต้องก าหนดแนวทางการท างานที ่
   เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน 
   ก ากับตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ 
   งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุ  
   ประสงค ์และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับ 
   มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ 
    มอบหมาย หรือ 
 -  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  
    มีหน้าที่และความรับผดิชอบใน 
    การควบคุมการปฏิบตัิงานท่ีม ี
    ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย  
    และมีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยาก 
    ซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้ความ  
    สามารถ ประสบการณ์ และความ 
    ช านาญงานสูงมากในงานด้าน 
    วิชาการโสตทัศนศึกษา 
-  ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ไข 
   ปัญหาในงานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก  
   ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการ 
   ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ 
   งานที่รับผดิชอบส าเร็จตามวตัถ ุ 
   ประสงค์ และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับ 
    มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการโสต 
   ทัศนศึกษาและน ามาประยุกต์  
   ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ 
   ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ  
   ส าเร็จตามเป้าหมายและ 
   วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะ  
   และประเมินผลแผนงานโครงการ  
   และแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความ 
   ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง 
   มาก หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับ 
   งาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
   แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสาน 
   เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาท่ี 
   เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น 
   ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า 
   หน่วยงานมีหน้าที่และความ 
   รับผิดชอบในการควบคุมก ากับ 
   หน่วยงานด้านวิชาการโสตทัศน 
   ศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของ 
   งานหลากหลาย และมีขั้นตอน 
   การท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก 
   เป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับ  
   ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให ้
   งานท่ีรับผิดชอบ ส าเร็จตาม 
   วัตถุประสงค์ และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับ 
   มอบหมาย 
 

   ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อ 
   แก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยาก 
   มากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก 
   หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับงาน  
   ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า  
   หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค 
   ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกีย่วข้อง  
   และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับ 
   มอบหมาย 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

ด้านปฏิบัติการ 
1. จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์  
    ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย  
    การผลิตวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด 
    แสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดง  
    หรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่อง 
    เสียงหรือเครื่องฉายด าเนินไปโดย 
    ความเรียบร้อย และเกดิความ 
    เหมาะสม 
 
 
2. ช่วยแปล เขยีน เรยีบเรยีง ค าบรรยาย 
   ภาพ ค าบรรยายแผนภูมิ บทรายการ  
   วิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ การ 
   แปลความหมายสถิติข้อมลูต่างๆ  
   และการน าเสนอสถิติข้อมูลตาม 
   หลักวิชาโสตทัศนศึกษาเพื่อเผยแพร่ 
   ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
   ในด้านต่างๆ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปฏิบัติการ 
1. ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภท 
   เครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิต วัสดุ  
   อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรอื 
   บรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือ 
   บรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสยีง 
   หรือเครื่องฉายด าเนินไปโดยความ 
   เรียบร้อยและเกดิความเหมาะสม 
 
 
 
2. ควบคุม ดูแล ตรวจทาน แปล  
   เขียน เรียบเรยีง ค าบรรยายภาพ  
   ค าบรรยายแผนภมูิ บทรายการวิทยุ  
   ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ การแปล 
   ความหมายสถติิข้อมูลต่างๆ และ 
   การน าเสนอสถติิข้อมูลตามหลกั 
   วิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่ 
   ความรู้หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
   ในด้านต่างๆ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศน 
    ศึกษาขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน  
    ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 
    วิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให ้
    เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์  
   หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา 
   เอกสารวิชาการคู่มือเกี่ยวกับงานใน 
   ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน  
   ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา  
   เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางาน 
   วิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนด 
   แนวทางพัฒนาระบบและมาตรฐาน 
   ของงานให้มีคุณภาพและประสทิธิ  
   ภาพยิ่งข้ึน หรือเพื่อหาวิธีการใน 
   การแก้ไขปัญหาเกีย่วกับงานด้าน 
   วิชาการโสตทัศนศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ด้านปฏิบัติการ 
1. ปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูเ้ช่ียวชาญ  
   ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา  
   พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้  
   ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
   ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิค  
   ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและ 
   มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
2. เป็นผูค้ิดรเิริ่มการด าเนินการ 
    วิจัยต่างๆในด้านวิชาการโสต 
    ทัศนศึกษา และเผยแพร่ผลงาน  
    ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ 
    เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน ์ 
    ต่องานวิชาการโสตทัศนศึกษา  
    วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห ์ 
    วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง 
    ก าหนดวิธีการและระเบยีบ 
    ปฏิบัติทางด้านวิชาการ 
    โสตทัศนศึกษา เพื่อพัฒนา 
    ระบบหรือมาตรฐานในการ 
    ปฏิบัติงานวิชาการโสตทัศน  
    ศึกษา เสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
    ปัญหาและหาวิธีการแก้ไข 
    ปัญหาที่มีความยุ่งยากและ  
    มีขอบเขตกว้างขวางมากทาง  
    ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา  

ด้านปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญ 
   พิเศษ ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา  
   พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้  
   ประสบการณ์ วิธีการเทคนคิต่างๆ  
   เสนอแนะรูปแบบและเทคนิค 
   เกี่ยวกับงานวิชาการโสตทัศนศึกษา  
   ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ 
   พัฒนาประเทศ เพ่ือพัฒนางาน 
   วิชาการ พัฒนาระบบ และ 
   มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
2. ส่งเสริม ก ากับ ดูแล และ 
    ตรวจสอบโครงการวิจัยดา้น 
    วิชาการโสตทัศนศึกษาให้เป็น 
    ไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรล ุ
    ภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายใน 
    ภาพรวมของหน่วยงาน 
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3. จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่อง 
   เสียงเครื่องฉาย ตลอดจนวสัด ุ
   อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัตงิาน  
   เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีประหยัด 
   งบประมาณของหน่วยงาน และ 
   ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ควบคุมการจัดหา ดูแล รักษา  
   ซ่อมแซม เครื่องเสยีง เครื่องฉาย  
   ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ใน 
   การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้ 
   งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของ 
   หน่วยงาน และด าเนินงานได้อยา่งมี 
   ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่  
    ฝึกอบรม และเผยแพรค่วามรู ้
    ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ    
    วิธีการของงานในด้านวิชาการ 
    โสตทัศนศึกษา ให้ค าปรึกษา  
    แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง 
    ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีเพื่อให้ 
    สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถูกต้อง  
    มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม 
    คณะกรรมการตา่งๆ ตามทีไ่ดร้บั 
    แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ 
    ประกอบการพิจารณาและ 
    ตัดสินใจและปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

    ติดตามความก้าวหน้าทาง 
    วิชาการด้านวิชาการโสตทัศน 
   ศึกษา และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อ 
   น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
   กับลักษณะงานของหน่วยงาน  
   เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย 
   ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา  
   เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอ  
   แนะในการด าเนินการ 
3. ให้บริการด้านวิชาการต่างๆ  
    เช่น ฝึกอบรม ให้การบริการ 
    และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน 
    วิชาการโสตทัศนศึกษา  
    ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ  
    เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีเพื่อให้   
    สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่ง 
    ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วม 
    ประชุมคณะกรรม การต่างๆ  
    ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทน 
    ของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ 
    รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม 
    หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ 
    งานวิชาการโสตทัศนศึกษา 
    ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ 
    ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ 
    พิจารณาและตัดสินใจและ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เป็นผู้คดิรเิริม่และวางแผนด าเนิน  
   การวิจัยต่างๆ และเผยแพรผ่ลงาน 
   ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค 
   วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
   ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาเป็น  
   อย่างมาก วางหลักเกณฑ์ในการ 
   วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง 
   ก าหนดวิธีการและระเบยีบปฏบิัติ 
   ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา  
   ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และ 
   วิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน 
   ในการปฏิบัติงานวิชาการโสตทัศน 
   ศึกษาหรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ  
   ปัญหาต่างๆ และแนวทาง การแก้ไข  
   ปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน  
   ที่มคีวามยุ่งยากซับซ้อนมากและม ี
   ขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตาม 
   ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน 
   วิชาการโสตทัศนศึกษาและด้านที่ 
   เกี่ยวข้องเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้  
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4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่  
    ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติ  
    งานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา 
    และแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบตัิงาน  
    ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  
    เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให ้   
    สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถูกต้อง  
    มีประสิทธิภาพและปฏบิัติหน้าที่ 
    อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์  
   หรือวิจัยด้านวิชาการโสตทัศนศกึษา  
   จัดท าเอกสารวิชาการ คูม่ือเกี่ยวกับ     
   งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่  
   ผลงานทางด้านวิชาการโสตทัศน 
   ศึกษา เพื่อพัฒนางานวิชาการ และ 
   พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี 
   ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่  
    ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ 
    เข้าใจเกี่ยว กับหลักการและวิธกีาร 
    ของงานวิชาการ โสตทัศนศึกษา  
    ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา 
    และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน  
    ในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงาน 
    ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  
    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ  
    ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ข้อมูลทาง 
    วิชาการประกอบการพิจารณาและ 
    ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่  
    เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  
    นอกจากอาจปฏิบัติงานตาม 
    ข้อ (1)-(3) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
    ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ 
    ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน  
    วางแผนมอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ  
    ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้ 
    ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแกไ้ข  
    ติดตามประเมินผล และแกไ้ข  
    ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิาน 
    ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้ 
    การปฏิบัติ งานบรรจุตามเป้าหมาย  
    และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  
    นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ  
    (1)-(3) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
    ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
    การปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน   
    วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม  
    ก ากับ ควบคุม ดูแล และ 
    ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา  
    แนะน าปรับปรุงแก้ไข ติดตาม 
    ประเมินผล และแกไ้ขปัญหา 
    ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
    ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  
    เพื่อให้การปฏิบัติ งานบรรจ ุ
    ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที ่
    ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เหมาะสมกบัลกัษณะงานของ 
     หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการ  
    วิจัยที่ส าคัญทางด้านวิชาการโสต 
    ทัศนศึกษา เพื่อให้ค าแนะน าและ 
     ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่  
    ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทาง  
    ด้านวิชาการโสตทัศนศกึษาในระดับ  
    ชาติหรือระดับนานาชาติประเมนิ 
    และวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ 
    ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเป็น  
    ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิชาการโสต 
    ทัศนศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ  
    ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  
    ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา  
    แก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงาน  
    อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดความรู้  
    ความเช่ียวชาญและพัฒนาบุคลากร  
   ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา  
   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตา่งๆ  
   ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ 
   กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของ 
   รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรอื 
   เจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน 
   วิชาการโสตทัศนศึกษาทั้งในและ 
   ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวชิา  
   การประกอบการพิจารณาและ 
   ตัดสินใจ และปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนท่ี 
   เกี่ยวข้อง 
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ด้านการวางแผน 
1. วางแผนการท างานท่ี 
    รับผิดชอบ  
 
 
 
2. ร่วมวางแผนการท างานของ 
    หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให ้
    การด าเนินงานบรรลุตามเป้า  
    หมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ 
    ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าว 
    ข้างต้นแล้วต้องท าหน้าที่ก าหนด 
    แผนงาน มอบหมาย ควบคุม  
    ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
    ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  
    และแกไ้ขปัญหาข้อขัดข้องในการ 
    ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
    เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงาน 
    ของหน่วยงานท่ีสังกัด  
 
 
 
2.  วางแผนหรือร่วมวางแผนการ 
     ท างานตามแผนงานหรือโครงการ 
     ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ 
     ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน 
     บรรลุตามเป้าหมายแลผลสัมฤทธิ์ 
     ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ 
    โครงการของหน่วยงานท่ีสังกัด  
 
 
 
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ 
    ท างานตามนโยบาย แผนงาน หรือ 
    โครงการของหน่วยงาน แก้ไข 
    ปัญหาในการปฏิบัติงานและ 
    ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรล ุ
    ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที ่
   ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย และ 
    แผนงานหรือโครงการของ 
    หน่วยงานท่ีสังกัด  
 
 
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ 
    ท างาน โดยเช่ือมโยงหรือ 
    บูรณาการแผนงาน โครงการ  
    ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน  
    อุดมศึกษา  
 
 
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน 
    การปฏิบัติงาน ติดตามและ 
    ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที ่
    ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย และ 
    แผนงาน หรือโครงการของ 
    หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา 
    เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ 
    ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด  
2. เป็นผู้แทนของกลุม่สถาบันอุดม  
    ศึกษา  หรือของรัฐบาลในการ 
    เข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบาย  
    หรือโครงการทางด้านวิชาการ 
    โสตทัศนศึกษา  เพื่อให้ข้อมูล 
    ประกอบการพิจารณาและ 
    ตัดสินใจ 
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ด้านการประสานงาน 
1.  ประสานการท างานร่วมกัน 
    ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน  
    ทั้งภายในและภายนอก  
    เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ 
    ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้
 
๒. ช้ีแจงและให้รายละเอียด 
    เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ 
    บุคคลหรือหน่วยงานท่ี 
    เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ 
    เข้าใจหรือความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานตามที่ไดร้ับ 
    มอบหมาย 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น  
    เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้  
    ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา  
    รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ง 
    ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให ้
    ผู้รับบริการไดร้ับทราบข้อมลู 
    ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันโดยมี   
   บทบาทในการให้ความเห็นและ 
   ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน 
   ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้ 
   เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิ 
   ตามที่ก าหนดไว ้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้น  
    แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล  
    หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้าง 
    ความเข้าใจและความร่วมมือใน 
    การด าเนินงานตามทีไ่ด้รับ 
    มอบหมาย 
 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศฝึกอบรม  
    ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ 
    โสตทัศนศึกษา แก่ผู้ใต้บังคับบญัชา  
    นิสิต นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง 
    ภายในและภายนอกหน่วยงาน  
    รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ง 
    ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให ้
    มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 
    ด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 

ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานภายในสถาบัน 
    อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมี 
    บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว  
    เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ 
    ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้
 
๒. ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่ 
    หน่วยงานภายในสถาบันอุดม  
    ศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
    ต่างประเทศ  เพื่อเป็นประโยชน์ 
    และเกิดความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานร่วมกัน 
 
ด้านบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอด 
    ความรู้ทางด้านวิชาการโสตทัศน 
    ศึกษาที่ยุ่งยากซับซ้อน แกผู่้ใต้  
    บังคับบัญชานิสิต  นักศึกษา ผู้รับ  
    บริการทัง้ภายในภายนอกหน่วยงาน  
    รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ง 
    ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อ 
    พัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะ  
    ใหส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ 
    แก้ไขปัญหาและด าเนินงานได ้
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานโครงการ 
    ต่างๆ กับบุคคลหน่วยงาน หรอื 
    องค์กรอื่นโดยมีบทบาทในการ 
    จูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ 
    ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที ่
    ก าหนด 
๒. ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก ่
    หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา  
    รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
    ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์ 
    และเกิดความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานร่วมกัน 
 
ด้านบริการ 
๑.  ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย  
    ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคญั 
    หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเพื่อ 
    สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั  
    วิชาการโสตทัศนศึกษา ให้    
    บุคคล หรือหน่วยงานสามารถ  
    ด าเนินงานได้ลลุ่วงเป็นไปตาม 
    นโยบายและแผนงานท่ีก าหนด 
    ไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ  
    การตัดสินใจและสนับสนุน 
    ภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
 

ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานโครงการ 
    ต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรอื 
    องค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ 
    จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ 
    ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที ่
    ก าหนด 
2. ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก ่
    หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา  
    รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
    ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์ 
    และเกิดความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานร่วมกัน 
 
ด้านบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย  
    ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคญั 
    หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น 
    พิเศษทางด้านวิชาการโสตทัศน 
    ศึกษา ในระดับชาติหรือนานา  
    ชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และ 
    สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
    อย่างกว้างขวาง 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ 
    ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาการ 
    โสตทัศนศึกษา เพื่อให้บุคลากร  
    ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
    นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รบับรกิาร  
    ได้ทราบข้อมูลและความรู้ตา่งๆ ที ่
    เป็นประโยชน์สอดคล้อง และ 
    สนับสนุน ภารกิจของหน่วยงาน  
    และใช้ประกอบการพิจารณา 
    ก าหนดนโยบาย แผนงาน 
    หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๒. พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ  
    สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวชิา  
    การด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา  
    ที่ซับซ้อนเพื่อก่อให้เกิดการแลก  
    เปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและ 
    สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

๒. ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ  
    เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ 
    สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน 
    ภารกิจขององค์กร 
๓. จัดท าฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ 
    ที่เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ 
    ก่อให้เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้ 
    และพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน 
    วิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้ 
    บุคคลทั่วไปไดร้ับความรู้ความ 
    เข้าใจท่ีถูกต้องและเป็น 
    ประโยชน์ 

๒. เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ ด้าน 
    วิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให ้
    บุคคลทั่วไปไดร้ับความรู้ความ 
    เข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน ์
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิ
ปริญญาโทหรือวุฒิปรญิญาเอก 
หรือ ที่เทียบไดไ้มต่่ ากว่านี้ ทาง
โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สื่อสารมวลชน วารสาร
ศาสตร์ ศิลปะการช่าง ศิลปศึกษา 
ภาพถ่ายและเทคโนโลยี การพิมพ ์
เวชนิทัศน์ อุตสาหกรรมศลิป์ 
ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ 
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 
     ปฏิบัติการ  
     และ 
2.  ด ารงต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศน 
     ศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
     - วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อย 
       กว่า 4 ป ี
หรือ 
     - วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อย 
       กว่า 3 ป ี
หรือ 
     - วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่นอ้ย 
       กว่า 2 ป ี
 
 
 
 
 
 
 

1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ระดับ 
     ปฏิบัติการ  
     และ 
2.  ด ารงต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศน 
     ศึกษา ระดับช านาญการ มาแล้ว 
     ไม่น้อยกว่า 4 ป ี
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดบั 
   ปฏิบัติการ  
   และ 
2.  ด ารงต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศน 
     ศึกษา ระดับช านาญการพิเศษ  
     มาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ป ี
 
 
 
 
 
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับ 
    ต าแหน่งนักวิชาการโสตทัศน 
    ศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งนักวิชาการ 
    โสตทัศนศึกษา ระดับเช่ียวชาญ  
    มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ก ำหนด 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประเภทต ำแหน่ง :  กลุ่มอ ำนวยกำร ชื่อต ำแหน่งในสำยงำนและระดับต ำแหน่ง :  
- นักทรัพยำกรบุคคล    ระดับเชี่ยวชำญ 
- นักทรัพยำกรบุคคล    ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
- นักทรัพยำกรบุคคล    ระดับช ำนำญกำร 
- นักทรัพยำกรบุคคล    ระดับปฏิบตัิกำร 

ชื่อสำยงำน : บริหำรงำนบุคคล 

ชื่อต ำแหน่ง :  นักทรัพยำกรบุคคล  

ลักษณะงำนโดยท่ัวไป :    สำยงำนนีค้ลุมถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ  ท่ีปฏบิัติงำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำนต่ำงๆ  โดยมีลักษณะงำนท่ีปฏิบัตเิกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ ดังต่อไปนี ้
๑. กำรก ำหนดหน่วยงำนและควำมตอ้งกำรอัตรำก ำลัง  
๒. กำรก ำหนดและตรวจสอบเกี่ยวกบัต ำแหน่ง เงินเดือน  
๓. กำรด ำเนินงำนด้ำนงำนบริหำรงำนบุคคลต่ำงๆ เช่น 

-  กำรสรรหำและจัดสรรบุคคลเขำ้ปฏิบัติงำน  
-  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับต ำแหนง่และอัตรำเงินเดือน  
-  กำรตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ควำมต้องกำรและกำรวำงแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
-  ทุนพัฒนำอำจำรย์ 

- กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน 
- กำรธ ำรงรักษำบุคลำกรทีม่ีคุณภำพและประสิทธิภำพ  
- กำรจัดสวัสดิกำร และกำรเสริมสรำ้งสุขภำพและบรรยำกำศ  
- กำรจัดท ำทะเบียนประวัติ  
- กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกจำกงำน   
- กำรติดตำมและประเมินผลกำรบรหิำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  
- กำรจัดท ำข้อมลูและสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และปฏิบตัิหน้ำที่

อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมระดับต ำแหน่ง 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่

ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การท างานปฏิบัติงานเกีย่วกับด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล  

- ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และ 

- ปฏิบัติงานอ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ ์โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านการบรหิารงานทรัพยากร
บุคคล   
 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณ ์โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงมาก ในงานด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล   

 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมคีวาม

เชี่ยวชาญในงานด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล โดยใช้ความรู้ความสามารถ  
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณส์ูง 
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หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมระดับต ำแหน่ง 
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-  ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  
   ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ 
   การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข 
   ปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยากและมีขอบเขต 
   กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ 
   มอบหมาย หรือ 
-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ   
   ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน   
   ด้านการบริหารงานทรัพยากรบคุคลที่ม ี
   ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และม ี
   ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อน 
   ค่อนข้างมาก  โดยต้องก าหนดแนวทางการ 
   ท างานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  
-  ก ากับและตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งาน 
   ที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจยั เพือ่การ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ไขปัญหาในงานท่ียุ่งยากมากและมี
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ 

-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ 
   ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน  
   ด้านการบริหารงานทรัพยากรบคุคล  
   ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา 
   ในงานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก  
-  ก ากับและตรวจสอบการปฏิบัตงิานของ   
   ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานท่ีรับผดิชอบส าเร็จ 
   ตามวัตถุประสงค์ และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ 
ความรู้ใหม่  

-  ปฏิบัติงานวิจัยด้านการบริหารงานทรัพยากร   
   บุคคล และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  
   เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
   ส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
-  เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  
   และแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยากและ 
   มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ 
-  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให ้
   ค าปรึกษาแนะน า หรือปรับปรุงผสมผสาน 
   เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
   และปฏิบัติหนา้ที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
   หรือ 
-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที ่
   และความรับผิดชอบในการควบคุมก ากับ 
   หน่วยงานด้านการบริหารงานทรัพยากร 
   บุคคล ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย  
   และมีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อน 
   มากเป็นพิเศษ  
-  ก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพือ่ให้งานท่ี 
   รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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ด้านการปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากร

บุคคล  เช่น การก าหนดต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนการรับรองคุณวุฒิ การจดั
ระบบงานการสรรหา การสอบ การบรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้าย การจัดท าทะเบยีนประวัติ 
การจัดหา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกีย่วกับ
ประวัติการปฏิบตัิงาน  การเลื่อนเงินเดือน 
การเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน การ
ด าเนินการเรื่องการขอรับบ าเหน็จบ านาญ
และเงินทดแทน การพิจารณาด าเนินการ
ทางวินัยเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี  
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    รวบรวม ศึกษา วิเคราะหป์ัญหาในการ 
    สรรหาและพัฒนาบุคลากร รวบรวม 
    รายละเอียดข้อมูล เพื่อประกอบการ 
    ด าเนินงานเกี่ยวกับการบรหิารทรัพยากร 
    บุคคล และประกอบการวางระบบ  
    การจัดท ามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
    การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
      
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากร

บุคคล  เช่น การวางแผนอัตราก าลัง การ 
ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การ
รับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา 
การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การจัด 
ท าทะเบียนประวัติ การเลื่อนเงินเดือน การ
เลื่อนต าแหน่ง การส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน สวัสดิการ
และประโยชน์เกื้อกูลอื่น  การพิจารณา
ด าเนินการทางวินัย วินิจฉัยและแก้ปัญหา 
ข้อขัดข้องต่างๆ ในเรื่องการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎ มติ
คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือ  
    เกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การ 
    ประเมินค่างานของต าแหน่ง การประเมิน 
    การปฏิบัติงาน การประเมินคณุสมบัติและ 
    ผลงานของบุคคล เป็นต้น เพื่อตอบสนอง 
    ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ 
    บริหารงานบุคคลของส่วนงาน 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขั้น

สูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ท่ีต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน และ
ประสบการณ์ทางด้านบริหารงานทรัพยากร
บุคคลสูงมาก เพื่อจัดท า ปรับปรุง ข้อเสนอ
แนวทางการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ติดตาม
ประเมินผล เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 

 
 
 
2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์           
    หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร          
    วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ       
    และเผยแพร่ผลงานทางด้านการบริหารงาน 
    ทรัพยากรบคุคล เพื่อก่อใหเ้กดิการพัฒนางาน 
    วิชาการ เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง  
    พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มี 
    คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึนหรือเพื่อหา 
    วิธีการในการแก้ไขปัญหาเกีย่วกับงานด้าน 
    การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญดา้นการ

บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาและประยุกต์ 
    ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
    ประสบการณ์ วิธีการและเทคนิคต่างๆ  
    ติดตาม ประเมินผล  แก้ไขปญัหาในการ 
    ปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ 
    พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
2. เป็นผู้คิดรเิริ่มการด าเนินการวจิัยต่างๆ  
    ในงานการบริหารทรัพยากรบคุคล และ 
    เผยแพร่ผลงานท่ีก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ 
    เทคนิควิธีการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน 
    การบริหารงานทรัพยากรบุคคล วาง 
    หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล  
    รวมทั้งก าหนดวิธีการและระเบยีบปฏิบัต ิ
    ทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
    เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ       
    ปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล  
    เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการ 
    แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต 
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3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา 
    แนะน า ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น  
    ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่ 
    เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและแก่นิสิต 
    นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา 
    และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
    เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง 
    มีประสิทธิภาพ และปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนท่ี 
    เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง  
    วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานด้านการ 
    บริหารงานทรัพยากรบุคคล จดัท าเอกสาร 
    วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ 
    รับผิดชอบและเผยแพร่ผลงานทางด้านการ 
    บริหารงานทรัพยากรบุคคล และพิจารณา 
    เสนอความเห็น เพื่อแก้ไขระเบยีบปฏิบัต ิ
    เกี่ยวกับงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
    ของหน่วยงานเพื่อพัฒนางานวิชาการ และ 
    พัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงานให้มี 
    ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
4.  ให้บริการวิชาการด้านตา่งๆ เช่น ฝึกอบรม  
     เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ 
     หลักการและวิธีการของงานบริหารงาน 
     ทรัพยากรบุคคลให้ค าปรึกษา แนะน า  
     ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ 
     งานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้    

 
 
 
 
 
 
 
 
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เขา้ร่วมประชุม 
    คณะกรรมการตา่งๆ ตามทีไ่ดร้บัแต่งตั้ง  
    เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ 
    พิจารณาและตัดสินใจและปฏบิัติหน้าที่อ่ืน 
    ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน       
    ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท า     
    หน้าท่ีก าหนดนโยบายการปฏบิัติงานติดต่อ 
    ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม      
    ก ากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ ให้ 
    ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแกไ้ข ติดตาม 

   กว้างขวางมากทางด้านการบริหารงาน 
   ทรัพยากรบุคคล ตดิตามความก้าวหน้าทาง   
   วิชาการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  
   และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้  
   เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็น 
   ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการบริหาร 
   ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ค าแนะน าและ 
   ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ   เช่น ฝึกอบรม 
    ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน 
    การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตอบปัญหา 
    และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
    เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง  
    มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะ 
    กรรมการต่างๆ ตามทีไ่ด้รับแตง่ตั้งเป็น 
    ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล 
    ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ 
    เกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งใน 
    และต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ 
    ประกอบการพิจารณาและตัดสนิใจ และ 
    ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ       
    ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น   
    แล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ   
    ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน  
    มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล 
    และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
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หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบตำมระดับต ำแหน่ง 
ระดับปฏิบัติกำร ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
๑. วางแผนการท างานท่ีรับผดิชอบ  
๒. ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 

โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม 
   เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน

หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว ้

 

     อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม 
      คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ 
     ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
     และตัดสินใจ และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
5. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน 
    ตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องท า 
    หน้าท่ีก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม  
    ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง 
    แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา 
    ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ 
    รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
ด้านการวางแผน 
๑. ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ

หน่วยงานท่ีสังกัด  
๒. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม

แผนหรือโครงการของหน่วยงาน  
๓. แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ

ด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

 
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานร่วมกัน โดยมบีทบาท

ในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่ก าหนดไว ้

    ประเมินผล และแกไ้ขปัญหา ข้อขัดข้องใน 
    การปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  
    เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 
    และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
๑. ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ

ของหน่วยงานท่ีสังกัด  
๒. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม

นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงาน  

๓. แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 

ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

หรือองค์กรอื่น โดยมบีทบาทในการเจรจา 
โน้มน้าว  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้

 

    ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและ 
    แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน 
    หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การ 
    ปฏิบัติงานบรรลตุามเป้าหมายและ 
    ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
๑. ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ

โครงการของหน่วยงานท่ีสังกัด  
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน โดย 
    เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ  
    ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา  
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
    ติดตามและประเมินผล เพื่อใหบ้รรลตุาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
๑. ประสานการท างานโครงการตา่งๆ กับบุคคล 

หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมีบทบาทใน
การจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
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2. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  
   ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ี   
   เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ 
   ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ 
   มอบหมาย 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 

ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตอบปญัหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมลูความรู้
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

 
 
 
2. จัดเก็บข้อมลูเบื้องต้น และให้บริการข้อมลู 
    ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน    
    ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน 
    และภายนอกหน่วยงาน นิสตินกัศึกษา 
    ตลอดจนผูร้ับบริการได้ทราบขอ้มูลและ 
    ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง  
    และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ 
    ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  
    แผนงาน  หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องตน้แก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 

ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลแก่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา นิสิต 
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

 
๒. พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ

เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ซับซอ้น เพื่อ
ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ที่
สอดคล้องและสนบัสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

 

๒. ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่หน่วยงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม 

   ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน ์
   และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน 
   ร่วมกัน 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้

ทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่
ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบญัชา นิสิต
นักศึกษา  ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อพัฒนา
ความรู้ เทคนิคและทักษะ ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปัญหาและด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ 
ประยุกตเ์ทคโนโลยรีะดับสากล เพือ่ให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

๓. จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือก่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และพัฒนาองคก์ร 
 

 
 
 
 

2. ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแกห่น่วยงานใน 
    สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน 
   และต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์และเกิด 
   ความร่วมมือในการด าเนินงานรว่มกัน 
 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และ

ตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถด าเนินงานไดล้ลุ่วงเป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้ หรือ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

 
2. เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหาร 
   งานทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้บคุคลทั่วไป 
   ได้รับความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและ 
   เป็นประโยชน ์

 



 

หน้า 7 
 

 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
หรือ วุฒิปริญญาเอก หรือ คณุวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบไดไ้มต่่ ากว่านี้ ทางด้านการบริหาร 
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิต ิสังคมวิทยา 
สังคมสงเคราะห์ ประวัตศิาสตร์ จติวิทยา  
ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์  
วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตัิการ  
    และ 
2. ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบคุคล ระดับ 
    ปฏิบัติการ 
    - วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี   
      หรือ 
    - วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
      หรือ 
    - วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
  
 
 
 
 
 
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏบิัติการ  
    และ 
2.  ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบคุคล ระดับ 
    ช านาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  
      
 

1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏบิัติการ 
     และ 
2.  ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบคุคล  
     ระดับช านาญพิเศษ มาแล้วไมน่้อยกว่า  
     3 ปี 
 

 

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง 

  ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ก ำหนด 

ฉบับท่ี 3 :  วันท่ี  11  ธันวาคม  2561 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประเภทต าแหน่ง :  กลุ่มวิชาชีพ ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง :  
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ระดับเช่ียวชาญ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ระดับช านาญการพิเศษ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ระดับช านาญการ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์    ระดับปฏิบัติการ 

ชื่อสายงาน :  วิทยาการคอมพิวเตอร ์

ชื่อต าแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ลักษณะงานโดยท่ัวไป :  สายงานนีค้ลุมถึงต าแหน่งตา่ง ๆ  ที่ปฏิบัตงิานวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยมลีักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. การศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลกัษณะของเครื่อง จัดระบบตดิตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่อง

คอมพิวเตอร ์
๒. การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยกุต์  รวมถึงการเขียน

คู่มืออธิบายการใช้ค าสั่งตา่งๆ  ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครือ่งมือและชุดค าสั่ง
สื่อสาร 

3.  การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ 
4.  ให้ค าปรึกษา แนะน า อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
     ที่เกี่ยวข้อง 
5.  ติดตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงาน 
   ระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความ  
   สามารถทางวิชาการในการ 
   ท างาน  
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการ 
   คอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ  
   แนะน า ตรวจสอบ และ 
-  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ 
   มอบหมาย 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที่มี          
   ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ  
   สามารถ ความช านาญงาน ทักษะ  
   และประสบการณ์สูงในงานด้าน 
   วิทยาการคอมพิวเตอร์  
-  ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า   
   ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  
   เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือ 
   แก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยาก 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที่มี     
   ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ  
   สามารถ ความช านาญงาน ทักษะ  
   และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน 
   วิทยาการคอมพิวเตอร ์
-  ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  
   ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  
   เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง 
   ตัดสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานที่ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงาน   
   ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน 
   วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้ 
   ความรู้ความสามารถ ความ 
   เชี่ยวชาญ และประสบการณส์ูง 
-  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ 
   มาตรฐานของงาน หรืองาน 
   พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู ้
   ใหม่  

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที ่
   มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานดา้น 
   วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้ 
   ความรู้ความสามารถ ความ 
   เช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงมาก  
-  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ 
   มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา 
   ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่  
   ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน 
 



 

หน้า 2 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   และมีขอบเขตกว้างขวาง และ 
   ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
   หรือ  
-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ม ี
   หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ 
   ควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิทยาการ 
   คอมพิวเตอร์  ที่มีขอบเขตเนื้อหาของ 
   งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ 
   ท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก  
   โดยต้องก าหนดแนวทางการท างานท่ี 
   เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน 
   ก ากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ 
   งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
   และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง  
    และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ 
    มอบหมาย หรือ 
 -  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มี

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานท่ีมีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อน
มาก โดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงาน
สูงมากในงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

-  ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ไข 
   ปัญหาในงานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก  
   ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการ 
   ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให ้
   งานที่รับผดิชอบส าเร็จตามวตัถุประสงค์  
   และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับ 
   มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิทยาการ 
   คอมพิวเตอร์ และน ามาประยุกต์  
   ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ    
   ด าเนินงานตามแผนงาน 
   โครงการส าเร็จตามเปา้หมาย 
   และวัตถุประสงค์  ตลอดจน 
   เสนอแนะและประเมินผล 
   แผนงานโครงการ และแก้ไข 
   ปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยาก 
   และมีขอบเขตกว้างขวางมาก  
   หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่วกับ 
   งาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
   แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสาน 
   เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาท่ี 
   เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน 
   ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ 
-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า 
   หน่วยงานมีหน้าที่และความ 
   รับผิดชอบในการควบคุมก ากับ 
   หน่วยงานด้านวิทยาการ 
   คอมพิวเตอร์ที่มีขอบเขตเนื้อหา 
   ของงานหลากหลายและ 
   มีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยาก 
   ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจน 
   ก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน  
   เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเรจ็ 
   ตามวัตถุประสงค์ และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับ 
   มอบหมาย 

   เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ 
   น ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  
   โดยต้องประยุกต์ทฤษฏ ี
   แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหา 
   ของงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานท่ี 
   มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขต 
   กว้างขวางมากหรือถ่ายทอด 
   ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ 
   ค าปรึกษา แนะน า หรือปรับปรงุ 
   ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง  
   สาขาท่ีเกี่ยวข้อง และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับ 
   มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 3 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

ด้านปฏิบัติการ 
๑. ติดตั้งเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที ่
   เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่าย 
   คอมพิวเตอร์ทดสอบคณุสมบัต ิ
   ด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้ง 
   ชุดค าสั่งระบบปฏิบตัิการ  
   ชุดค าสั่งส าเรจ็รูป เพ่ือ 
   อ านวยการให้งานเทคโนโลย ี
   สารสนเทศในความรับผิดชอบ 
   ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น และ 
   สอดคล้องกับความต้องการ 
   ของหน่วยงาน 
2. ประมวลผล และปรบัปรุง 
   แก้ไขแฟ้มข้อมูลเขียนชุดค าสั่ง  
   และคู่มือค าอธิบายชุดค าสั่ง 
   ตามข้อก าหนดของระบบงานท่ี 
   ได้วางแผนไว้แล้วทดสอบความ 
   ถูกต้องของค าสั่ง แก้ไข 
   ข้อผิดพลาดของค าสั่ง เพื่อให ้
   ระบบปฏิบัติการท างานได ้
   อย่างถูกต้องแม่นย าและม ี
   ประสิทธิภาพมากทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 

ด้านปฏิบัติการ 
1.  ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลกัษณะ 
    เฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
    อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงาน 
    ประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การ 
    จัดการระบบการท างานของเครื่อง  
    การติดตั้งระบบเครื่องทดสอบ 
    คุณสมบัตดิ้านเทคนิคของเครื่อง 
    และอุปกรณ์ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ 
    คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
   ทั้งหน่วยงาน ทันสมัย และตรงตาม 
   ความต้องการและลักษณะการใช้งาน 
   ของหน่วยงาน 
2. ออกแบบระบบงาน ข้อมูล การ 
   ประมวลผล การสื่อสาร ระบบ 
   ข่ายงานชุดค าสั่งและฐานข้อมลู  
   ตามความต้องการของหน่วยงาน  
   ติดตั้ง บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  
   ระบบอุปกรณต์่างๆ ชุดค าสั่ง 
   ระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งประยกุต์  
   เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้ด าเนนิไปได ้
   อย่างราบรื่น สนองต่อความต้องการ 
   ของผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 

ด้านปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    ขัน้สูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม 
   ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิทยาการ 
   คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นไปตาม 
   มาตรฐานที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สังเคราะห์  
    หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา 
    เอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานใน 
    ความรับผิดชอบ และเผยแพรผ่ลงาน 
    ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์   
    เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ  
    เทคนิควิธีการ ก าหนดแนวทาง  
    พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน 
    ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
    หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา 
    เกี่ยวกับงานดา้นวิทยาการคอมพวิเตอร ์
     เปน็ที่ปรกึษาในโครงการวิจยัทางด้าน 
     วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให ้
     ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ 
     ด าเนินการ 
 

ด้านปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะ 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ วางแนวการ 
    ออกแบบวิจัย พัฒนาและ 
    ประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการและ 
    เทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนางาน 
    วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกิด 
    ประสิทธิภาพและประโยชน ์
    สูงสุด 
 
 

2. เป็นผูค้ิดรเิริ่มการด าเนินการ                
    วิจัยต่างๆ และเผยแพรผ่ลงาน 
    ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ 
    เทคนิควิธีการใหม่ ท่ีเป็น 
    ประโยชน์ต่องานวิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ หรือก าหนดทิศ 
    ทางของการศึกษาวิจัยให้สอด 
    คล้องกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนา 
    งานวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
    ปัญหาและหาวิธีแกไ้ขปัญหาที ่
    มีความยุ่งยากและมีขอบเขต 
    กว้างขวางมากทางด้านวิทยา  
    การคอมพิวเตอร์ ติดตามความ 
    ก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยา 
    การคอมพิวเตอร์และด้านท่ี 

ด้านปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญ 
    พิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์   
    พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้  
    ประสบการณ์ วิธีการเทคนิค 
    ต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและ 
    เทคนิคเกี่ยวกับงานวิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ ท่ีเหมาะสมและ 
    สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
    เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนา 
    ระบบและมาตรฐานในการ 
    ปฏิบัติงาน 

2. ส่งเสริม ก ากับ ควบคมุ ดูแล 
   ตรวจสอบ โครงการวิจัยดา้น 
   วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไป 
   ตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุ 
   ภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายใน 
   ภาพรวมของหน่วยงาน 
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3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  
   เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอด 
   เทคโนโลยีในสาขาวิทยาการ 
   คอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษา  
   แนะน าในการปฏิบัติงานแก่ 
   เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมาและ 
   แก่นิสิตนักศึกษาที่มาฝึก 
   ปฏิบัติงานตอบปัญหาและ 
   ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน 
   ในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถ 
   ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
   มีประสิทธิภาพและปฏิบัต ิ
  หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์  
    สังเคราะห์ หรือวิจยั ด้านวิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ จัดท าเอกสารวิชาการ  
    คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ  
    เผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ติดตามและพัฒนา 
    เทคโนโลยี เพื่อก าหนดลักษณะและ 
    มาตรฐานในการปฏิบตัิงาน 
    วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อหาวิธีการ 
    ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงาน 
    วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเพือ่ 
    พัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐาน 
    การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
    ยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ให้บริการวิชาการด้านตา่งๆ เช่น  
     ช่วยสอน ฝึกอบรมและเผยแพร่ 
     ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัการ 
     และวิธีการของงานวิทยาการ 
     คอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษา แนะน า  
     ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  
     เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีเพื่อให้สามารถ 
     ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องม ี
     ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม 
     คณะกรรมการต่างๆ ตามที ่
     ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง 
     วิชาการประกอบการพิจารณาและ 
     ตัดสินใจ และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนที ่
     เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

   เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ 
   ให้เหมาะสมกับลักษณะของ 
   หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน 
   โครงการวิจัยทางด้านวิทยาการ 
   คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ค าแนะน า 
   และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
    
 
 
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ   
    เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และ 
    เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยา  
    การคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทรง  
    คุณวุฒิในด้านวิทยาการ    
    คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน 
    ต่างๆ  ให้ค าปรึกษา แนะน า  
    ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆ  
    เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี และให้ 
    ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย  
    แผนงาน หรือโครงการของ 
    สถาบันอุดมศึกษา หรือ 
    นโยบาย แผนงานและโครงการ 
    ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
    การบริหาร หรือความมั่นคง  
    เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผล 
    สัมฤทธ์ิสูงสุดและบรรลภุารกิจ 
    ที่ก าหนดไว้ เข้าร่วมประชุม 
    คณะกรรมการตา่งๆ เกี่ยวกับ 
    งานวิทยาการคอมพิวเตอร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  เป็นผู้คดิรเิริ่มและวางแผน 
    ด าเนินการวิจัยต่างๆ และ 
    เผยแพร่ผลงานท่ีก่อนให้เกิด 
    ความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการ 
    ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน 
    วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอยา่ง 
    มาก วางหลักเกณฑ์ในการ 
    วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล  
    รวมทั้งก าหนดวิธีการและ 
    ระเบียบปฏิบตัิทางด้านวิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์  
    สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนา 
    ระบบหรือมาตรฐานในการ 
    ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกบั 
    ปัญหาต่างๆ และแนวทางการ 
    แก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษ 
    เฉพาะด้านท่ีมีความยุ่งยาก 
    ซับซ้อนมาก และมีขอบเขต 
    กว้างขวางมาก ติดตามความ  
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4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่ 
    ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู ้
    ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ 
    วิธีการของงานวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและ 
    ช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน 
    หน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได ้
    อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม 
    ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ 
    แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ 
    ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 
    และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5.  ในฐานะหัวหน้างาน นกจากอาจ 
    ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(6) ดังกล่าว 
    ข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนด 
    แผนงาน มอบหมาย ควบคุม  
    ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า  
    ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
    และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ 
    ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ 
    ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าว 
    ข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนด 
    นโยบายการปฏิบตัิงานติดต่อ 
    ประสานงาน วางแผน มอบหมาย  
    ส่งเสริม ก ากับ ควบคุมดูแลและ   
    ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า  
    ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  
    และแก้ไขปญัหา ข้อขัดข้องในการ 
    ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
    เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ 
    ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ 
    พิจารณาและตัดสินใจ และ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน  
   นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ  
   (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
   ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
   การปฏิบัติงาน ติดต่อประสาน  
   งาน วางแผน มอบหมาย  
   ส่งเสริม ก ากับ ควบคมุ ดูแล 
   และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
   แนะน าปรับปรุงแก้ไข ตดิตาม 
   ประเมินผลและแก้ไขปญัหา 
   ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน 
   หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให ้
   การปฏิบัติงานบรรลตุาม 
   เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิที่ 
   ก าหนด 
 
 
 
 
 

    ก้าวหน้าทางวิชาการด้าน 
    วิทยาการคอมพิวเตอร์และด้านท่ี 
    เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ 
    ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ 
    หน่วยงานเป็นท่ีปรึกษาใน 
    โครงการวิจัยที่ส าคญัทางด้าน 
    วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให ้
    ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน 
    การด าเนินการ 
4. ให้บริการวิขาการด้านต่างๆ เชน่ 
    ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ 
    ความรู้ทางด้านวิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ ในระดับชาติหรือ 
    นานาชาติ ประเมินและวิเคราะห ์
    สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและ 
    ให้ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ 
    กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหา 
    และช้ีแจงเรื่องต่างๆ ทางด้าน 
    วิทยาการคอมพิวเตอร์แก ่
    หน่วยงานท่ีสังกัด และหน่วยงาน 
    อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้  
    ความเชี่ยวชาญ และพัฒนา 
    บุคลากรทางด้านวิชาการ 
    คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม 
    คณะกรรมการตา่งๆ ตามทีไ่ดร้บั 
    แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบัน 
    อุดมศึกษา หรือของรัฐบาลในการ 
    เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา 
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ด้านการวางแผน 
1. วางแผนการท างานท่ี 
    รับผิดชอบ  
 
 
 
2. ร่วมวางแผนการท างานของ 
    หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให ้
    การด าเนินงานบรรลุตามเป้า  
    หมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ 
    หน่วยงานท่ีสังกัด  
 
 
 
2.  วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน 
     ตามแผนงานหรือโครงการของ 
     หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ 
     ปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน 
     บรรลุตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ 
     ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ 
    โครงการของหน่วยงานท่ีสังกัด  
 
 
 
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน 
    ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 
    ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ 
    ปฏิบัติงานและตดิตามประเมินผล  
    เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ 
    ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย และ 
    แผนงานหรือโครงการของ 
    หน่วยงานท่ีสังกัด  
 
 
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ 
    ท างาน โดยเช่ือมโยงหรือ 
    บูรณาการแผนงาน โครงการ  
    ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน  
    อุดมศึกษา  
 
 
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน 
    การปฏิบัติงาน ติดตามและ 
    ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที ่
    ก าหนด 
 
 
 
 
 

   ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิทยาการ 
   คอมพิวเตอร์ ทั้งในและต่างประเทศ 
   เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ 
   ประกอบการพิจารณาและ 
   ตัดสินใจ และปฏิบัติหนา้ที่อ่ืน 
   ที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย และ 
    แผนงาน หรือโครงการของ 
    หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา 
    เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ 
    ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด  
2. เป็นผู้แทนของกลุม่สถาบันอุดม  
    ศึกษา  หรือของรัฐบาลในการ 
    เข้าร่วมประชุมก าหนดนโยบาย  
    หรือโครงการทางด้านวิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์  เพื่อให้ข้อมูล 
    ประกอบการพิจารณาและ 
    ตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 7 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

ด้านการประสานงาน 
1.  ประสานการท างานร่วมกัน 
    ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน  
    ทั้งภายในและภายนอก  
    เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ 
    ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้
 
 
๒. ช้ีแจงและให้รายละเอียด 
    เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่ 
    บุคคลหรือหน่วยงานท่ี 
    เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ 
    เข้าใจหรือความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานตามที่ไดร้ับ 
    มอบหมาย 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น  
    เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้  
    ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
    รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง 
    เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน 
    หน้าท่ี เพื่อใหผู้้รับบริการ 
    ได้รับทราบข้อมลูความรู้ต่างๆ     
    ที่เป็นประโยชน ์
 
 
 
 
 

ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันโดยมี   
   บทบาทในการให้ความเห็นและ 
   ค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน 
   ทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิด 
   ความร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิตามที่ 
   ก าหนดไว ้
 
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบือ้งต้น 
    แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ 
    เข้าใจและความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝกึอบรม  
    ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
    นิสิต นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน 
    และภายนอกหน่วยงาน รวมทัง้ตอบ 
    ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่วกับ 
    งานในหน้าท่ี เพื่อให้มีความรู้ความ 
    เข้าใจและสามารถด าเนินงานได้อย่าง 
    ถูกต้อง 
 
 
 
 

ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานภายในสถาบัน 
    อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมี 
    บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว  
    เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ 
    ผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว ้
 
 
๒. ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่ 
    หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศกึษา  
    รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ  
    เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ 
    ร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกนั 
 
 
ด้านบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอด 
    ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    ที่ยุ่งยากซับซ้อน แกผู่้ใต้บังคับบัญชา  
    นิสิต นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายใน 
    และภายนอกหน่วยงาน รวมทัง้ตอบ 
    ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่วกับ 
    งานในหน้าท่ี เพื่อพัฒนาความรู้  
    เทคนิคและทักษะ ให้สามารถน าไป 
    ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ 
    ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานโครงการ 
    ต่างๆ กับบุคคลหน่วยงาน หรอื 
    องค์กรอื่นโดยมีบทบาทในการ 
    จูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ 
    ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที ่
    ก าหนด 
 
๒. ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก ่
    หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา  
    รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
    ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์ 
    และเกิดความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานร่วมกัน 
 
ด้านบริการ 
๑.  ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย  
    ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคญั 
    หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเพื่อ 
    สร้างความรู้ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 
    ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ  
    ด าเนินงานได้ลลุ่วงเป็นไปตาม 
    นโยบายและแผนงานท่ีก าหนด 
    ไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ  
    การตัดสินใจและสนับสนุน 
    ภารกิจของหน่วยงาน 
 
 

ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานโครงการ 
    ต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรอื 
    องค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ 
    จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ 
    ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที ่
    ก าหนด 
 
2. ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก ่
    หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา  
    รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ 
    ต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์ 
    และเกิดความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานร่วมกัน 
 
ด้านบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย  
    ช้ีแจง และตอบปัญหาที่ส าคญั 
    หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น 
    พิเศษทางด้านวิชาการวิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ ในระดับชาติหรือ 
    นานาชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  
    และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้
    อย่างกว้างขวาง 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

๒. จัดเก็บข้อมลูเบื้องต้น และ 
    ให้บรกิารข้อมูลทางวิชาการ  
    เกี่ยวกับด้านวิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากร 
    ทั้งภายในและภายนอก 
    หน่วยงาน นิสิต นักศึกษา 
    ตลอดจนผูร้ับบริการได้ทราบ 
    ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น 
    ประโยชน์สอดคล้อง และ 
    สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
    และใช้ประกอบการพิจารณา 
    ก าหนดนโยบาย แผนงาน 
    หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
 

๒. พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ  
    สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวชิาการ 
    ดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ซบัซ้อน  
    เพือ่ก่อ ให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู ้
    ที่สอดคล้องและสนบัสนุนภารกิจของ 
    หน่วยงาน 

๒. ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ  
    เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ 
    สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน 
    ภารกิจขององค์กร 
๓. จัดท าฐานข้อมลูระบบสารสนเทศท่ี 
    เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือก่อให้  
    เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 
    องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน 
    วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ 
    บุคคลทั่วไปไดร้ับความรู้ความ 
    เข้าใจท่ีถูกต้องและเป็น 
    ประโยชน์ 

๒. เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ ด้าน 
    วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให ้
    บุคคล หรือหน่วยงานไดร้ับ 
    ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและ 
    เป็นประโยชน ์
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิ
ปริญญาโทหรือวุฒิปรญิญาเอก 
หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทาง
คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 
     ปฏิบัติการ  
     และ 
2. ด ารงต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  
   ระดับปฏิบตัิการ 
    -  วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า  
       4 ปี  หรือ 
   -  วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า  
      3 ปี  หรือ 
   -  วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า  
      2 ปี 
 
 
 
 
 
 

1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบั 
     ปฏิบัติการ และ 
2.  ด ารงต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์
    ระดับช านาญการ มาแล้วไม่นอ้ย 
    กว่า 4 ปี 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 
    ปฏิบัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร ์
   ระดับช านาญการพิเศษ มาแล้ว 
   ไม่น้อยกว่า  3 ป ี
 
 
 
 
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับ 
   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
   ระดับปฏิบตัิการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งนักวิชาการ 
    คอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ 
    มาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ป ี
 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 
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มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

ประเภทต าแหน่ง :  กลุ่มอ ำนวยกำร ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง :  
- เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป     ระดับเชี่ยวชำญ 
- เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป     ระดับช ำนำญกำรพเิศษ 
- เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป     ระดับช ำนำญกำร 
- เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป     ระดับปฏิบัติกำร 

ชื่อสายงาน : บริหำรงำนท่ัวไป 

ชื่อต าแหน่ง :  เจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรงำนท่ัวไป 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป :  สำยงำนนีค้ลุมถึงต ำแหน่งตำ่ง ๆ  ที่ปฏิบัตงิำนบริหำรจดักำรภำยในส ำนักงำนและกำรบริหำรงำนท่ัวไป  ซึ่งมีลกัษณะงำนที่ปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนและ 
กำรบริหำรงำนท่ัวไป   โดยมีลักษณะงำนท่ีปฏิบตัิ ดังต่อไปนี ้
        1.  การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน  
        2.  การติดต่อนัดหมาย จดังานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรยีมเรื่องและเตรียมการส าหรับ 
             การประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงาน 
             อืน่ๆ ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
         
 

3.  ติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่ง  
4.  ปฏิบัตเิกี่ยวกับการควบคุม และบรหิารงานหลายดา้น เช่น งานสารบรรณ งานบริหาร 
     ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ  
     งานบริหารงานอาคารสถานท่ี งานบริหารการศึกษา งานกิจการนิสิต งานประชาสัมพันธ์  
     งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม ข้อมลูสถติิ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบตั ิ
     หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานระดับต้นที่ใช้ 
   ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ 
   ท างาน  
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจดัการภายใน 
   ส านักงานหรือการบรหิารงานท่ัวไป ภายใต ้
   การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบตัิงาน 
   อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
  โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน  
  ทักษะ และประสบการณส์ูงในงานด้านการ 
  บริหารงานท่ัวไป  
- ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  วิเคราะห์  
  สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏบิัติงานหรือ 
  พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความ 
  ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ 
  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ  
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์  
  โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญงาน  
  ทักษะ และประสบการณส์ูงมากในงานด้าน 
  การบริหารงานท่ัวไป   
- ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา คน้คว้า  
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ 
  ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตดัสินใจหรือ 
  แก้ไขปัญหาในงานท่ียุ่งยากมากและมีขอบเขต 
  กว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ 
  มอบหมาย หรือ 
   

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความ 
  เชี่ยวชาญในงานด้านการบริหารงานท่ัวไป 
  โดยใช้ความรู้ความ สามารถ ความเช่ียวชาญ  
  และประสบการณส์ูง  
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน 
  ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ  
  ความรู้ใหม่  
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านการบริหารงานท่ัวไปและ 
  น ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ 
  ด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จตาม 
  เป้าหมายและวัตถุประสงค์  ตลอดจน  
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หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบรหิารจัดการงาน 
    ทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งาน 
    บริหารทรัพยากรบคุคล งานจดัระบบงาน  
    งานการเงินและบัญชี งานพัสด ุงานบริหาร 
    อาคารสถานท่ี งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย 
    เอกสารงานรวบรวมข้อมลูและสถิติ งาน 
    ระเบียบแบบแผนงานสัญญา เป็นต้น เพื่อ 
    สนับสนุนการปฏิบตัิงานต่างๆ ในหน่วยงานท่ี 
    รับผิดชอบ 
 
 
 

- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ 
  ความรับผดิชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
  ด้านบริหารงานท่ัวไปท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของ 
  งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานท่ี 
  ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนด 
  แนวทางการท างานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  
  ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ 
  งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านปฏิบัติการ 
1. ควบคุม ตรวจสอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ   
    การบริหารงานท่ัวไปในส านักงาน เช่น งาน 
    ธุรการ งานบริหารทรัพยากรบคุคล งาน 
    บริหารแผนปฏบิัติงาน งานจัดระบบงาน  
    งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและ 
    บัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี   
    งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวม  
    ข้อมูลและสถติิ งานระเบยีบแบบแผน งาน 
    สัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
    ต่างๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น  
    มีประสิทธิภาพ 
 

-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าท่ีและ 
   ความรับผิดชอบในการควบคมุการปฏิบัติงาน 
   ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และม ี
   ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก  
   โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
   และความช านาญงานสูงมากในงานด้านการ 
   บริหารงานท่ัวไป   
-  ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาใน 
   งานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับและ 
   ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงาน  
   เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเรจ็ตาม 
   วัตถุประสงค์ และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
 
 
ด้านปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานท่ัวไปใน 
    ส านักงานท่ียุ่งยากซับซ้อน ควบคุม ดูแล  
    ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
    เกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไปในส านักงาน  
    เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

   เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ  
   และแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยากและ 
   มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด 
   ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
   แนะน า หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค 
   ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกีย่วข้อง และ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือ 
-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมี 
   หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม 
   ก ากับหน่วยงานด้านการบริหารงานท่ัวไป 
   ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและ 
   มีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซบัซ้อนมาก 
   เป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ 
   ผู้ปฏิบตัิงานเพื่อให้งานท่ีรับผดิชอบส าเร็จ 
   ตามวัตถุประสงค์ และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ด้านปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัตหิน้าท่ีในฐานะผูเ้ชี่ยวชาญด้านการ 
    บริหารงานท่ัวไป  พัฒนาและประยุกต์ใช้ 
     ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
     ประสบการณ์ วิธีการและเทคนิคต่างๆ  
     เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐาน 
     ในการปฏิบัติงาน 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล  สถติิ สรปุรายงาน  
   เพื่อสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้าน 
   ต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งาน 
   บริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติงาน  
   งานบริหารอาคารสถานท่ี งานสัญญาต่างๆ  
   เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ควบคุม ตรวจสอบ และปฏบิัตงิานเลขานุการ 
   ที่ยากและต้องใช้ความช านาญ เช่น งานโต้ตอบ 
   งานแปลเอกสาร ดูแลการจัดการประชุม  
   งานรับรองและงานพิธีต่างๆ งานบันทึกเรื่อง 
   เสนอที่ประชุม จัดท ารายงานการประชุมและ 
   รายงานอื่นๆ ติดตามผลการปฏบิัติงานตามมต ิ
   ที่ประชุม เพื่อให้การด าเนินการประชุมและ 
   การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องส าเร็จลลุ่วงด้วย 
   ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  
    ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ  
    คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบและ 
    เผยแพร่ผลงานทางด้านการบรหิารงานท่ัวไป  
    เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิค 
    วิธีการ ก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ 
    มาตรฐานของงานให้มคีุณภาพและประสิทธภิาพ  
    ยิ่งข้ึน หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา 
    เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินการวิจัยต่างๆ ในงาน  
    บริหารงานทั่วไปและเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้  
    เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ท่ี 
    เป็นประโยชน์ต่องานบริหารงานท่ัวไป  
    วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห ์ วิจัย  
    ประเมินผล รวมทั้งก าหนดวิธีการและ 
    ระเบียบปฏิบตัิทางด้านการบรหิารงาน 
    ทั่วไป เพ่ือพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน 
    การปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป เสนอ 
    ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการ 
    แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต 
    กว้างขวางมากทางด้านการบริหารงานทั่วไป  
    ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการ 
    บริหารงานท่ัวไปและด้านท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ 
    น ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
    ของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ  
    วิจัยทางด้านการบริหารงานท่ัวไป เพ่ือให้ 
    ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
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๓. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ  
    แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ 
    ส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที ่
    ประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงาน 
    อื่นๆ เพื่อให้การด าเนินการประชุมและการ 
    ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วย 
    ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
4. ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ  
   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออ านวย 
   ความสะดวกและเกดิความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ช่วยวางแผน และติดตามงานในส านักงาน  
    เพื่อให้สามารถบริหารงานเกิดผลสัมฤทธ์ิ 
    ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับการตดิต่อกับหน่วยงาน 
   และบุคคลต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือ 
   อ านวยความสะดวก และเกดิความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่ ฝึกอบรม  
    และเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ 
    หลักการและวิธีการของงานในด้านการ 
    บริหารงานท่ัวไป ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบ 
    ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่วกับงานใน 
    หน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
    ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม 
    คณะกรรมการตา่งๆ ตามทีไ่ดร้บัแต่งตั้ง  
    เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ 
    พิจารณาและตัดสินใจ และปฏบิัติหน้าที่อ่ืนท่ี   
    เกี่ยวข้อง 
 
 
๔. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน 
    ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า 
    หน้าท่ีก าหนดนโยบายการปฏบิัติงาน ติดต่อ 
    ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม  
    ก ากับ ควบคมุดูแล และตรวจสอบ ให้ค าปรกึษา  
    แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล  
    และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
    ในหน่วยงานที่รับผดิชอบ เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงาน  
    บรรลุตามเป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม  
    ให้การ บริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน 
    การบริหารงานท่ัวไป ตอบปญัหาและชี้แจง 
    เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้ 
    สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถูกต้อง  
    มีประสิทธิประสิทธิภาพ  เข้ารว่มประชุม 
    คณะกรรมการตา่งๆ ตามทีไ่ดร้บัแต่งตั้ง  
    เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ 
    รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา 
    ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการบริหารงาน 
    ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล 
    ทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาและ 
    ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ 
    ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น 
    แล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการ 
    ปฏิบัติงาน ตดิต่อประสานงาน วางแผน  
    มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแล 
    และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
    ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและ 
    แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน  
    ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การ 
    ปฏิบัติงานบรรลตุามเป้าหมายและ 
    ผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
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5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา  
    แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจา้หน้าท่ีระดับ 
    รองลงมาและแก่นิสติที่มาฝึกงาน ตอบปัญหา 
    และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
    เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้อง  
    มีประสิทธภิาพ และปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  
    สังเคราะห์ หรือวิจัย ด้านการบริหารงานทั่วไป  
    จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกีย่วกับงานใน 
    ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้าน 
    การบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการ  
    และมาตรฐานการปฏบิัติงานให้ม ี
    ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
6. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เชน่  ฝึกอบรม  
    เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 
    และวิธีการของงานบริหารงานทั่วไป ให้ 
    ค าปรึกษา แนะน า ตอบปญัหาและช้ีแจง 
    เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานให้หน้าที่ เพื่อให้ 
    สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งถูกต้องมี 
    ประสิทธิภาพ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
    ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ  
    ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
7. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน 
   ตามข้อ (1)-(6) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า 
   หน้าท่ีก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม  
   ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง 
   แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา 
   ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที ่
   รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบตัิงานบรรลตุาม 
   เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิที่ก าหนด 
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ด้านการวางแผน 
1. วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ 
  
2. ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ 
    โครงการเพื่อให้การด าเนินงานบรรลตุาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
 
 
ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน 
   หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก  
   เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที ่
   ก าหนดไว้ 
 
๒. ช้ีแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  
    ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที ่
    เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ 
    ร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ด้รับ 
    มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน  
   ที่สังกัด  
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน 
   ตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  
   แก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้การ 
   ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ 
   ที่ก าหนด 
 
 
ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 
    การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก ่
    สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้ 
    เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที ่
    ก าหนดไว ้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบือ้งต้นแก่ 
    สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน 
    ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความ 
    ร่วมมือในการด าเนินงานตามทีไ่ด้รับ 
    มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ 
    ของหน่วยงานท่ีสังกัด  
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม 
    นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ 
    หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและ 
    ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย  
    และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 
ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานภายในสถาบันอุดมศึกษา  
   หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา  
   โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์  
   ตามที่ก าหนดไว ้
 
๒. ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน า แก่หน่วยงาน 
    ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง 
    ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ 
    เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ 
    โครงการของหน่วยงานท่ีสังกัด  
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน  
    โดยเช่ือมโยง หรือบูรณาการแผนงาน  
    โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน  
    อุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน 
    การปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล  
    เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ 
    ที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานโครงการตา่งๆ กับ 
    บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยม ี
    บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด 
    ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่ก าหนด 
 
๒. ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแกห่น่วยงานใน 
    สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน 
    และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ 
    เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
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ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่  
    ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน 
    ทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  
    เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อใหผู้้รับบริการ 
    ได้รับทราบข้อมลูความรู้ต่างๆ ที่เป็น 
    ประโยชน์ 
 
 
๒. จัดเก็บข้อมลูเบื้องต้น และให้บริการข้อมลู 
    ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน 
    ทั่วไป เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
    หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบ  
    ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
    สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน  
    และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  
    แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 
 
 
 

ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอด  
    ความรู้ ทางด้านการบริหารงานท่ัวไปแก่ผู้ใต ้
    บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง 
    ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ 
    ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่วกับงานใน 
    หน้าท่ีเพื่อให ้มีความรู้ความเขา้ใจและ 
    สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
 
๒. พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ 
    เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านการ 
    บริหารงานทั่วไปที่ซับซ้อน เพือ่ก่อให้เกิดการ 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีส่อดคล้อง และสนบัสนุน 
    ภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน  
    การบริหารงานทั่วไปที่ยุ่งยากซบัซ้อนแก่ผู้ใต้  
    บังคับบัญชา นิสิต  ผู้รับบริการทั้งภายใน 
    และภายนอกหน่วยงาน รวมทัง้ตอบปัญหา 
    และช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
    เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนคิและทกัษะ ให้สามารถ  
    น าไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปญัหาและ 
    ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่  
    ประยุกต์เทคโนโลยรีะดับสากล เพื่อให ้
    สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
๓. จัดท าฐานข้อมลูระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ 
    งานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือก่อให้เกิดการแลก 
    เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 

ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ช้ีแจง และ 
    ตอบปัญหาที่ส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก 
    เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ 
    บริหารงานทั่วไป ให้บุคคลหรือหน่วยงาน 
    สามารถด าเนินงานไดลุ้ล่วงเปน็ไปตาม 
    นโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้ หรือเพื่อ 
    เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ 
    สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
๒. เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหาร  
    งานท่ัวไป เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู ้
    ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นประโยชน ์

 



 

หน้า 8 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ 

    มีคุณวุฒิอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
1. ไดร้ับวุฒิปรญิญาตรี หรือคุณวฒุิอย่างอ่ืนท่ี
เทียบไดไ้มต่่ ากว่านี ้
2. ไดร้ับวุฒิปรญิญาโท หรือคณุวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบไดไ้มต่่ ากว่านี ้
3. ไดร้ับวุฒิปรญิญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบไดไ้มต่่ ากว่านี ้
 
 
 
 
 
 
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ  
    และ 
2. ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
    ระดับปฏิบัติการ  
    - วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี   
      หรือ 
    - วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
      หรือ 
    - วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี
  
 
 
 
 
 
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ  
    และ 
2.  ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป    
     ระดับช านาญการ มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 4 ปี  
      
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ 
    และ 
2. ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารทั่วไป 
    ระดับช านาญพิเศษ มาแล้วไมน่้อยกว่า 3 ป ี
 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง เป็นไปตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ก ำหนด 

 

 

 

 

ฉบับท่ี 4 :  วันท่ี  11  มีนาคม  2562  (ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป)  



 

หน้า 1 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 
หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 

ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ 
   ต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง 
   วิชาการในการท างาน  
-  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาล 
   ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ  
   และ 
-  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมี 
   ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ  
   ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์ 
   สูงในงานด้านการพยาบาล 
-  ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  
   ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย  
   เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือแก้ไข 
   ปัญหาในงานท่ีมีความยุ่งยากและมีขอบเขต 
   กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
   มอบหมาย หรือ  

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมี 
   ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ  
   ความช านาญงาน ทักษะ และ 
   ประสบการณ์สูงมากในงานด้าน 
   การพยาบาล 
-  ปฏิบัติงานท่ีต้องท าการศึกษา ค้นคว้า  
   ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห ์หรือวิจัย เพื่อ 
   การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ  
   หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ียุ่งยากมากและ 
   มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่น 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความ 
   เชี่ยวชาญในงานด้านการพยาบาล  โดยใช้ 
   ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ  
   และประสบการณ์สูง  
-  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน 
   ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ  
   ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านการพยาบาล 
   และน ามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้ 
   การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
   ส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์   

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานท่ีมี 
   ความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้าน 
   การพยาบาล โดยใช้ความรู้ความ  
   สามารถ ความเชี่ยวชาญ และ 
   ประสบการณ์สูงมาก  
-  ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ 
   มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา 
   ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซ่ึงต้องมี 
   การวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือ 
   เฉพาะทาง และน ามาประยุกต์ใช้ 

ประเภทต าแหน่ง :  กลุ่มวิชาชีพ ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง :  
- พยาบาล     ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
- พยาบาล     ระดับเชี่ยวชาญ 
- พยาบาล     ระดับช านาญการพิเศษ 
- พยาบาล     ระดับช านาญการ 
- พยาบาล     ระดับปฏิบัติการ 

ชื่อสายงาน :  การพยาบาล 

ชื่อต าแหน่ง :  พยาบาล 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป :  สายงานนีค้ลุมถึงต าแหน่งตา่งๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้

1. การให้การพยาบาลผู้ป่วย หรือปฏบิัติงานการพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษาบ าบัด                       5.  การตรวจนเิทศและพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับงานการ 
2. ปฏิบัติงานวิชาการเกีย่วกับการศึกษา การพัฒนา และการส่งเสริมกจิการพยาบาล โดยเป็นผูค้วบคุม                   พยาบาล 

ประสานงานการผลิตเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวกับงานการพยาบาล                                                              6.  การวางแผนโครงการอ านวยการ และตดิตามประเมินผลในการผลติพยาบาลและ   
3. การศึกษา วิเคราะห์เพื่อรับรองและปรับปรุงหลักสตูรการศึกษา                                                              ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. การก าหนดมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการบริการงานการพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 



 

หน้า 2 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 

ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นพื้นฐานตาม 
    มาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาล 
   แก่ผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานพยาบาลใน 
   ฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษา บ าบัด 
   หรือ ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ 
   อนามัย และป้องกันโรค เพื่อให้ผู้ป่วย 
   ได้รับการดูแลท่ีถูกต้องเหมาะสม  
   และปลอดภัย 
 
 
 
 

-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าท่ีและ 
   ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
   ด้านการพยาบาล  ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงาน 
   หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานท่ี 
   ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนด  
   แนวทางการท างานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์  
   ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงาน 
   เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จตาม 
   วัตถุประสงค์ และ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นสูง ตามมาตรฐาน 
    วิชาชีพในการให้การพยาบาล แก่ผู้ป่วย หรือ 
    ปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ใน 
    การรักษา บ าบัด หรือ ปฏิบัติงานส่งเสริม 
    สุขภาพอนามัย และป้องกันโรค เพื่อให้ 
    ผู้ป่วย ได้รับการดูแลท่ีถูกต้องเหมาะสม  
    และปลอดภัย 
 
 
 
 
 

   ตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ 
-  ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าท่ี 
   และความรับผิดชอบในการควบคุมการ 
   ปฏิบัติงานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงาน 
   หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานท่ี 
    ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้ 
   ความสามารถ ประสบการณ์ และความ 
   ช านาญงานสูงมากในงานด้านการพยาบาล 
 -  ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจหรือแก้ไข 
    ปัญหาในงานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก  
    ตลอดจนก ากับและตรวจสอบการ 
    ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานท่ี 
    รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ 
    ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
ด้านปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นสูง ท่ียุ่งยาก  
    ซับซ้อน หรือ ภาวะวิกฤต ตามมาตรฐาน 
    วิชาชีพเพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะ 
    คุกคาม ได้รับการดูแลท่ีถูกต้องเหมาะสม 
    และปลอดภัย ควบคุม ตรวจสอบการ 
    ปฏิบัติงานพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตาม 
    มาตรฐานท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 

   ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน  
   โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความ 
   ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ 
   ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้ 
   ค าปรึกษาแนะน า หรือปรับปรุงผสมผสาน            
   เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวข้อง     
   และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 
   มอบหมาย หรือ 
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมี 
   หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุม 
   ก ากับหน่วยงานด้านการพยาบาลท่ีมี 
   ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี 
   ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก 
   เป็นพิเศษ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบ 
    ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จ 
    ตามวัตถุประสงค์ และ 
- ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้านปฏิบัติการ 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน 
    การพยาบาล พัฒนาและประยุกต์ใช้ 
    ความรู้วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้น 
    การให้การบริการและส่งเสริมสุขภาพ 
    ท่ีมีประสิทธิภาพและสุขภาวะที่ดีของ 
    ประชาชน 
 
 
 
 
 
 

   ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฏี 
   แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเน้ือหาของ 
   งาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความ 
   ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก 
   หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน     
   ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า หรือ   
   ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง   
   ระหว่างสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และ 
-  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
    ด้านการพยาบาล พัฒนาและประยุกต์  
    ใช้ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการ 
    เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและ 
    เทคนิคเกี่ยวกับงานพยาบาลท่ี 
    เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนา  
    ประเทศ เพื่อคิดค้นการให้การบริการ 
    และส่งเสริมสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
    และสุขภาวะที่ดีของประชาชน 
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ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ  
    วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา  
    ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือได้ 
    อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ ์
    และทันเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า 
    วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ผลงาน 
    ทางด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อ 
    พัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิ 
   ภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพท่ีซับซ้อน 
   และปรับปรุงการบริการพยาบาล รวมท้ัง 
   การปรับใช้ การบ าบัด เครื่องมือพิเศษ 
   ให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพื่อช่วยเหลือ 
   ในกรณีรีบด่วนได้อย่างทันท่วงที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า  
    ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย 
    ด้านการพยาบาล จัดท าเอกสารวิชาการ  
    คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ 
    เผยแพร่ผลงานทางด้านการพยาบาล 
    เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนา 
    มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มี 
    ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

2. คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญหาภาวะ 
    เสี่ยง คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือ 
    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์    
   สังเคราะห์ หรือวิจัย ท่ียุ่งยากซับซ้อน  
   พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงาน 
   ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน 
   ทางด้านการพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดการ 
   พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการก าหนด 
   แนวทางพัฒนาระบบและมาตรฐานของ 
   งานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา 
   เกี่ยวกับงานด้านการพยาบาล หรือเพื่อให้ 
   ข้อเสนอแนะในการก าหนดลักษณะและ 

2. เป็นผู้คิดริเริ่มการด าเนินงานวิจัยต่างๆ 
    และเผยแพร่ผลงานท่ีก่อให้เกิดความรู้ 
    ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ ท่ีเป็น 
    ประโยชน์ต่องานการพยาบาล หรือ 
    ก าหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให ้  
    สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมท้ังก าหนด 
    วิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการ 
    พยาบาล เพื่อพัฒนาระบบ หรือ 
    มาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล  
    หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา 
    และวิธีการแก้ไข ปัญหาท่ีมีความยุ่งยาก 
    และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน 
    การพยาบาล ติดตามความก้าวหน้าทาง 
    วิชาการด้านการพยาบาล และด้านท่ี 
    เกี่ยวข้องเพื่อน ามาประยกุต์ใชใ้ห้เหมาะสม 
    กับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นท่ีปรึกษา 
    ในโครงการวิจัยทางด้านการพยาบาล  
   เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการ 
   ด าเนินการ 
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ  เช่น ชว่ยสอน 
    ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน 
   การพยาบาล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการ 
   พยาบาล ให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้ค า  
   ปรึกษาแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง 
   ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี และให้ค าแนะน า 
    เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 
   ของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย 
   แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ  
   สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ 
   มั่นคง เพื่อให้การด าเนินงานเกิดผล 

 
2. ส่งเสริม ก ากับ ควบคุม ดูแลและ 
    ตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านการ 
    พยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
    สากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมาย 
    ตามนโยบายในภาพรวมของ 
    หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนด าเนินการ 
    วิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานท่ี 
    ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิค 
    วิธีการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่องาน 
    การพยาบาลเป็นอย่างมาก วาง 
    หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย  
     ประเมินผล รวมท้ังก าหนดวิธีการและ 
     ระเบียบปฏิบัติทางการพยาบาล 
     ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย  
     เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน 
     การปฏิบัติงานการพยาบาล หรือ 
     เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา 
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ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ร่วมวางแผนโครงการ และประสาน 
    งาน เพื่อให้การปฏิบัติงานพยาบาล 
    ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
    ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อรับรองและ 
    ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การ 
    ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ 
    มาตรฐานการบริการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วางแผนโครงการ ประสานงาน สนับสนุน 
    และอ านวยการผลิตบุคลากรทางการ 
    พยาบาล ก าหนดลักษณะและมาตรฐาน 
    ในการปฏิบัติงานพยาบาล เพื่อวางแนว  
    ทางสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางาน 
    พยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มาตรฐานในการปฏิบัติงานพยาบาล 
   พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาล 
   เฉพาะทางท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นท่ี 
   ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการ 
   พยาบาล เพื่อให้ค าแนะน า และข้อเสนอ  
   แนะในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน 
    ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 
    เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน 
   พยาบาล ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา  
   และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
   เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
   มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรม  
   การต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ 
   ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
   และตัดสินใจและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ี 
   เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้  
   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ี 
   ได้รับแตง่ตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดม  
   ศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วม 
   ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
   งานพยาบาล ท้ังในและต่างประเทศ  
   เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบการ 
   พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าท่ี 
   อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ 
    ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าว 
    ข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย  
    การปฏิบัติงาน ติดต่อ ประสานงาน 
    วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ  
    ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
    แนะน าปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
    และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ  
    งานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การ 
    ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ 
    ผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ี 
     มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านท่ีมีความ 
     ยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีขอบเขต 
     กว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้า 
     ทางวิชาการการพยาบาล และ 
     ด้านท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ 
     ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ 
     หน่วยงานเป็นท่ีปรึกษาในโครงการ  
     วิจัยท่ีส าคัญทางด้านการพยาบาล  
     เพื่อให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะใน 
     การด าเนินการ 
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย 
    สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ 
    ทางด้านการพยาบาล ในระดับชาติ 
    หรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์ 
    สถานการณ์เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ 
    ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน 
    การพยาบาล ให้กับหน่วยงานต่างๆ  
    ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
    ทางด้านการพยาบาลแก่หน่วยงานท่ี 
    สังกัดและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
    เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ  
    และพัฒนาบุคลากรทางด้านการ 
    พยาบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  
    ต่างๆตามท่ีได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทน 
    ของกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษาหรือของ 
    รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ 
    เจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน 
    การพยาบาล ท้ังในและต่างประเทศ  
    เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ 



 

หน้า 5 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 

ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
    ช่วยสอน ให้ค าปรึกษา แนะน าใน 
    การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับ 
    รองลงมาแก่นิสิต นักศึกษา ท่ีมาฝึก 
    ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจง 
    เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
    เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
    ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ 
    หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ  
2. ร่วมวางแผนการท างานของ 
    หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ 
    ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ 
    ผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 
 
 
 
 

5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 
    ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ 
    ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ 
    ของงานพยาบาล ให้ค าปรึกษา แนะน า 
    ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ 
    งานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
    อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม 
    ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ท่ีได้รับแต่งตั้ง 
    เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ 
    พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าท่ีอื่น 
    ท่ีเกี่ยวข้อง 
6. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ  
    งานตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว  
    ต้องท าหน้าท่ีก าหนดแผนงาน มอบหมาย  
    ควบคุม ตรวจสอบให้ค าปรึกษา แนะน า  
    ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และ 
    แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน 
    หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ  
    งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี 
    ก าหนด 
ด้านการวางแผน 
1.  ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ 
     หน่วยงานท่ีสังกัด  
2.  วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม 
     แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  
     แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ 
     ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ 
     ผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 
 
 

5. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ 
    ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(4) ดังกล่าวข้างต้น 
    แล้ว ต้องท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายการ 
   ปฏิบัติงานติดต่อประสานงาน วางแผน  
   มอบหมาย ส่งเสริม ก ากับ ควบคุมดูแล 
   และตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า  
   ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ 
   แก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
   ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้การ 
   ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ 
   ผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงานหรือ 
    โครงการของหน่วยงานท่ีสังกัด  
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตาม 
    นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ 
    หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
    และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม 
    เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานหรือ 
    โครงการของหน่วยงานท่ีสังกัด  
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน  
    โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน  
    โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน     
    อุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหา 
    ในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล  
    เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 
    ท่ีก าหนด 

    พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ 
    หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวางแผน 
1. ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงาน  
    หรือโครงการของหน่วยงานในสถาบัน 
    อุดมศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
    และผลสัมฤทธิ์ท่ีก าหนด  
2. เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา   
    หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม 
    ก าหนดนโยบาย หรือโครงการทาง  
    ด้านการพยาบาล เพื่อให้ข้อมูล 
    ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 



 

หน้า 6 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 

ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง 
    ทีมงานหรือหน่วยงาน ท้ังภายใน 
    และภายนอก เพื่อให้เกิดความ 
    ร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามท่ี 
    ก าหนดไว้ 
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ 
    ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง 
    ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น  
    เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน 
    การพยาบาล รวมท้ังตอบปัญหา 
    และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน 
    หน้าท่ี เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ 
    ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ท่ีเป็น 
    ประโยชน์ 
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และใหบ้ริการ 
    ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงาน 
    พยาบาล เพื่อให้บุคลากรท้ังภายใน 
    และภายนอกหน่วยงาน นิสิต  
    นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้ 
    ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ท่ีเป็น 
    ประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุน 
    ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ  
    การพิจารณาก าหนดนโยบาย  
    แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 
    การให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 
    สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้ 
    เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี 
    ก าหนดไว้ 
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่ 
    สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ 
    หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ 
    และความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ี 
    ได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม  
   ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการพยาบาลแก่ 
   ผู้ใต้บังคับ บัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้รับ  
   บริการท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  
   รวมท้ังตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  
   เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้มีความรู้ความ 
   เข้าใจและสามารถด าเนินงานได้อย่าง 
   ถูกต้อง 
๒. พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ ส่ือ 
    เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน 
    การพยาบาล ท่ีซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีสอดคล้องและ 
    สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

ด้านการประสานงาน 
1. ประสานการท างานภายในสถาบัน 
    อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท 
    ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ 
    ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนดไว้ 
 
๒. ให้ข้อคิดเห็น และค าแนะน าแก่ 
    หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา  
    รวมท้ังที่ประชุมท้ังในและต่างประเทศ  
    เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ 
    ในการด าเนินงานร่วมกัน 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
    ทางด้านการพยาบาล ท่ียุ่งยากซับซ้อน  
    แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา   
    ผู้รับบริการท้ังภายในและภายนอก 
    หน่วยงาน รวมท้ังตอบปัญหาและชี้แจง 
    เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อ 
    พัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะ ให้ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข 
    ปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
๒. ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ เผยแพร่  
    ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้ 
    สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
๓. จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศท่ี 
   เกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด 
   การและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร 
 
 

ด้านการประสาน 
1. ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ 
    บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี 
    บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิด 
    ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด 
 
๒. ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่หน่วยงาน 
    ในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังที่ประชุมท้ัง 
    ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ 
    และเกิดความร่วมมือในการด าเนินงาน 
    ร่วมกัน 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง และ 
    ตอบปัญหาท่ีส าคัญหรือยุ่งยากซับซ้อน 
    มากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
    งานการพยาบาล ให้บุคคลหรือหน่วยงาน 
    สามารถด าเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม 
    นโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้ หรือ 
    เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ 
    สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการพยาบาล 
   เพื่อให้บุคคลท่ัวไปได้รับความรู้ความ 
   เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 

ด้านการประสาน 
1. ประสานการท างานโครงการต่างๆ กับ 
    บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดย 
    มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้ 
    เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี 
    ก าหนด 
2.  ให้ข้อคิดเห็นและค าแนะน าแก่
หน่วยงาน  
    ในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังที่ประชุม 
    ท้ังในและต่างประเทศ เพื่อเป็น 
    ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ 
    ด าเนินงานร่วมกัน 
ด้านการบริการ 
๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า วินิจฉัย ชี้แจง  
    และตอบปัญหาท่ีส าคัญหรือยุ่งยาก 
    ซับซ้อนมากเป็นพิเศษทางด้านการ 
    พยาบาล ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
    เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถ 
    น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
๒. เผยแพร่  ถ่ายทอดความรู้ ด้าน 
    การพยาบาลเพื่อให้บุคคลท่ัวไปหรือ 
    หน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจท่ี 
    ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 



 

หน้า 7 
 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
   ได้รับวุฒิปรญิญาตรี หรือ ปริญญาโท 
หรือ ปริญญาเอก หรือที่เทียบไดไ้ม่
ต่ ากว่านี้ทางการพยาบาล และ ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลช้ันหนึ่ง หรือใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
การผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 
 

1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     พยาบาล ระดับปฏบิัติการ และ 
2. ด ารงต าแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ 
    - วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
   หรือ 
   - วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
   หรือ 
   - วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
 
 

1.  มีคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
     พยาบาล ระดับปฏบิัติการ และ 
2.  ด ารงต าแหน่งพยาบาล ระดับช านาญการ  
     มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
    พยาบาล ระดับปฏิบัติการ  
    และ 
2. ด ารงต าแหน่งพยาบาล ระดบั 
    ช านาญการพิเศษ มาแล้วไม่นอ้ยกว่า  
    3 ป ี
 
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
    พยาบาล ระดับปฏิบัติการ  
    และ 
2. ด ารงต าแหน่งพยาบาล ระดบั 
    เชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 

 



 

หน้า 1 
 

 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
 

 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จ การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้  
   ความสามารถปฏิบัติงานด้านพยาบาล 
-  ปฏิบัติงานตามค าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูม่ือท่ีมีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การก ากับ  
   ตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะวิธีการแกไ้ขปรับปรุง การปฏิบัติงาน  
   และ 
-  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
-  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตัิงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถความช านาญงาน ทักษะ  
   หรือ ประสบการณส์ูงในการปฏบิัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ 
-  ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตผุล  
   แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือ 
-  พัฒนางานในหน้าท่ีและงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักท่ี 
   ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า และ 
   เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ 
-  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

ประเภทต าแหน่ง :  กลุ่มบริการ ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง :  
- ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล     ระดับช านาญงาน 
- ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล     ระดับปฏิบัติงาน 

 

ชื่อสายงาน :  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 

ชื่อต าแหน่ง :  ผู้ปฏิบตัิงานพยาบาล 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป :  สายงานนีค้ลุมถึงต าแหน่งตา่ง ๆ  ที่ปฏิบัตงิานช่วยและสนับสนุนงานพยาบาล  โดยมลีักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดังตอ่ไปนี้  
1. การปฏิบัติการ หรือให้บริการพยาบาลขั้นมลูฐาน หรือการพยาบาลเทคนิคอย่างง่ายแกผู่้ป่วย 
    ทางร่างกายหรือจิตใจ ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ ผูม้ีครรภ ์ทารก คนปัญญาอ่อน คนชรา 
    ในโรงพยาบาลหรือสถาบัน 
2. การรักษาและบ าบัด หรือปฏิบตัิงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย และการป้องกันโรคแก่ผูป้่วย และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 



 

หน้า 2 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบตามระดับต าแหน่ง 
ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน 

ด้านการปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติงานพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ป่วยไดร้บัการดูแลที่ถูกต้อง 
2. เฝา้ระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยท่ีไม่ยุ่งยากซับซอ้น เพื่อด าเนินการพยาบาล 
    เบื้องต้นและแจ้งให้พยาบาลวชิาชีพทราบ 
3. จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครือ่งมือในการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อให้เครื่องมือพร้อมใช้ 
    ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา 
4. จัดสิ่งแวดล้อมใหเ้หมาะสมกบังานบริการ เพื่อความปลอดภยัและความสุขสบายของผูร้ับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการบริการ 
1. ให้ค าแนะน า ตอบปญัหา แก้ไขปัญหาในการปฏบิัติงานให้แก่ผูร้บับริการ ท้ังภายในและภายนอก 
    หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวก และเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจในงานพยาบาล 
2. ประสาน แลกเปลีย่นความรู้และข้อมูลต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก 
    หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   
 
 
 
 
 
 

ด้านปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติงานพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องใช้การตัดสนิใจในการดูแลผู้ป่วย 
    เป็นครั้งคราว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบัการดูแลที่ถูกต้อง 
2. เฝา้ระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยท่ีไม่ยุ่งยากซับซอ้น เพื่อด าเนินการ 
    พยาบาลเบื้องต้นและแจ้งให้พยาบาลวิชาชีพทราบ 
3. ก าหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มที่รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างม ี
    ประสิทธิภาพ 
4. จัดเตรียม ดูแล บ ารุงรักษาเครือ่งมือในการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อให้เครื่องมือพร้อมใช้ 
    ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา 
5. จัดสิ่งแวดล้อมใหเ้หมาะสมกบังานบริการ เพื่อความปลอดภยัและความสุขสบายของ 
    ผู้รับบริการ 
6. ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบตัิให้แก่ นิสิต นักศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ 
    ในงานพยาบาล 
ด้านการก ากับดูแล 
1. ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา  
    เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2. วางแผน ประเมินผล ให้ค าแนะน าและแกไ้ขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพยาบาล 
    ในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ด้านการบริการ 
1. ให้ค าแนะน า ตอบปญัหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพยาบาลในความรับผดิชอบให้แก ่
    ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความช านาญทางด้านงานพยาบาล 
2. ประสานงานกับหน่วยงาน หรอืผู้รับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้ 
    ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน 



 

หน้า 3 
 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน 
     ได้รับวุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ ประกาศนยีบัตร
วิชาชีพช้ันสูง หรือท่ีเทียบได้ไมต่่ ากว่านี้ทางผู้ช่วยพยาบาล หรือ ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือ 
ผู้ช่วยพยาบาลและจติเวช หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 

1. มีคณุสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลระดับปฏิบัติงาน  และ 
2. ด ารงต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  ระดับปฏิบัติงาน  
    - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี   
      หรือ 
    - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ป ี
      หรือ  
    - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ป ี
 

 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 

  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด 



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description) 

ตําแหนงเลขท่ี: 0552 ช่ือ-สกุล: นางจันทิมา  ทองสุภาพ 

ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย : นักวิชาการศึกษา ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ : Academic Service Officer 

งาน: งานบริการการศึกษา สังกัด: สํานักงานเลขานุการ  

รายงานตรงตอ : 1. คณบดีคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

ระดับ : ชํานาญการ 

 

วัตถุประสงค (Job Purpose) 

สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 

            ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน โดยตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู 

ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานการศึกษา หลักสูตร และกิจการนิสิต มีการตัดสินใจและแกไขปญหาท่ี

คอนขางยากใน งานบริการการศึกษาเพ่ือใหการปฏิบัติงานดานบริการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรถูกตองตาม

ระเบียบขอบังคับและมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา  

            ปฏบัิติงานในฐานะนักวิชาการศึกษา ดําเนินการจัดการดานทะเบียนนิสิต ใบคํารองดานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี 

ดาํเนินการประสานงานหนวยงานตางๆ ในการรับเขาศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดําเนินงาน สรุปรวบรวมและวิเคราะห ขอมูลผล

การเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี และทําการวิจัยสถาบัน รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 1 : 

กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน 

กิจกรรมหลกัท่ี 1 : 

กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน 

1. ดานฝกประสบการวิชาชีพคร ู

2. ดานหลักสูตร 

3. ดานกิจการนิสิต 

 

การดําเนินงานตามกําหนดและมี

ประสิทธิภาพ 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 2 : กิจกรรมหลกัท่ี 2 :   

งานสารบรรณของงานบริการ

การศึกษา 

- รับเอกสารและพิจารณารายละเอียดของเอกสาร 

- เกษียนหนังสือเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชาข้ันตอไป

พิจารณา 

- ติดตามหนังสือในเรื่องท่ีตองดําเนินการตอ 

- ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตาม

เอกสารของแตละประเภท 

- สําเนาเอกสาร จัดเก็บแยกหมวดหมู และสงสําเนาแจง

ผูเก่ียวของ 

- เกษียนหนังสือและจดัพิมพหนังสือตอบกลับในกรณี

ของเอกสารท่ีตองการขอมลูใหเปนไปตามกําหนดเวลาท่ี

 - ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- รอยละความถูกตองของขอมูล 



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

เอกสารกําหนด 

 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 3 : กิจกรรมหลกัท่ี 3 :   

ทะเบียนและประวัตินิสติ 3.1 การรับเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 

- เปนกรรมการรับสมัครเขาศึกษาตอในโครงการของ

มหาวิทยาลยัทุกโครงการ 

- เขารวมประชุมเพ่ือกําหนดแผนการรับและคณุสมบัติ

ของผูสมัครเขาศึกษาตอ 

- ประสานงานกับภาควิชาเพ่ือพิจารณาจํานวนรับและ

กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศกึษาตอ 

- จัดสงขอมูลจํานวนรับและคุณสมบัติของผูสมัครเขา

ศึกษาตอของคณะ 

- ติดตามปฏิทินโครงการรับเขาตางๆ เพ่ือแจงภาควิชา

และนําเขาท่ีประชุมกรรมการการศึกษาคณะ 

- ตรวจเอกสารของผูสมัครโครงการรับเขาตางๆ 

- ราง-พิมพเอกสารท่ีตรวจคุณสมบัติผานแลวให

หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 

- รับลงทะเบียนผูมสีิทธ์ิสอบสมัภาษณโครงการรับเขา

ทุกโครงการ 

- ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกรรมการสอบ

สัมภาษณทุกโครงการ 

- สรุปขอมูลผูผานและไมผานการสัมภาษณเพ่ือแจง

ภาควิชาทราบจํานวนผูมสีิทธ์ิเขาศกึษาตอ 

- ยืนยันจํานวนผูมสีิทธ์ิเขาศึกษาตอใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของและภาควิชาทราบ 

- ดําเนินการจดัสอบสัมภาษณ Admission 

- สรุปผลผูเขาสอบสัมภาษณ Admission และผูขาด

สอบ สงขอมูลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 

- รับเอกสารมอบตัวนิสติช้ันปท่ี 1 

- จัดเก็บเอกสารมอบตัวของนิสติช้ันปท่ี 1 แยกสาขา 

- สรุปจํานวนผูลงทะเบียนเรียนของนิสิตช้ันปท่ี 1 เพ่ือ

แจงภาควิชาทราบ 

- จัดสงรายช่ือนิสติช้ันปท่ี 1 ใหภาควิชาดําเนินการ

กําหนดอาจารยท่ีปรึกษา พรอมตรวจสอบเมื่อขอมูล

กลับมา 

- ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

- จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานิสิตช้ันปท่ี 1 

สงใหผูเก่ียวของดําเนินการเสนอพิจารณาลงนาม 

- กรอกขอมูลอาจารยท่ีปรึกษาในระบบอาจารยท่ี

ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 

3.2 งานใบคํารองทางการศึกษาของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี 

- จัดเตรยีมเอกสารคํารองตางๆ สาํหรับนิสติ 

- ใหคําแนะนําการจัดทําเอกสารคาํรองตางๆ ของนิสิต 

- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคํารองตางๆ ของ

นิสิต 

- เสนอเอกสารคํารองตางๆ ของนิสิตใหผูบังคับบัญชาใน

ลําดับถัดไปพิจารณาลงนาม 

- ติดตามใหนิสิตมารับคํารองเพ่ือไปดําเนินการตอไป 

- ตรวจสอบเอกสารใบขอจบนิสิต 

- จัดสงเอกสารใบขอจบนิสิตใหเปนไปตามปฏิทิน

การศึกษากําหนด 

- ตรวจสอบสถานะการขออนุมตัิจบการศึกษาเพ่ือ

นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะทราบ 

- จัดทําบันทึกขออนุมัติจบการศึกษาเพ่ือเสนอหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 

- ใหคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับและเรื่องอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของทางดานการเรยีนการสอนใหแกคณาจารย 

3.3 สรุปและรวบรวมวิเคราะหขอมูลผลการเรียนนิสิต

ระดับปริญญาตรี 

- ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียนของนิสิตตาม

ระยะเวลาท่ีปฏิทินการศึกษากําหนด 

- ดําเนินการจดัสงเอกสารสถานะการลงทะเบียนเรยีน

ของนิสิตท่ีตรวจสอบแลวใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ดําเนินการออกประกาศแจง 

- สรุปจํานวนนิสติท่ีคงเหลือของทุกสาขาในแตละภาค

การศึกษา นําแจงท่ีประชุมกรรมการการศึกษาและ

ประชาสมัพันธหนาเว็บไซตคณะ 

- กรอกเกรดนิสติทุกช้ันปของคณะเพ่ือติดตาม

สถานะการเรียนของนิสติ 

- ติดตามการกรอกเกรดออนไลนของอาจารยผูสอนทุก

ภาคการศึกษาใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษากําหนด 

 

 

 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ความถูกตองของขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

- เก็บขอมูลเอกสารสรุปการสงคะแนนของอาจารย

ผูสอนทุกภาคการศึกษาใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษา

กําหนด 

 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 4 : กิจกรรมหลกัท่ี 4 :   

การวิจัยสถาบัน - วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลนิสิตแตละโครงการ

รับเขา 

- วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลตามความตองการใช

บัณฑิตจากผูประกอบการเพ่ือพัฒนาหลักสตูร 

- รวบรวมนิสติเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวิจัยสถาบัน 

- จํานวนงานวิจัย 

 

ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibilities) 

ความรับผิดชอบรอง 

(Secondary Responsibilities) 

กิจกรรม 

(Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

1. คณะกรรมการการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

(เลขานุการ  

- ประสานงานจองสถานท่ีใชประชุมและสวัสดิการ 

- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแจงเวียน 

- จัดทําวาระการประชุม 

- จัดทํารายงานการประชุม 

- จัดทําเอกสารประกอบการประชุม 

- ประสานงานกรรมการเพ่ือยืนยันการประชุม 

- ลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุม 

- ดําเนินงานการประชุม 

- ดําเนินงานตามท่ีประชุมมอบหมาย 

รอยละความพึงพอใจของ

คณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

(กรรมการ  

- ชวยทําเอกสารการประชุม 

- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม 

- ดําเนินงานการประชุม 

- ดําเนินงานตามท่ีประชุมมอบหมาย 

รอยละความพึงพอใจของ

คณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการกิจการนิสิต 

(กรรมการ  

- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม 

- ดําเนินงานการประชุม 

- ดําเนินงานตามท่ีประชุมมอบหมาย 

รอยละความพึงพอใจของ

คณะกรรมการ 

4. คณะกรรมการบรหิาร

สํานักงานเลขานุการ 

พิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานของสํานักงาน

เลขานุการ 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

งาน 

5. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

งานตามมอบหมาย - 

 



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ขีดสมรรถนะ(Competencies) 

ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T 

 I – Innovation : มีความคดิริเริ่ม 5   

 AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 5   

 KA – Kasetsart Attachment 

: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

5 

  

 S – Self Development : พัฒนาความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพ 

 

5 

  

 E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

5   

 T – Teamwork : ทํางานเปนทีม 5   

ความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill 

 RK – Regulation Knowledge 

: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของในการ

ปฏิบัติงาน 

5 

  

 WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ

ราชการ 

4   

 RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย 3   

 EL – English Literacy : ความสามรถในการใช

ภาษาอังกฤษ 

3   

 CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช

คอมพิวเตอร 

3   

สมรรถนะประจํากลุมงาน Functional competency 

 SM – Service Mind : การใสใจบริการ 4   

 AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู 4   

 PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน 

3   

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency 

 ความรอบรูในงานวิชาการ 5   

 มีความรู ในขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

5   

 มทัีกษะในการติดตอประสานงาน 5   

 มีความสามารถในการใชงานสื่อออนไลน 5   

 



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

อํานาจการตัดสินใจ (Authority) 

เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

(Decision Marking Area) 

ไมม ี

 

 

 

 

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy) 

ตําแหนง 

(Positions) 

จํานวนคน 

(persons) 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 1 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 

 

 

ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน (Working Relationship) 

ชื่อองคการ/หนวยงาน 

(Organization Business Unit) 

เร่ืองท่ีตองติดตอ 

(Tasks) 

1. สํานักทะเบียนและประมวลผล ติดตอประสานงานเรื่องการรับเขาศึกษา 

2. กองบรหิารวิชาการและนิสติ - ติดตอประสานงานเรื่องการรับเขาศึกษา 

- ติดตอประสานงานการจัดสอบ 

- ติดตอประสานงานการสงคะแนน 

- ติดตอประสานงานเรื่องการคัดช่ือออก 

- ติดตอประสานงานเรื่องผลการเรียน เรียนดี 5A 

3. คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตอประสานงานเรื่องการเปดรายวิชาพ้ืนฐาน 

 

รายงานท่ีตองจัดทํา (Reporting) 

รายงาน เสนอตอ กําหนดสง สอดคลองตัวบงชี้แผน

ยุทธศาสตร/ประกัน

คุณภาพ 

1. รายงานขอมูลพ้ืนฐาน

จํานวนนิสิต 

คณบด ี

 

ภายในวันท่ี 15 ของเดือน

ตอไป 

 

 

2. รายงานขอมูลจาํนวน

นิสิต 

คณบด ี

 

สัปดาหท่ี 4 หลังจากเปด

ภาคเรยีน 

 

3. รายงานการสงคะแนน กองบริหารวิชาการและนิสติ ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา  

4. รายงานการแกไขคะแนน กองบริหารวิชาการและนิสติ ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา  
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ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูดํารงตําแหนง 

 

 

(  นางจันทิมา  จํานงคนารถ   

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description) 

ตําแหนงเลขท่ี: พ.1630 ช่ือ-สกุล: นางสาวศิรสิุดา  ศริิโชตมิงคล 

ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย : นักวิชาการศึกษา ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ : Academic Service Officer 

งาน: งานบริการการศึกษา สังกัด: สํานักงานเลขานุการ  

รายงานตรงตอ : 1. คณบดีคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

3. ผูปฏิบัตภิารกิจหัวหนางานบริการการศึกษา 

ระดับ : ชํานาญการ 

 

วัตถุประสงค (Job Purpose) 

สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 

            ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการศึกษา ดําเนินการประสานงานภาควิชาและคณะตาง ๆ ในการเปดรายวิชาระดับปรญิญาตรี 

ระดับบัณฑิตศึกษา การใชหองเรียนและประสานงานการใชหองเรียน รวบรวมขอมูลเพ่ือเปนหลักฐานในการจัดทํา มคอ.ของ

หลักสูตร และรายวิชาในระดับปริญญาตรี ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร งานดานฝกประสบการณวิชาชีพครู ตรวจสอบผลการเรียน

นิสิตใหมีคุณสมบัติครบถวนสําหรับการสงตัวฝกประสบการณวิชาชีพครูและการขอใบประกอบวิชาชีพครู รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ี

อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 1 : 

การจัดทําตารางเรียนและตาราง

หองเรียน 

กิจกรรมหลกัท่ี 1 : 

- ประสานงานสงแผนการเรยีนใหภาควิชาพิจารณา

รายวิชาท่ีจะขอเปดการเรียนการสอน 

- รวบรวมรายวิชาท่ีแตละภาควิชาแจงเปดการเรียนการ

สอน และตรวจสอบความครบถวนของรายวิชาตาม

แผนการเรียน 

- นํารายวิชาท่ีภาควิชาแจงเปดมาจดัตารางหองเรียน

ของคณะ และประสานงานหองเรยีนของสวนกลางใน

กรณีท่ีหองของคณะไมเพียงพอ 

- นํารายวิชาท่ีแจงเปดมาจัดทําแผนการเรยีนสงให

ภาควิชา 

- ประสานงานสงรายวิชาและหองเรยีนท่ีจัดทํา

เรียบรอยแลวใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเปด

รายวิชา 

- แกไขตารางเรียนและตารางหองเรยีนเมื่อภาควิชาแจง

การเปลีย่นแปลง และประสานงานแจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของดําเนินการแกไข พรอมตดิตามผลการแกไข 

 

1.ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

2.รอยละความถูกตองของขอมูล 

 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 2 : กิจกรรมหลกัท่ี 2 :   
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

การพัฒนาหลักสูตร - ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักสูตรใน

เบ้ืองตน เมื่อภาควิชามีการเปด/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ

นําเขากรรมการการศึกษาคณะ 

- เก็บรวบรวมเอกสารดานหลักสตูรและเลมหลักสตูร

ของคณะ 

- จัดทําหนังสือขอรับรองหลักสตูร 5 ปของคณะไปท่ี 

คุรุสภา 

- จัดทําหนังสือขอรับรองคณุวุฒิหลกัสูตรของคณะไปท่ี 

สํานักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ติดตามและตรวจสอบความครบถวนในการจัดทํา

มคอ.3-6 ของรายวิชาในคณะ 

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 3 : กิจกรรมหลกัท่ี 3 :  

การฝกประสบการณวิชาชีพครู - จัดทํารางประกาศรับสมัครนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ

ครู สงใหผูเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบและเสนอลง

นามเพ่ือประกาศแจงนิสิตผูประสงคสมัครทราบ 

- จัดทําแบบฟอรมการสมัครฝกประสบการณวิชาชีพครู 

สงใหผูเก่ียวของประกาศใหนิสติผูประสงคสมัครทราบ 

- รับสมคัรและตรวจเอกสารการสมคัรฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

- จัดทําสรุปขอมูลของนิสติผูสมัครฝกประสบการณ

วิชาชีพครู สงใหภาควิชาทราบ 

- จัดทํารางประกาศรายช่ือนิสิตผูสมคัรฝกประสบการณ

วิชาชีพครูท่ีผานการตรวจสอบคณุสมบัติ สงให

ผูเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบและเสนอลงนามเพ่ือ

ประกาศแจงภาควิชาและนิสิตผูสมัครทราบ 

- จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบรายช่ือสถานศึกษา

เพ่ือใหภาควิชาพิจารณาสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการ

สอนท่ีจะใหสงหนังสือสอบถามการรับนิสติฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

- จัดทําแบบฟอรมการกรอกขอมูลความพรอมของ

สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนเพ่ือแนบหนังสือ

สอบถามความตองการรับนิสิตฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

- จัดทําและดําเนินการสงหนังสือสอบถามความ

ตองการรับนิสติฝกประสบการณวิชาชีพครูของ

1.ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

2.รอยละความสํ า เร็จ ในการ

ดําเนินการตามแผน 

3.รอยละความพึงพอใจของนิสิต 

อาจารยนิเทศก สถาน ศึกษา 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 

4.รอยละความถูกตองของขอมูล 
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

สถานศึกษาตามท่ีภาควิชาแจงมา 

- รวบรวมและจดัทําขอมูลสถานศึกษาสําหรับ

ปฏิบัติการสอนท่ีสงหนังสือตอบรบันิสิตฝก

ประสบการณวิชาชีพครู สงใหภาควิชาพิจารณา 

- รวบรวมและจดัทําขอมูลรายช่ือนิสิต อาจารยนิเทศก 

สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ระยะทางและคา

นิเทศกเพ่ือนําเขาท่ีประชุมกรรมการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูพิจารณา 

- จัดทําหนังสือแจงรายช่ือและจํานวนนิสิตท่ีจะออกฝก

ประสบการณวิชาชีพครูใหสถานศกึษาทราบ 

- จัดทําปฏิทินและแผนงานการฝกประสบการณวิชาชีพ

ครู เพ่ือนําเขาท่ีประชุมกรรมการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูพิจารณา 

- จัดทํารางโครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูทุก

โครงการ เพ่ือนําเขาท่ีประชุมกรรมการฝกประสบ 

การณวิชาชีพครูพิจารณา 

- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติโครงการและหลักการ

คาใชจายโครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูทุก

โครงการเพ่ือเสนออนุมัต ิ

- จัดทําบันทึกขอความและเอกสารประกอบในการขอ

ยืมเงินโครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูทุก

โครงการ เพ่ือเสนออนุมัต ิ

- จัดทําเอกสารคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพครูและ 

สมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพครู ของ

โครงการปฐมนิเทศนิสติฝกประสบการณวิชาชีพครู 

เพ่ือนําเขาประชุมกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูพิจารณา 

- จัดทําและดําเนินการสงหนังสือเชิญผูบรหิาร

สถานศึกษาและอาจารยพ่ีเลีย้งเขารวมโครงการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู  3 โครงการ 

- จัดทําและดําเนินการสงหนังสือขออนุญาตใหนิสติฝก

ประสบการณวิชาชีพครูเขารวมโครงการทุกโครงการ 

- ติดตอจองหองและประสานงานผูเก่ียวของจัดเตรยีม 

สถานท่ีและอุปกรณสําหรับการจดัโครงการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูทุกโครงการ 

- จัดทําเอกสารการลงทะเบียน การใหคะแนนการเขา



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

รวมโครงการ และการประเมินผล ของโครงการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูทุกโครงการ 

- จัดทําเอกสารสรุปการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน

ภาคตนและภาคปลาย 

- ลงทะเบียนการเขารวมโครงการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

- สรุปผลการประเมินโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูทุกโครงการ 

- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาใชจายโครงการ

ฝกประสบการณวิชาชีพครู และรวบรวมใบสําคญัรับ

เงินเพ่ือเบิกจายทุกโครงการ 

- กันเงินรายไดคานิเทศ คาถายเอกสารรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู คาดําเนินโครงการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูทุกโครงการ 

- จัดเก็บเอกสารดานการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

ความรับผิดชอบหลักท่ี 4 : กิจกรรมหลกัท่ี 4 :   

การขอใบประกอบวิชาชีพคร ู - จัดทํากําหนดการในการช้ีแจงข้ันตอนการขอใบ

ประกอบวิชาชีพครูแนบไปกับหนังสือขออนุญาตให

นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเขารวมโครงการ

ประชุมอภิปรายหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูเพ่ือ

แจงใหนิสิตทราบ 

- จัดทําตัวอยางการกรอกแบบคําขอข้ึนทะเบียนรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

- จัดเตรียมเอกสารแบบคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพคร ู

- ช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินการขอข้ึนทะเบียนรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหนิสิตทราบ 

- รับแบบคําขอฯ, ตรวจสอบความถูกตองของการกรอก

แบบคําขอฯ และความครบถวนของเอกสารแนบ 

- สแกนรูปนิสิตท่ีดําเนินการขอข้ึนทะเบียนรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพ่ือเตรียมนําเขาระบบ 

ksp-bundit ของคุรุสภา 

- กรอกขอมูลตามแบบคําขอฯ ของนิสิต เขาระบบ ksp-

bundit ของคุรุสภา พรอมแนบรปู 

- ตรวจสอบและสงขอมูลตามแบบคาํขอฯ ของนิสิตทาง

1.ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

2.รอยละความถูกตองของขอมูล 

3.รอยละความพึงพอใจของนิสิต 
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ระบบออนไลน ksp-bundit ของคุรุสภา 

- จัดทําหนังสือรายช่ือผูสําเร็จการศกึษาหลักสตูร

ปริญญาทางการศึกษาท่ีคุรสุภารับรอง โดยแนบแบบ

สรุปและบัญชีรายช่ือฯ สงใหคุรสุภาดําเนินการจัดทํา

ใบประกอบวิชาชีพคร ู

- เดินทางสงหนังสือและแบบคําขอฯ ท่ีคุรุสภา 

- เดินทางรับใบประกอบวิชาชีพครูท่ีคุรุสภา 

- แจงผูเก่ียวของประชาสัมพันธใหนิสิตมารับใบ

ประกอบวิชาชีพคร ู

- ลงทะเบียนการรับใบประกอบวิชาชีพครู 
 

ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibilities) 

ความรับผิดชอบรอง 

(Secondary Responsibilities) 

กิจกรรม 

(Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

1. คณะกรรมการการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

(กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ  

- ชวยจัดทําเอกสารการประชุม 

- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุม 

- จัดทํารายงานการประชุม 

- ดําเนินงานการประชุม 

- ดําเนินงานตามท่ีประชุมมอบหมาย 

รอยละความพึงพอใจของ

คณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

(กรรมการ  

- ติดตอจองสถานท่ีใชประชุมและสวัสดิการ 

- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแจงเวียน 

- จัดทําวาระการประชุม 

- จัดทํารายงานการประชุม 

- จัดทําเอกสารการประชุม 

- ประสานงานกรรมการเพ่ือยืนยันการประชุม 

- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม 

- ดําเนินงานการประชุม 

- ดําเนินงานตามท่ีประชุมมอบหมาย 

รอยละความพึงพอใจของ

คณะกรรมการ 

3. การรับเขาศึกษาตอ - ชวยรับลงทะเบียนและตรวจเอกสารการสอบ

สัมภาษณโครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอโครงการ

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยตามท่ีไดรบัมอบ 

- ชวยรับเอกสารมอบตัวนิสิตใหม ช้ันปท่ี 1 

- ชวยดําเนินงานการสอบสัมภาษณ Admission 

- ชวยรับลงทะเบียนโครงการพบผูปกครองและกาวแรก

สูบัณฑติยุคใหม 

ดําเนินงานเสร็จสิ้นตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 
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ความรับผิดชอบรอง 

(Secondary Responsibilities) 

กิจกรรม 

(Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

- ชวยแนะนําการเขียนคาํรองตางๆ ใหคําแนะนําการ

ลงทะเบียนเรียน ประสานงานดานการเรยีนการสอน 

- จัดทํากันเงินและเบิกจายในระบบ ERP (เริ่ม

พฤษภาคม 2559  

งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย งานตามมอบหมาย - 
 

ขีดสมรรถนะ(Competencies) 

ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T 

 I – Innovation : มีความคดิริเริ่ม 4   

 AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 4   

 KA – Kasetsart Attachment 

: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

4 

  

 S – Self Development : พัฒนาความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพ 
4 

  

 E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

5   

 T – Teamwork : ทํางานเปนทีม 5   

ความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill 

 RK – Regulation Knowledge 

: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของในการ

ปฏิบัติงาน 

5 

  

 WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ

ราชการ 

4   

 RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย 3   

 EL – English Literacy : ความสามรถในการใช

ภาษาอังกฤษ 

3   

 CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช

คอมพิวเตอร 

3   

สมรรถนะประจํากลุมงาน Functional competency 

 SM – Service Mind : การใสใจบริการ 4   

 AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู 4   

 PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ 3   
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ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

ทํางาน 

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency 

 ความรอบรูในงานวิชาการ 5   

 มีความรู ในขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

5   

 มีทักษะในการติดตอประสานงาน 5   

 มคีวามสามารถในการใชงานสื่อออนไลน 5   

 

 

อํานาจการตัดสินใจ (Authority) 

เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

(Decision Marking Area) 

ไมม ี

 

 

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy) 

ตําแหนง 

(Positions) 

จํานวนคน 

(persons) 

- - 

 

 

ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน (Working Relationship) 

ชื่อองคการ/หนวยงาน 

(Organization Business Unit) 

เร่ืองท่ีตองติดตอ 

(Tasks) 

1. สํานักทะเบียนและประมวลผล - ติดตอประสานงานเรื่องการรับเขาศึกษา  

- ติดตอเรื่องงานพัฒนาหลักสตูร 

2. กองบริหารวิชาการและนิสติ - ติดตอประสานงานเรื่องการรับเขาศึกษา 

- ติดตอประสานงานการพัฒนาหลักสูตร 

- ติดตอประสานงานการจัดทําตารางเรียน การเปด-ปด

รายวิชา 

- ติดตอประสานงานเรื่องจัดทําเอกสารทางการศึกษาเพ่ือขอ

ใบประกอบวิชาชีพครู 

3. คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร ติดตอประสานงานเรื่องการเปดรายวิชาพ้ืนฐาน วิชาเลือก 

วิชาบังคับ 

4. คณะเกษตร กําแพงแสน ติดตอประสานงานเรื่องการเปดรายวิชาเลือก 
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5. ครุสภา - ติดตอประสานงานเรื่องการขอใบประกอบวิชาชีพคร ู

- ติดตอประสานงานเรื่องการรับรองหลักสูตร 

6. กลุมโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพคร ู - ติดตอประสานงานเรื่องการสงตัวนิสิตฝกสอน 

- ติดตอประสานงานเรื่องอาจารยพ่ีเลี้ยง 

- ติดตอประสานงานเรื่องการสงคะแนน 

 

รายงานท่ีตองจัดทํา (Reporting) 

รายงาน เสนอตอ กําหนดสง สอดคลองตัวบงชี้แผน

ยุทธศาสตร/ประกันคุณภาพ 

1. รายงานขอมูลพ้ืนฐาน

จํานวนหลักสตูร 

คณบด ี

 

ภายในวันท่ี 15 ของเดือน

ตอไป 

 

 

2. รายงานการกรอกขอมูล 

มคอ.3 มคอ.4 

กองบริหารวิชาการและนิสติ 

 

ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา  

3. รายงานการกรอกขอมูล 

มคอ.5 มคอ.6 

กองบริหารวิชาการและนิสติ 

 

ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา  

4. รายงานการกรอกขอมูล 

มคอ.7 

กองบริหารวิชาการและนิสติ 

 

ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา  

5. รายงานขอมูลโรงเรยีน

เครือขายการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

คณบด ี เดือนพฤษภาคม  

6. รายงานคะแนนฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

คณะกรรมการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

เดือนกุมภาพันธ  

 

 
 

 

ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูดํารงตําแหนง 

 

 

(  นางสาวศิริสุดา  ศริิโชติมงคล   

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description) 

ตําแหนงเลขท่ี: พ.1249 ช่ือ-สกุล: นายชาญศักดิ์  พบลาภ 

ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย : นักวิชาการศึกษา ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ : Academic Service Officer 

งาน: งานบริการการศึกษา สังกัด: สํานักงานเลขานุการ  

รายงานตรงตอ : 1. คณบดีคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

3. ผูปฏิบัตภิารกิจหัวหนางานบริการการศึกษา 

ระดับ : ชํานาญการ 

 

วัตถุประสงค (Job Purpose) 

สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 

            ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการศึกษา  ทําการสํารวจความคาดหวังของนิสิตในการประกอบอาชีพในอนาคตเพ่ือนํามา

วิเคราะห  สูการวางแผนโครงการพัฒนานิสิตใหมีความสอดคลองตอความตองการตามสมรรถภาพของนิสิต ตลอดจนการศึกษา

ตลาดแรงงานเพ่ือใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน  ทําโครงการตางๆใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีชัดเจน  

สามารถวัดผลได  ทําการประสานงานดานทุนการศึกษาแกนิสิต  ท้ังทุนการศึกษาจากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก

มหาวิทยาลัย  นํามาเผยแพรประชาสัมพันธ  ตลอดจนการจัดสรรทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  กอใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของผูให

ทุนการศึกษา  ดูแลประสานงานกิจกรรมชุมนุมนิสิตและสโมสรนิสิต สงเสริมใหนิสิตมีทักษะดวยการฝกงานในสวนของทุนทํางาน 

ประสานงานกลุมศิษยเกา รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 1 : 

งานจัดทําโครงการพัฒนานิสิต 

กิจกรรมหลักท่ี 1:  

- วิ เค ร าะ ห ส ม ร รถ น ะ ข อ ง นิ สิ ต  (ดํ า เนิ น ก าร โด ย

คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต  

- จัดทําแผนโครงการ/กิจกรรมของการพัฒนานิสติประจําป 

(ดําเนินการโดยคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต  

- บันทึกช่ัวโมงกิจกรรมนิสิต 

1. รวบรวมเอกสารหลักฐานการเขารวมกิจกรรมของนิสิต 

2. บั น ทึ ก ช่ั ว โม ง กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต ใน ร ะ บ บ ฐ า น

ขอมูลคอมพิวเตอร 

- เสนอโครงการและดําเนินการ 

1. จัดทําเอกสารขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

พรอมแนบสัญญายืมเงิน 

2. เสนอรองคณบดีฝายกิจการนิสิตลงนาม 

3. เสนองานบริหารและธุรการลงรับ/ออกเลข 

1. รอยละของโครงการ ท่ี

บรรลุตามแผน 

2. รายงานผลท่ีจัดทําตาม

กําหนดเวลา 
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

4. เสนอคณบดีลงนามอนุมัต ิ

5. เสนองานการเงินและพัสดเุพ่ือยืมเงิน 

6. แจงรองคณบดีฝายกิจการนิสิตรับงบประมาณ 

7. จัดเตรียมความพรอมในดานตางเพ่ือดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 

8. ดําเนินกิจกรรม/โครงการ 

- ประเมินผลและติดตามผล 

1. รวบรวมเอกสารเพ่ือใชสําหรับสรุปและประเมินผล 

2. ดํ า เนิ น ก ารจั ด ทํ า เอ กส ารส รุ ป โค ร งก ารแ ล ะ

งบประมาณ 

3. เสนอรองคณบดีฝายกิจการนิสิตลงนาม 

4. เสนองานบริหารและธุรการลงรับ/ออกเลข 

5. เสนองานการเงินและพัสดุเพ่ือตรวจสอบ 

6. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตเสนอคณบดีลงนาม 

7. เสนอคณบดีลงนามอนุมัติ 

8. สําเนาเอกสารเพ่ือรวบรวมเปนหลักฐาน 

9. สรุปเงินงบประมาณคาใชจายสงใหงานการเงินและพัสดุ 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 2 : กิจกรรมหลักท่ี 2: 1. รอยละของจํานวนท่ีตอง

แกไขเอกสาร 

2. เ ว ล า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ท่ี เ ป น

มาตรฐาน 

ประสานงานทุนตางๆ - ประกาศรับสมคัรรบัสมคัรขอรับทุนการศึกษา 

- นิสิตขอรับใบสมัครทุนการศึกษาท่ีหนวยพัฒนานิสิต งาน

บริการการศึกษา 

- นิสิตสงเอกสารใบสมัคร พรอมแนบหลักฐาน 

- ตรวจสอบหลักฐานใบสมัครขอรับทุน 

- แตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณทุนการศึกษา 

- ประกาศนัดสัมภาษณทุนการศึกษา 

- นิสิตเขาสัมภาษณตามวันเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

- ประกาศผลการพิจารณาสัมภาษณทุน 

- รวบรวมขอมลูเสนอคณบดีเพ่ือลงนาม 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 3 : กิจกรรมหลกัท่ี 3: รอยละของโครงการท่ีเสนอใน

แผนสามารถตอบโจทย อัต

ลักษณ และประกันคุณภาพ 

 

งานประสานการดําเนินงาน

ระหวางสโมสรนิสติคณะกับ

คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต 

- ใหคําปรึกษาและการวางแผน 

- จัดทําคําสั่งและประกาศ 

- ตรวจสอบการดําเนินงาน 

- ประสานงานสนับสนุนดานอุปกรณ 
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

1. สงแบบฟอรมตามท่ีกําหนดลวงหนา 

2. เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะพิจารณา 

3. รับ-สงคืนครภุัณฑท่ีหนวยงานตามท่ีขอใช 
 

ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibilities) 

ความรับผิดชอบรอง 

(Secondary Responsibilities) 

กิจกรรม 

(Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

1. คณะกรรมการฝายกิจการ

นิสิตคณะกรรมการกองทุน

พัฒนานิสิต 

(กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ  

- ติดตอจองสถานท่ีใชประชุมและสวัสดิการ 

- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแจงเวียน 

- จัดทําวาระการประชุม 

- จัดทํารายงานการประชุม 

- จัดทําเอกสารการประชุม 

- ประสานงานกรรมการเพ่ือยืนยันการประชุม 

- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม 

- ดําเนินงานการประชุม 

- ดําเนินงานตามท่ีประชุมมอบหมาย 

รอยละความพึงพอใจของ

คณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการกองทุนพัฒนา

นิสิต 

(กรรมการและเลขานุการ  

- ติดตอจองสถานท่ีใชประชุมและสวัสดิการ 

- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแจงเวียน 

- จัดทําวาระการประชุม 

- จัดทํารายงานการประชุม 

- จัดทําเอกสารการประชุม 

- ประสานงานกรรมการเพ่ือยืนยันการประชุม 

- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม 

- ดําเนินงานการประชุม 

- ดําเนินงานตามท่ีประชุมมอบหมาย 

รอยละความพึงพอใจของ

คณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการสงเสรมิ

คุณธรรมจริยธรรม การให

คําปรึกษาและพัฒนาคร ู

(กรรมการและเลขานุการ  

- ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดทําแผนการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการใหคาํปรึกษาสําหรับนิสติ 
และบุคลากร 

- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

- ประสานงานการจัดแหลงเรียนรูและสถานท่ีเพ่ือ
พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม แกนิสิตและบุคลากร 

- ประสานงานใหบริการการใหคําปรึกษาแกนิสิตและ
บุคลากร 

- เก็บขอมูลการพัฒนาสมรรถนะของนิสิตดานคณุธรรม
จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพคร ูกิจกรรมท่ีสงเสรมิ

รอยละความพึงพอใจของ

คณะกรรมการ 
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ความรับผิดชอบรอง 

(Secondary Responsibilities) 

กิจกรรม 

(Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ความเปนคร ู

- สรุปผลการปฏิบัติงานเพ่ือรายงานตอคณะ 

4. คณะกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม คณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

(กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ  

- ดูแลและตดิตามการดําเนินงานตามแผนดานกิจการ

นิสิต 

รอยละของกิจกรรม/โครงการท่ี

ดําเนินงานบรรลตุาม

วัตถุประสงค 

5. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

งานตามมอบหมาย - 

 

 

ขีดสมรรถนะ(Competencies) 

ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T 

 I – Innovation : มีความคดิริเริ่ม 4   

 AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 4   

 KA – Kasetsart Attachment 

: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

4 

  

 S – Self Development : พัฒนาความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพ 
4 

  

 E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

5   

 T – Teamwork : ทํางานเปนทีม 5   

ความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill 

 RK – Regulation Knowledge 

: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของในการ

ปฏิบัติงาน 

5 

  

 WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ

ราชการ 

3   

 RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย 3   

 EL – English Literacy : ความสามรถในการใช

ภาษาอังกฤษ 

3   

 CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช 3   
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ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

คอมพิวเตอร 

สมรรถนะประจํากลุมงาน Functional competency 

 SM – Service Mind : การใสใจบริการ 4   

 AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู 4   

 PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน 

3   

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency 

 ความรอบรูในงานวิชาการ 5   

 มีความรูในขอบังคับ ประกาศและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับงานดานกิจการนิสิต 

5   

 มทัีกษะในการติดตอประสานงาน 5   

 มคีวามสามารถในการใชงานสื่อออนไลน 5   

 

อํานาจการตัดสินใจ (Authority) 

เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

(Decision Marking Area) 

ไมม ี

 

 

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy) 

ตําแหนง 

(Positions) 

จํานวนคน 

(persons) 

- - 

 

 

ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน (Working Relationship) 

ชื่อองคการ/หนวยงาน 

(Organization Business Unit) 

เร่ืองท่ีตองติดตอ 

(Tasks) 

1. กองบริหารวิชาการและนิสติ - ติดตอประสานงานเรื่องการบันทึกช่ัวโมงกิจกรรม 

- ติดตอประสานงานเรื่องงานพัฒนานิสิตกับกิจกรรม

สวนกลางของวิทยาเขต 

- ติดตอประสานงานทุนการศึกษา 

- ติดตอประสานงานการขอเอกสารประกอบเพ่ือเบิกประกัน

กลุมของนิสิต 

2. กองบริหารท่ัวไป (งานสวัสดิการ  ติดตอประสานงานการเบิกประกันกลุมของนิสิต 
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รายงานท่ีตองจัดทํา (Reporting) 

รายงาน เสนอตอ กําหนดสง สอดคลองตัวบงชี้แผน

ยุทธศาสตร/ประกันคุณภาพ 

1.     

 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
 

 
 

 

ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูดํารงตําแหนง 

 

 

(  นายชาญศักดิ์  พบลาภ  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description) 

ตําแหนงเลขท่ี    พ.0927 ช่ือ-สกุล  นางสาวทองวาท ราชชารี 

ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ  Plan and Policy Analyst 

งาน : นโยบายและแผน สังกัด : สํานักงานเลขานุการ  

รายงานตรงตอ : 1. คณบดีคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

ระดับ : ชํานาญการ 

 

วัตถุประสงค (Job Purpose) 

สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 

            ปฏิบัติงานในฐานะนักวิเคราะหนโยบายและแผน ท่ีเก่ียวของกับการเก็บและพัฒนาขอมูลทรัพยากรเพ่ือใชการ

วิเคราะหและรายงานสถานการณปจจุบันของคณะ รวบรวมและจัดทําแผนงานตางๆ ไดแก แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ

ประจําป และแผนกลยุทธทางการเงิน จัดทําแผนงบประมาณท่ีประกอบดวย แผนรายจายงบประมาณแผนดินและแผน

งบประมาณรายรับรายจายงบประมาณเงินรายได และประสานงานในการจัดทําโครงการตางๆ ท่ีอยูในแผนปฏิบัติการ พรอม

ท้ังติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตามตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตร รวมท้ังประสานการทํางานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง

ภายในและภายนอกคณะและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 1 : กิจกรรมหลกัท่ี 1 :   

วิเคราะหทรัพยากรและ

สถานการณของคณะใหเปน

ปจจุบัน 

- รวบรวมขอมูลทรัพยากรของคณะ 

- ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

- วิเคราะหเปรียบเทียบ 

- จัดทํารายงานสถานการณปจจุบันของคณะ 

- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการพิจารณาเบ้ืองตน 

- เสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาใหความ   

เห็นชอบ 

- รอยละของความผิดพลาดและ

การแกไขขอมลูรายงาน         

ตอจํานวนรายงานท่ีนําเสนอ 

- เวลาเฉลีย่ของการนําเสนอ

รายงานตามเวลาท่ีกําหนด 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 2 : กิจกรรมหลกัท่ี 2 :   

จัดทําแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการประจําป 

- วิเคราะหทรัพยากรและสารสนเทศของคณะฯ ใหเปน

ปจจุบัน 

- ประสานงานกับภาควิชา/หนวยงาน เรื่องการจัดทํา

แผนการบริหารงานของคณะฯ 

- ศึกษาวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการจัดทําราง

แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจาํป 

ทุกประเภท 

- จัดประชุมคณะกรรมการจดัทํารางแผนฯ เพ่ือระดม

สมองและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิในการปรับปรุงแกไข

- มีแผนยุทธศาสตรและ

ปฏิบัติการตามกําหนด 

- ขอมูลถูกตอง ครบถวน และ

เสนอมหาวิทยาลัยทันภายใน

เวลาท่ีกําหนด 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ทุกระดับ 
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

รางแผนฯ กอนเสนอคณะกรรมการประจาํคณะฯ 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

-  ดําเนินการใหมีการประชาพิจารณรางแผนปฏิบัติการ 

โดยเปดโอกาสใหผูมสีวนเก่ียวของทุกภาคสวนเขารวม

เพ่ือใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

- รวบรวมประเด็นขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ือจัดทําราง

แผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ 

- จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของหนวยงาน 

- นําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาให

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

- สรุปผลและปรับรางแผนใหสมบูรณ 

- เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา  

  ใหความเห็นชอบ 

- ประชาสัมพันธหนวยงาน/กรรมการชุดตางๆ เพ่ือทราบ 

- จัดทําแผนติดตามผลโครงการตางๆ แจงหนวยงาน/ 

ผูเก่ียวของ เพ่ือทราบและดําเนินการตามแผน 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 3 : กิจกรรมหลกัท่ี 3 :   

จัดทําแผนดานการเงินและ

งบประมาณ 

- ศึกษาวิเคราะหขอมลู เพ่ือประกอบการจัดทําคําขอ

งบประมาณเงินรายได และคําของบประมาณแผนดิน  

- จัดทําประมาณการรายรับ 

- ประสานงานกับภาควิชา/หนวยงาน เพ่ือใหดําเนินการ

จัดทําแผนประมาณการรายจาย  

- รวบรวมคาใชจายและงบประมาณ จากหนวยงานภายใน

คณะฯ โครงการพิเศษ และกรรมการท่ีรับผดิชอบโครงการ 

- จัดทําแผนความตองการงบลงทุนเบ้ืองตน และวิเคราะห

ความเสีย่งตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ

สําคัญตามนโยบายรัฐบาล (กรณีเสนอของบลงทุน

สิ่งกอสราง จากงบประมาณแผนดนิ  

- จัดทํา (ราง คําของบประมาณเงินรายได และ

งบประมาณแผนดิน  

- จัดประชุมหัวหนาหนวยงานระดบัภาควิชาหรือเทียบเทา

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  

- เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

- บันทึกคําของบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 

- แผนกลยุทธทางการเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

- แผนงบประมาณตามกําหนด 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ทุกระดับ 



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ผานระบบ e-Revenue 

- จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนกลยุทธดาน

การเงินของการบริหารงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ 

และปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เพ่ือใชในการสนับสนุนการ

ตัดสินใจของผูบริหาร 

- นําเสนอหัวหนาสาํนักงานเลขานุการคณะฯ พิจารณา

เบ้ืองตน 

- เสนอคณบดพิีจารณาใหความเหน็เพ่ิมเตมิ 

- เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ใหความเห็นชอบ 

- ปรับแกตามขอเสนอของคณะกรรมการประจําคณะฯ  

- จัดสงแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนกลยุทธดาน

การเงินของการบริหารงบประมาณเงินรายไดตอวิทยาเขต

กําแพงแสน 

- จัดสงคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

ตอกองแผนงาน มก. 

- ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการจัดทําคําของบประมาณ

เงินรายได และงบประมาณแผนดนิ รวมถึงการใชจาย   

การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการรายงานผลการ

ดําเนินโครงการ 

- ติดตามและรายงานสถานภาพทางการเงินตอ

คณะกรรมการประจําคณะฯ 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 4 : กิจกรรมหลกัท่ี 4 :   

ประสานงานและจดัทํา

โครงการตางๆ ตาม

แผนปฏิบัติการ 

- ประสานงานกับหนวยงานภายในคณะฯ และกรรมการ

ชุดตางๆ เพ่ือจัดทําโครงการตามแผน 

- ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ 

- แจงใหผูรับผิดชอบดําเนินการ 

- รอยละของความผิดพลาดและ

แกไขเอกสารขอเสนอโครงการ

ตอจํานวนครั้งท่ีเสนอท้ังหมด 

- เวลาเฉลีย่ของการนําเสนอ

อนุมัติโครงการตามเวลา

มาตรฐานท่ีกําหนด 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 5 : กิจกรรมหลกัท่ี 5 :   

รวบรวมขอมลูสารสนเทศ

ของคณะฯ 

- ประสานงานการจัดทําฐานขอมลูและพัฒนาระบบ

สารสนเทศใหมใหครอบคลมุพันธกิจ และสอดคลองกับ

นโยบายการบริหารงานของคณะฯ 

- พัฒนาเครื่องมือในการติดตามขอมูลจากหนวยงานยอย

ภายในคณะฯ ใหงายตอการเก็บรวบรวมขอมูล 

- ประสานงาน ตดิตาม และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ QA 

- ขอมูลสารสนเทศทุกดานเปน

ปจจุบัน และนําไปใชในการ

บริหารงานของคณะฯ ได 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ทุกระดับ 

- ขอมูลถูกตอง ครบถวน เสนอ



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

จากหนวยงานภายในคณะฯ 

- รายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ ตอหนวยงาน       

ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก มก. 

- ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกผูใชบริการ และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 

- รายงานขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงานเพ่ือจัดทําหนังสือ

สถิตขิอง มก. 

- จัดทํารายงานประจําปของหนวยงาน และนําเผยแพร

ขอมูลสูสาธารณะ 

คณะฯ และมหาวิทยาลัยทัน

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 6 : กิจกรรมหลกัท่ี 6 :   

ระบบประกันคณุภาพของ

หนวยงาน 

กํากับดูแลการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามเวลาท่ี

กําหนด ดังน้ี 

- การจัดทํารายงาน SAR ของคณะฯ และสํานักงาน

เลขานุการ 

- การเตรียมการประเมินคณุภาพทุกระดับ 

- การจัดทํารายงานผลการปรับปรุง สปค.01 

- การบันทึกขอมูล CHE QA Online และอ่ืนๆ  

- การประสานงานเครือขายประกันคุณภาพทุกระดับ 

- ขอมูลถูกตอง ครบถวน เสนอ

คณะฯ และมหาวิทยาลัยทัน

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ทุกระดับ 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 7 : กิจกรรมหลกัท่ี 7 :   

ระบบ AMS e-Office - ดูแล บริหารจัดการระบบ AMS e-Office 

- ฝกอบรมการใชงานสําหรับ USER ของคณะฯ และ

บุคคลภายนอก 

- ทําสถิติ และวิเคราะหผูใชงาน 

- ลบงานออกจากระบบ 

- นํางานเกาข้ึนเก็บ  

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ทุกระดับ 

 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 8 : กิจกรรมหลกัท่ี 8 :   

ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลตามตัวบงช้ีของ

แผนยุทธศาสตร 

- ประสานงาน ตดิตาม และรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนงาน/โครงการ ท่ีกําหนด 

- จัดทําเครื่องมือในการประเมินผลในการตดิตาม 

- จัดเก็บขอมูลติดตามผล Outcome 

- สรุปรายงานการตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ในรายโครงการ  

และรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ในรายตัวช้ีวัด 

- วิเคราะห เปรียบผลและสังเคราะห Outcome 

- จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามแผนยุทธศาสตร 

 

- ขอมูลถูกตอง ครบถวน และ

เสนอมหาวิทยาลัยทันภายใน

เวลาท่ีกําหนด 

- เวลาเฉลีย่ของการติดตามผล

ทันเวลาตามแผนท่ีกําหนด 

- เวลาเฉลีย่ของการนําเสนอ

รายงานการติดตาม 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

- เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ  

- เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ 

- ปรับปรุงแผนตามขอเสนอของคณะกรรมการประจํา

คณะฯ 

ทุกระดับ 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 9 : กิจกรรมหลักท่ี 9 :   

งานอ่ืนๆ - วิเคราะหสัดสวนอัตรากําลังของภาควิชาและสํานักงาน

เลขานุการ 

- วิเคราะหโครงการพิเศษ เพ่ือเสนอขอเปดสอนหลักสูตร

ใหม 

- วิเคราะหโครงการจดัตั้ง/ปรับปรงุโครงสรางหนวยงาน 

- ตรวจสอบแบบภูมิสถาปตยและรายละเอียดประกอบ

แบบ โครงการกอสรางอาคารใหม 

- จัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได 

สําหรับหนวยงานยอยภายในคณะฯ 

- ตรวจสอบการเสนอขออนุมัตโิครงการและการขอ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

คณะฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด 

- ปรับปรุงงบประมาณ/โอนยายงบประมาณ ผานระบบ 

ERP 

- งานตามท่ีไดรบัมอบหมาย เชน งานการประชุม การ

บรรยายใหความรูสําหรับบุคลากรในคณะฯ ในเรื่องท่ี

เก่ียวของกับงานนโยบายและแผน การจัดทําโครงการ

พัฒนาและปรับปรุงงานของคณะฯ เปนตน 

- เสนอขออัตรากําลังทันตามรอบ

เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

- มีสัดสวนภาระงานท่ีถูกตอง

ตามเกณฑ 

- เสนอขอเปดหลักสูตรไดทันตาม

เวลาท่ีกําหนด 

- จัดตั้ง/ปรับปรุงโครงสราง

หนวยงานไดสําเร็จตามเวลาท่ี

กําหนด 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ทุกระดับ 

 

 

ขีดสมรรถนะ(Competencies) 

ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T 

 I – Innovation : มีความคดิริเริ่ม 3   

 AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 3   

 KA – Kasetsart Attachment 

: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3 

  

 S – Self Development : พัฒนาความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพ 
3 

  



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

 E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
3 

  

 T – Teamwork : ทํางานเปนทีม 3   

ความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill 

 RK – Regulation Knowledge 

: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของในการ

ปฏิบัติงาน 

3 

  

 WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ

ราชการ 
3 

  

 RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย 2   

 EL – English Literacy : ความสามรถในการใช

ภาษาอังกฤษ 
2 

  

 CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช

คอมพิวเตอร 
3 

  

สมรรถนะประจํากลุมงาน Functional competency 

 SM – Service Mind : การใสใจบริการ 3   

 AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู 3   

 PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน 
3 

  

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency 

 ความรอบรูในงานนโยบายและแผน 3   

 มีความสามารถในการใชงานสื่อออนไลน 3   

 มีความรูความเขาใจระเบียบ กฎเกณฑหรือเง่ือนไขตางๆ ท่ี

เก่ียวของ 
3   

 

อํานาจการตัดสินใจ (Authority) 

เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

(Decision Marking Area) 

ไมม ี

 

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy) 

ตําแหนง 

(Positions) 

จํานวนคน 

(persons) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 
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ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน (Working Relationship) 

ชื่อองคการ/หนวยงาน 

(Organization Business Unit) 

เร่ืองท่ีตองติดตอ 

(Tasks) 

1. กองแผนงาน บางเขน 1. การจัดทําคําของบประมาณและรายงานผลการใชจาย

งบประมาณ  

2. การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประเภท

ตางๆ และการรายงานผลการปฏบัิติงาน  ตามแผน 

3. การทําจัดขอมูลอาคารสถานท่ีของหนวยงาน  

4. การขออนุมัติแบบและโครงการสิ่งกอสราง  

5. การจัดทําแผนการรับนิสิตใหม การคํานวณคา FTES และ

การติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

6. การวิเคราะหโครงการภาคพิเศษ การขออนุมัติบรรจุ

หลักสตูรใหมเขาแผนพัฒนาการอุดมศึกษา และการขออนุมัติ

เปดหลักสูตรใหม 

7. การปรับปรุงโครงสรางองคกร 

8. การวิเคราะหอัตรากําลัง และการจัดทําแผนอัตรากําลัง

ของหนวยงาน 

9. การนําเสนอแผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ ตอ

สภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2. กองคลัง บางเขน 1. การตั้งตนงบประมาณ การปรับปรุงงบประมาณ และการ

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ ERP 

2. ติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณเงินรายได 

งบประมาณแผนดิน และงบเงินอุดหนุนในลักษณะอ่ืนๆ 

3. รายงานการใชจายคาสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณ 

ของหนวยงาน 

4. ติดตอประสานงานเก่ียวกับโครงการเงินกูยืมเงินรายได

สวนกลาง มก. และการจัดทําแผนการชําระหน้ีเงินยืม        

ในโครงการตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัตริาชการ 

สํานักงานอธิการบดี มก. 

1. รายงานขอมูลการใชพลังงาน ในฐานขอมูลการใชพลังงาน 

ท่ี http://www.energy.psd.ku.ac.th 

4. สํานักทะเบียนและประมวลผล บางเขน 1. การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา  

5. กองกลาง บางเขน 1. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 

2. การรายงานขอมลูการประชุมของหนวยงาน     

ประจําเดือน 

6. สํานักงานตรวจสอบภายใน มก. 1.  การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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และการรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

2. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริาชการของหนวยงาน 

7. สํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา มก. 1. การประกันคณุภาพของหนวยงาน 

 

8. งานอํานวยการ กองบริหารท่ัวไป วิทยาเขต

กําแพงแสน 

ประสานงานด านตางๆ ท่ีตองสงผ านไปยังหน วยงาน           

ท่ีเก่ียวของในลําดับท่ี 1, 2 และ 6 ท่ีกลาวถึงในเบ้ืองตน 

 

รายงานท่ีตองจัดทํา (Reporting) 

รายงาน เสนอตอ กําหนดสง สอดคลองตัวบงชี้แผน

ยุทธศาสตร/ประกัน

คุณภาพ 

1. รายงานผลการ

ปฏิบัติงานของคณบด ี

คณบด ี

 

ภายใน 45 วัน 

หลังครบรอบการดํารงตําแหนง

ในแตละป 

 

 

2. รายงานสรุปผลการ

ติดตามแผนยุทธศาสตร/ 

แผนปฏิบัติการ ของ

หนวยงาน 

คณบด ี ภายใน 15 วัน 

หลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

หรือ 

ภายในระยะเวลา 

ท่ีกองแผนงาน มก. กําหนด 

 

3. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประจํา

คณะฯ และ

คณะกรรมการบรหิาร

คณะฯ 

หัวหนา 

สํานักงานเลขานุการ 

ภายใน 1 สัปดาห 

หลังเสร็จสิ้นการประชุม 

 

4. รายงานการประชุมของ

หนวยงาน (เสนอ มก.  

คณบด ี ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป  

5. รายงานผลการจดัสรร

คาธรรมเนียมการศึกษา 

ประจําภาคการศึกษา 

คณบด ี ภายใน 15 วัน 

หลังไดรับรายละเอียด

ประกอบการจดัสรร

คาธรรมเนียมฯ ครบถวน 

 

6. รายงานการใชจาย

งบประมาณแผนดิน และ

งบประมาณเงินรายได 

ประจําปงบประมาณ 

คณบด ี ภายในระยะเวลา 

ท่ีกองคลัง มก. กําหนด 

 

7. รายงานการใชพลังงาน คณบด ี ภายในวันท่ี 15 

ของเดือนถัดไป 

 

 

ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูดํารงตําแหนง 
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(  นางสาวทองวาท  ราชชารี   

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description) 

ตําแหนงเลขท่ี: 0516 ช่ือ-สกุล: นางศิริมา  เนียมมีศร ี

ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย : นักวิชาการเงินและบัญชี ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ : Finance and Accounting Academic Officer 

งาน: งานคลังและพัสด ุ สังกัด: สํานักงานเลขานุการ  

รายงานตรงตอ :  

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

ระดับ : ชํานาญการพิเศษ 

 

วัตถุประสงค (Job Purpose) 

สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 

            ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน โดยตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู 

ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานการเงิน บัญชี พัสดุ การจัดทํางบประมาณ มีการตัดสินใจและแกไขปญหาท่ี

คอนขางยากใน งานบริการการศึกษาเพ่ือใหการปฏิบัติงานคลังและพัสดุของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรถูกตองตามระเบียบ  

            ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการเงินและบัญชี  โดยจะรับผิดชอบในสวนงานการเงินและบัญชีเปนหลัก ควบคุมการเบิก

จายเงินงบประมาณแผนดิน การเบิกจายงบประมาณจากกองทุนคณะ กองทุนพัฒนานิสิต ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิก

จายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ไดแก การเบิกจายคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เงินสมทบ

ผูประกันตน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มก. คาสมนาคุณผูบริหาร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาสอนและ

คาพาหนะสําหรับอาจารยพิเศษ คาใชจายเดินทางไปราชการ ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติยืมเงินสํารองจาย การชดใชสัญญายืม

เงิน จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายประจําเดือน และประจําป จัดทําเช็คคาตอบแทนสมนาคุณ  ตรวจสอบการพิมพเช็ค

สั่งจาย ออกใบเสร็จรับเงิน จัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําปงบประมาณ ตรวจสอบการเบิกเงินคืนเงินสํารองจาย จัดทํา

เรื่องโอนเงินคาใชจายระหวางหนวยงาน และใบโอนเงินภายในหนวยงาน จัดทําเรื่องเบิกถอนดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร จัดทํา

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน จัดทําทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ทะเบียนคุมเงินรบัฝากโครงการภาคพิเศษ ตรวจสอบใบแจงยอดเงิน

ฝากคลัง บันทึกตั้งหน้ีในระบบ ERP บันทึกรายการบัญชี จัดทํารายงานงบการเงินประจําเดือน (งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได

และคาใชจาย หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง และงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร  จัดทํางบการเงินรวม

รายไตรมาส จัดทําเช็ค ออกใบเสร็จรับเงิน ทําธุรกรรมเก่ียวกับธนาคาร,สหกรณออมทรัพยฯ จัดทําขออนุมัติเบิกคาโทรศัพท

ประจําเดือน รายงานลูกหน้ีกองทุนวิจัย และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 1 : 

กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน 

กิจกรรมหลกัท่ี 1 : 

กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงานดาน การเงิน บัญชี และพัสด ุ

 

การดําเนินงานตามกําหนดและมี

ประสิทธิภาพถูกตองตาม

ระเบียบ 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 2 : กิจกรรมหลกัท่ี 2 :   

ดูแลการใชจายงบประมาณของ

คณะฯ 

1. จองเงินงบประมาณแผนดินในระบบ ERP 

2. พิมพใบสรุปปะหนาสงกองคลัง บางเขน 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร  
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

1)  เบิกจายเงินงบประมาณ

แผนดิน 

 

3. สําเนาเอกสารการเบิกจาย 

4. เก็บเอกสารการเบิกจาย 

5. สรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณประจําป 

 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 3 : กิจกรรมหลกัท่ี 3 :   

เบิกจายกองทุนคณะฯ 

1 เบิกจายกองทุนคณะ  

    2 เบิกจายกองทุนพัฒนานิสิต  

1. ดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนฯ 

1 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเสนอคณบดีอนุมัติ  

2 เตรียมเอกสารเบิกจายจากสหกรณออมทรัพยฯ  

3 จายใหแกผูขอเบิก  

2. ควบคุมการยืมเงินทดรองจายของกองทุน 

1 ตรวจสอบสญัญายืมเงิน  

2 เสนอคณบดีอนุมัติ  

3 เตรียมเอกสารเบิกจายจากสหกรณออ มทรัพยฯ 

4 จายใหแกผูขอเบิก  

5 รับคืนเงินยืมทดรองของกองทุน ตรวจสอบ

เอกสารสงใชเงินยืม และนําเงินเหลือจายฝากเขาบัญชี

กองทุน 

6 เก็บเอกสารการเบิกจาย     

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร  

 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 4 : กิจกรรมหลกัท่ี 4 :   

กํากับดูแล งานการเงิน 

1  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

การเบิกจายเงินงบประมาณ

แผนดินและงบประมาณเงิน

รายได 

 

- ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของเอกสารหลักฐาน

ประกอบการเบิกจาย เชน   บันทึกขออนุมัติเบิก 

หลักฐานการจายเงินเดือนและคาจางรายเดือน 

หลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก แบบรายการ

แสดงการสงเงินสมทบ รายงานรายละเอียดเงินนําสง

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

ใบรับรองการจายเงินคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ใบลงเวลาการ

ปฏิ บัติ งานนอกเวลาราชการ หลักฐานการจายเงิน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา รายงานผลการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ บันทึกเวลาการสอนของ

อาจารยพิเศษ ใบสําคัญจายคาสอน หลักฐานการจายเงิน

คาสอนและคาพาหนะ ใบจองเงินจากระบบ ERP บันทึก

ขออนุมัติจัดซื้อ/จาง สัญญาซื้อ/จาง ใบตรวจรับการ
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

จัดซื้อ/จาง ใบขออนุมัติเบิกจายจากระบบ ERP 

- บันทึกขอมูลในโปรแกรม BG สําหรับการเบิกจายเงิน

งบประมาณแผนดิน เพ่ือนําสงกองคลัง วิทยาเขต

บางเขน 

- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

- เสนอคณบดี 

- อนุมัติแลว สงงานการเงิน 

2 ตรวจสอบการขออนุมตัิยืม

เงินสํารองจาย  

- ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของบันทึกขออนุมัติ

ยืมเงินสํารองจาย สําเนาอนุมัติหลกัการ/โครงการท่ี

ไดรับอนุมัติแลว และสัญญายืมเงิน จํานวน 3 ฉบับ 

- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

- เสนอคณบดี 

- อนุมัติแลว สงงานการเงิน 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

- เวลาเฉลีย่ของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 

3 ตรวจสอบการชดใชสญัญา

ยืมเงิน 

- ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของหลักฐานการ

จายเงิน บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ใบ บจ. 2 สําเนาใบ

นําฝากธนาคาร (กรณมีีเงินสงคืน  และสญัญายืมเงิน 

- คํานวณยอดคาใชจายท้ังหมด 

- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

- เสนอคณบด ี

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

- เวลาเฉลี่ยของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 

4 ตรวจสอบการออกหนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย 

(สําหรับบุคคลธรรมดา รานคา 

นิติบุคคล ผูบริหาร และบุคลากร  

และการยื่นแบบรายการภาษีเงิน

ไดหัก ณ ท่ีจายประจําเดือนและ

ประจําป 

- ตรวจสอบจํานวนเงินภาษีหัก ณ ท่ีจายจากจํานวนเงิน

คาสินคา/บริการ กอนรวมภาษีมูลคาเพ่ิม7% ในใบ

แจงหน้ี/ใบสงของ 

- รวบรวมเอกสาร และตรวจสอบขอมูลการจายเงิน

คาจาง คาสมนาคุณผูบริหาร เงินสมทบประกันสังคม

สวนของนายจาง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสวน

ของนายจางและภาษีหัก ณ ท่ีจาย ท้ังป 

- ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของขอมูลในหนังสือ

รับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย 

- ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองในแบบยื่นรายการ

ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย และใบแนบ(ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.1

ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.3ก, ภ.ง.ด.53  

- สงงานการเงิน 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

- เวลาเฉลี่ยของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 

5 ตรวจสอบการพิมพเช็คสั่ง

จาย 

- ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีสั่งจายเช็คจากบันทึกขออนุมัติ

เบิกเงิน บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง ใบแจงหน้ี/ใบ

สงของ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจาย 

- รอยละความถูกตองของเช็ค 

- เวลาเฉลีย่ของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

- ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของขอมูลในเช็ค 

- เสนอหัวหนาสํานักงานคณบด ี

- เสนอคณบด ี

- อนุมัติแลว สงงานการเงิน 

6 ตรวจสอบรายงานการใช

ใบเสร็จรับเงินประจําป 

- ตรวจสอบรายละเอียดประกอบรายงานการใช

ใบเสร็จรับเงินประจําป จากขอมลูในใบเสร็จรบัเงิน 

- จัดทําบันทึกรายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําป เพ่ือ

นําสงกองคลัง วิทยาเขตบางเขน 

- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

- เสนอคณบด ี

- อนุมัติแลว สงงานการเงิน 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

- เวลาเฉลีย่ของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 

7 ตรวจสอบการเบิกเงินคืน

เงินสํารองจาย 

- ตรวจสอบรายละเอียดประกอบใบเบิกถอนกับ

ใบสําคัญจาย จากขอมูลในบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 

หลักฐานการจายเงิน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ี

จาย และสําเนาเช็ค  

- ตรวจสอบขอมลูในใบเบิกถอน  

- ตรวจสอบบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคืนเงินสํารองจาย 

- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

- เสนอคณบด ี

- อนุมัติแลว สงงานการเงิน 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

- เวลาเฉลีย่ของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 

8 จัดทําเรื่องโอนเงิน

คาใชจายระหวางหนวยงาน และ

ใบโอนเงินภายในหนวยงาน 

 

- ตรวจสอบเรื่องขอใช ใบแจงหน้ี และบันทึกขออนุมัต ิ

- บันทึกขอมูลรายการโอนเงินในระบบ ERP และ

จัดพิมพใบสําคญัตั้งหน้ีเดินสะพัด  

- จัดทําบันทึกขออนุมติโอนเงิน ใหหนวยงานท่ีเปน

เจาหน้ี 

- ตรวจสอบขอมลูการจดัสรรเงินโครงการวิจัย/พัฒนา

วิชาการ ใหกับคณะฯ 

- จัดทําใบโอนเงินภายใน เพ่ือจัดสรรเงินโครงการวิจัย/

พัฒนาวิชาการ ใหกับคณะฯ  

- จัดทําใบโอนเงินภายใน เพ่ือตัดโอนเงินจากจากบัญชี

เงินรับฝากโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ เปน

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนระหวางคณะฯ และโครงการ

ปริญญาโท ภาคพิเศษ 

- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

- เสนอคณบด ี

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

- เวลาเฉลีย่ของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

- อนุมัติแลวสงงานการเงิน 

9 จัดทําเรื่องเบิกถอน

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  

- จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

- เสนอคณบด ี

- อนุมัติแลวสงงานการเงิน 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

- เวลาเฉลีย่ของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 

10 จัดทํารายงานเงินคงเหลือ

ประจําวัน 

- ตรวจสอบและรวบรวมขอมลูเงินฝากคลังเงินฝาก

ธนาคาร และเงินรับฝากโครงการปริญญาโท ภาค

พิเศษ จากทะเบียนคมุเงินฝากคลงั สมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคาร ทะเบียนคุมการสั่งจายเช็ค และทะเบียนคุม

เงินรับฝากโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ 

- จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน และรายละเอียด

ประกอบรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

- ตรวจสอบและรวบรวมขอมลูลูกหน้ีเงินสํารองจาย 

จากสัญญายืมเงิน และบัญชีแยกประเภทลูกหน้ีเงิน

ยืม-ระยะสั้น  

- จัดทํารายงานลูกหน้ีเงินสํารองจาย  

- ตรวจสอบและรวบรวมขอมลูใบสําคัญสํารองจายจาก

ใบสําคัญจาย ใบเบิกถอน และบัญชีแยกประเภท

ใบสําคัญสํารองจาย, ใบเบิกถอน  

- จัดทํารายงานใบสําคญัสาํรองจาย 

- เสนอกรรมการเก็บรักษาเงิน 

- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

- เสนอคณบด ี

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

- เวลาเฉลีย่ของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 

 

 11  จัดทําทะเบียนคุมเงิน

ฝากคลังทะเบียนคุมเงินรับฝาก

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ 

และตรวจสอบใบแจงยอดเงินฝาก

คลัง  

 - ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน 

  ใบนําสง/นําฝาก ใบโอน และใบเบิกถอน 

- บันทึกรายการรับ – จาย ลงในทะเบียนคุม 

- ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจาํเดือนในทะเบียนคมุ

เงินฝากคลัง กับใบแจงยอดเงินฝากงานคลัง 

กําแพงแสน 

- จํานวนเงินในใบแจงยอดเงินฝากคลังถูกตองตรงกัน

แลว เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

- เสนอคณบด ี

- ลงนามแลว สงงานการเงิน 

- รอยละความถูกตองของ

ขอมูล 

- เวลาเฉลีย่ของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 

12 บันทึกตั้งหน้ีในระบบ ERP - ตรวจสอบขอมลูจากบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จาง ใบจอง - รอยละความถูกตองของ



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

เงินจากระบบ ERP ใบสงของ/ใบแจงหน้ี บันทึกขอ

อนุมัติเบิกเงิน ใบขออนุมัติเบิกจาย จากระบบ ERP ใบ

ตรวจรับการจัดซื้อ/จาง 

- บันทึกตั้งหน้ีในระบบ ERP และจัดพิมพใบสําคญัตั้งหน้ี 

ขอมูล 

- เวลาเฉลีย่ของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 5 : 

กํากับดูแล งานบัญช ี

  1 บันทึกรายการบัญช ี

กิจกรรมหลกัท่ี 5 : 

- รวบรวมเอกสารประกอบดวยใบนําสง/นําฝาก 

ใบสําคัญจาย ใบเบิกถอน และใบโอน  

- บันทึกรายการบัญชีในระบบ ERP 

- ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกรายการบัญชี 

- รอยละความถูกตองของ

ขอมูล 

- เวลาเฉลีย่ของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 

2 จัดทํารายงานงบการเงิน

ประจําเดือน (งบแสดงฐานะ

การเงิน งบรายไดและคาใชจาย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบ

พิสูจนยอดเงินฝากคลัง และงบ

พิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร  

- จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย 

พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําเดือนตาม

แบบฟอรมของมหาวิทยาลยั 

- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน 

- ตรวจสอบขอมลู Statement จากธนาคาร 

  จัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 

- ตรวจสอบขอมลูใบแจงยอดเงินฝากคลัง  

- จัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง 

- ตรวจสอบความถูกตองของรายงานงบการเงิน 

- จัดทําบันทึกขอนําสงรายงานงบการเงิน  

- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

- เสนอคณบด ี

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

- เวลาเฉลีย่ของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 

3 จัดทํางบการเงินรวมราย

ไตรมาส 

- จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย 

รายไตรมาส 

- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

- เสนอคณบด ี

- ลงนามแลว สงงานการเงิน 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

- เวลาเฉลีย่ของการทํางานท่ี

เปนมาตรฐาน 

 

4 จัดทําเช็ค - -ตรวจสอบใบสงของและใบสั่ง 

- คํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจาย 

- จัดทําใบหัก ณ ท่ีจาย 

- ลงทะเบียนคมุเช็ค 

- สําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ เพ่ือจัดเก็บ 1 ชุด 

-  ชําระคาสินคาและบริการตางๆ 

-รอยละของเช็คท่ีตองแกไข 

5 การออกใบเสร็จรับเงิน 

 

- รับเงินจากผูท่ีเก่ียวของ(เงินรายไดมหาวิทยาลยั

ดําเนินการออกใบเสร็จรบัเงิน 

- พิมพใบนําสงเงินเพ่ือนําฝากคลัง 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

6 ทําธุรกรรมเก่ียวกับ

ธนาคาร,สหกรณออมทรัพยฯ  

- UP DATE  สมุดบัญชี,ฝากเงินเขาธนาคาร 

- UP DATE  สมุดบัญชี 

- ฝาก,ถอน,โอนเงินท่ีธนาคาร 

-รอยละความถูกตองของเอกสาร 

7 จัดทําหนังสือรับรองการ

หักภาษี ณ ท่ีจาย 

- รวบรวมใบตอ ภ.ง.ด.1ของผูมีหนาท่ี เสียภาษี ณ ท่ี

จายแตละเดือน มาคํานวณจํานวนเงินและภาษีนําสง

ในปท่ีลวงมาแลว 

- พิมพหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายตามมาตรา 

50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 

- พิมพใบตอ ภ.ง.ด. 1 ก. พิเศษ 

- นําสงสรรพากรและบุคลากร 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

8 จัดทํารายงานการใช

ใบเสร็จรับเงินประจําป

งบประมาณ 

- บันทึกรายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําป

งบประมาณ  

- นําสงคณะ 

- สงภายในเดือนตุลาคม 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสาร 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 6 : 

กํากับดูแลการบริหารพัสดุและ

ครุภัณฑของคณะฯ 

กิจกรรมหลกัท่ี 6 : 

กํากับดูแลบริหารพัสดุและครุภณัฑของคณะฯ ให

ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

1. รอยละของการจัดหาพัสดุ

และครภุณัฑเปนไปตามแผน  

2. รอยละของงบประมาณในการ

จัดซื้อต่ํากวาแผน  

3. รอยละของครภุัณฑในคณะฯ

ครบถวน  

4. รอยละของครภุัณฑท่ีพรอมใช

งาน 
 

ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibilities) 

ความรับผิดชอบรอง 

(Secondary Responsibilities) 

กิจกรรม 

(Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

1. คณะกรรมการกองทุนคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

(เหรัญญิก  

จัดทําขอมูลงบประมาณกองทุนคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร 

รอยละความถูกตองของขอมูล

กองทุน 

2. คณะกรรมการบรหิาร

สํานักงานเลขานุการ 

พิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานของสํานักงาน

เลขานุการ 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

งาน 

3. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

งานตามมอบหมาย - 

 

 

ขีดสมรรถนะ(Competencies) 
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ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T 

 I – Innovation : มีความคดิริเริ่ม 4   

 AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 5   

 KA – Kasetsart Attachment 

: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5   

 S – Self Development : พัฒนาความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพ 

5   

 E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

5   

 T – Teamwork : ทํางานเปนทีม 5   

ความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill 

 RK – Regulation Knowledge 

: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของในการ

ปฏิบัติงาน 

5 

  

 WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ

ราชการ 

3   

 RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย 3   

 EL – English Literacy : ความสามรถในการใช

ภาษาอังกฤษ 

3   

 CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช

คอมพิวเตอร 

3   

สมรรถนะประจํากลุมงาน Functional competency 

 SM – Service Mind : การใสใจบริการ 4   

 AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู 4   

 PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน 

3   

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency 

 ความรอบรูในงานการเงินและบัญชี 5   

 มีความรูใน ความเขาใจระเบียบการเบิกจาย กฏเกณฑหรือ

เง่ือนไข ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

5   

 มีทักษะในการติดตอประสานงาน 3   

 มคีวามสามารถในการใชงานสื่อออนไลน 3   

 

อํานาจการตัดสินใจ (Authority) 
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เร่ืองท่ีเกี่ยวของกบัการตัดสินใจ 

(Decision Marking Area) 

ไมม ี

 

 

 

 

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy) 

ตําแหนง 

(Positions) 

จํานวนคน 

(persons) 

นักวิชาการเงินและบัญชี 2 

นักวิชาการพัสด ุ 1 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 

 

 

ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน (Working Relationship) 

ชื่อองคการ/หนวยงาน 

(Organization Business Unit) 

เร่ืองท่ีตองติดตอ 

(Tasks) 

1. งานคลังและพัสดุ กองบริหารท่ัวไป ติดตอประสานงานเรื่องเบิกจายเงิน 

ติดตอประสานงานเรื่องรับเงิน 

ติดตอประสานงานสงรายงานสถานะทางการเงิน 

ติดตอประสานงานเก่ียวกับการสงเงินภาษี 

ติดตอประสานงานตีความเก่ียวกับระเบียบขอบังคับตางๆ 

2. สหกรณออมทรัพย ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน  ติดตอประสานงานเรื่องการฝากเงิน  

ติดตอประสานงานเรื่องการเบิกเงิน 

ติดตอประสานงานขอเอกสารเพ่ือจัดทํารายงานสถานะ

ทางการเงิน 

3. กองคลัง บางเขน ติดตอประสานงานเรื่องการเบิกจายเงิน 

ติดตอประสานงานการทําบัญชีในระบบ ERP 

ติดตอประสานงานสงรายงานสถานะทางการเงิน,บัญชี,พัสด ุ

4. กองการเจาหนาท่ี งานสวัสดิการ ติดตอประสานงานเรื่องการสงเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ ม.เกษตรศาสตร 

5. สํานักงานประกันสังคม ติดตอประสานงานเรื่องการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

6. ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคารทหารไทย,ธนาคารกรุงไทย

,ธนาคารกรุงเทพ 

ติดตอประสานงานเรื่องสั่งจายเช็ค 

ติดตอประสานงานเรื่องการนําสงเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ติดตอประสานงานเรื่องการนําสงเงินประกันสังคม 

ติดตอประสานงานขอเอกสารเพ่ือจัดทํารายงานสถานะ

ทางการเงิน 
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รายงานท่ีตองจัดทํา (Reporting) 

รายงาน เสนอตอ กําหนดสง สอดคลองตัวบงชี้แผน

ยุทธศาสตร/ประกัน

คุณภาพ 

1. รายงานรายรับ-รายจาย 

ประจําเดือน 

สง หัวหนา สนล.,กองคลัง 

มก.กพส. 

ภายในวันท่ี 5 ของเดือน

ถัดไป 

 

2. รายงานงบแสดงฐานะ

การเงินประจําเดือน 

สง หัวหนา สนล.,กองคลัง 

มก.กพส. 

ภายในวันท่ี 5 ของเดือน

ถัดไป 

 

3. รายงานผลการ

ดําเนินงานงบประมาณ

เงินรายไดรายไตรมาส 

สงกองคลัง มก.กพส. 

 

ภายในวันท่ี 15 ของ

เดือนม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,

ต.ค. 

 

 

4. รายงานการรับจายเงิน

นอกงบประมาณ 

ประเภทเงินฝาก 

สงกองคลัง มก.กพส. 

 

ภายในวันท่ี 15 ของเดือน

ถัดไป 

 

5. รายงานเงินคงเหลือ

ประจําวัน 

ทุกสิ้นวันทําการ กรรมการตรวจรับเงินคณะ  

6. รายงานงบกระทบ

ยอดเงินฝากคลัง 

หลังจากไดรับแจงจากคลังภายใน 

7 วัน 

งานคลังและพัสดุ กพส.  

7. งบกระทบยอดเงินฝาก

ธนาคาร 

หลังจากไดรับแจงจากธนาคาร

ภายใน 3 วัน 

กองคลัง  

8. รายงานลูกหน้ีคงเหลือ

ประจําเดือน 

ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป กองคลัง  

9. รายงานการใช

ใบเสร็จรับเงิน 

ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม ของ

ปงบประมาณถัดไป 

กองคลัง  

10. รายงานเงินคงเหลือ

ประจําเดือนกองทุน

พัฒนานิสิตคณะฯ 

กอนวันพุธท่ี 2 ของเดือน 

 

งานแผนคณะฯ  

11. รายงานเงินคงเหลือ

ประจําเดือนกองทุน

คณะฯ 

กอนวันพุธท่ี 2 ของเดือน 

 

งานแผนคณะฯ  

12. รายงานการตรวจสอบ

พัสดุประจําป 

ภายใน 30 วันหลังจากไดรับ

คําสั่งแตงตั้งกรรมการฯ 
กองคลัง 
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รายงาน เสนอตอ กําหนดสง สอดคลองตัวบงชี้แผน

ยุทธศาสตร/ประกัน

คุณภาพ 

13. รายงานแผนการจัดซื้อ

จัดจาง 

ภายใน 30ตุลาคม กองคลัง 

 

 

14. รายงานผลปฏิบัติการ

จัดซื้อจัดจางรายไตรมาส 

ภายในวันท่ี 10 ของเดือนม.ค.,

เม.ย.,ก.ค.,ต.ค. 
กองคลัง  

 

 
 

 

ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูดํารงตําแหนง 

 

 

(  นางศิริมา  เนียมมีศรี   

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description) 

ตําแหนงเลขท่ี:  ช่ือ-สกุล:  

ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย : เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ : Administrative Officer 

งาน: งานบริหารและธุรการ สังกัด: สํานักงานเลขานุการ  

รายงานตรงตอ : 1. คณบดีคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

3. ผูปฏิบัตภิารกิจหัวหนางานบริการการศึกษา 

ระดับ : ปฏิบัติการ 

 

วัตถุประสงค (Job Purpose) 

สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 

          ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับการ

บริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารงานท่ัวไป ภายใตการกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ

มอบหมายโดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 

          1. ดานการปฏิบัติการ 

          1.1 ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานท่ัวไปในสาํนักงาน เชน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด

ระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลและสถิติ 

งานระเบียบแบบแผน งานสญัญา เปนตน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ในหนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

          1.2 ศึกษา รวมรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดาน ตาง ๆ  เชน งานบริหารทรัพยากร

บุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานท่ี งานสัญญาตาง ๆ เปนตน 

          1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่อง

เสนอท่ีประชุม ทํารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพ่ือใหการดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของสําเร็จลุลวง

ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

          1.4 ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกและเกิดความ

รวมมือ 

           1.5 ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมาและแกนักศึกษา

ท่ีมาฝกปฏิบัติงาน ตอบปญหาและช้ีแจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 

และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

          2. ดานการวางแผน 

          วางแผนทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพ่ือใหการดาํเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด  

          3. ดานการประสานงาน 

          3.1 ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือใหเกิดความรวมมือและ

ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว 

          3.2 ช้ีแจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมลู ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความ

รวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

          4. ดานการบริหาร 

          4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําเบ้ืองตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงานท่ัวไปรวมท้ังตอบปญหาและช้ีแจงเรื่อง

ตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี เพ่ือใหผูรับบริการไดรับทราบขอมลูความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน 
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          4.2 จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เก่ียวกับดานการบริหารงานท่ัวไปเพ่ือใหบุคลากรท้ังภายในและ

ภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุน

ภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

          5. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

          โครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ ท่ีอยูภายใตภารกิจของรองคณบดีฝายบริหาร และสํานักงานเลขานุการ 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 1 : 

ดานปฏิบัติการ 

กิจกรรมหลกัท่ี 1 : 

- ประสานงานสงแผนการเรยีนใหภาควิชาพิจารณา

รายวิชาท่ีจะขอเปดการเรียนการสอน 

- รวบรวมรายวิชาท่ีแตละภาควิชาแจงเปดการเรียนการ

สอน และตรวจสอบความครบถวนของรายวิชาตาม

แผนการเรียน 

- นํารายวิชาท่ีภาควิชาแจงเปดมาจดัตารางหองเรียน

ของคณะ และประสานงานหองเรยีนของสวนกลางใน

กรณีท่ีหองของคณะไมเพียงพอ 

- นํารายวิชาท่ีแจงเปดมาจัดทําแผนการเรยีนสงให

ภาควิชา 

- ประสานงานสงรายวิชาและหองเรยีนท่ีจัดทํา

เรียบรอยแลวใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเปด

รายวิชา 

- แกไขตารางเรียนและตารางหองเรยีนเมื่อภาควิชาแจง

การเปลีย่นแปลง และประสานงานแจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของดําเนินการแกไข พรอมตดิตามผลการแกไข 

 

1.ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

2.รอยละความถูกตองของขอมูล 

 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 2 : กิจกรรมหลกัท่ี 2 :   

 - ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักสูตรใน

เบ้ืองตน เมื่อภาควิชามีการเปด/ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ

นําเขากรรมการการศึกษาคณะ 

- เก็บรวบรวมเอกสารดานหลักสตูรและเลมหลักสตูร

ของคณะ 

- จัดทําหนังสือขอรับรองหลักสตูร 5 ปของคณะไปท่ี 

คุรุสภา 

- จัดทําหนังสือขอรับรองคณุวุฒิหลกัสูตรของคณะไปท่ี 

สํานักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ติดตามและตรวจสอบความครบถวนในการจัดทํา

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

มคอ.3-6 ของรายวิชาในคณะ 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 3 : กิจกรรมหลกัท่ี 3 :  

 - จัดทํารางประกาศรับสมัครนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ

ครู สงใหผูเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบและเสนอลง

นามเพ่ือประกาศแจงนิสิตผูประสงคสมัครทราบ 

- จัดทําแบบฟอรมการสมคัรฝกประสบการณวิชาชีพครู 

สงใหผูเก่ียวของประกาศใหนิสติผูประสงคสมัครทราบ 

- รับสมคัรและตรวจเอกสารการสมคัรฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

- จัดทําสรุปขอมูลของนิสติผูสมัครฝกประสบการณ

วิชาชีพครู สงใหภาควิชาทราบ 

- จัดทํารางประกาศรายช่ือนิสิตผูสมคัรฝกประสบการณ

วิชาชีพครูท่ีผานการตรวจสอบคณุสมบัติ สงให

ผูเก่ียวของดําเนินการตรวจสอบและเสนอลงนามเพ่ือ

ประกาศแจงภาควิชาและนิสิตผูสมัครทราบ 

- จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบรายช่ือสถานศึกษา

เพ่ือใหภาควิชาพิจารณาสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการ

สอนท่ีจะใหสงหนังสือสอบถามการรับนิสติฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

- จัดทําแบบฟอรมการกรอกขอมูลความพรอมของ

สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนเพ่ือแนบหนังสือ

สอบถามความตองการรับนิสิตฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

- จัดทําและดําเนินการสงหนังสือสอบถามความ

ตองการรับนิสติฝกประสบการณวิชาชีพครูของ

สถานศึกษาตามท่ีภาควิชาแจงมา 

- รวบรวมและจดัทําขอมูลสถานศึกษาสําหรับ

ปฏิบัติการสอนท่ีสงหนังสือตอบรบันิสิตฝก

ประสบการณวิชาชีพครู สงใหภาควิชาพิจารณา 

- รวบรวมและจดัทําขอมูลรายช่ือนิสิต อาจารยนิเทศก 

สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ระยะทางและคา

นิเทศกเพ่ือนําเขาท่ีประชุมกรรมการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูพิจารณา 

- จัดทําหนังสือแจงรายช่ือและจํานวนนิสิตท่ีจะออกฝก

ประสบการณวิชาชีพครูใหสถานศกึษาทราบ 

1.ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

2.รอยละความสํ า เร็จ ในการ

ดําเนินการตามแผน 

3.รอยละความพึงพอใจของนิสิต 

อาจารยนิเทศก สถาน ศึกษา 

อาจารยพ่ีเลี้ยง 

4.รอยละความถูกตองของขอมูล 
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

- จัดทําปฏิทินและแผนงานการฝกประสบการณวิชาชีพ

ครู เพ่ือนําเขาท่ีประชุมกรรมการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูพิจารณา 

- จัดทํารางโครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูทุก

โครงการ เพ่ือนําเขาท่ีประชุมกรรมการฝกประสบ 

การณวิชาชีพครูพิจารณา 

- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติโครงการและหลักการ

คาใชจายโครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูทุก

โครงการเพ่ือเสนออนุมัต ิ

- จัดทําบันทึกขอความและเอกสารประกอบในการขอ

ยืมเงินโครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูทุก

โครงการ เพ่ือเสนออนุมัต ิ

- จัดทําเอกสารคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพครูและ 

สมุดบันทึกการฝกประสบการณวิชาชีพครู ของ

โครงการปฐมนิเทศนิสติฝกประสบการณวิชาชีพครู 

เพ่ือนําเขาประชุมกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูพิจารณา 

- จัดทําและดําเนินการสงหนังสือเชิญผูบรหิาร

สถานศึกษาและอาจารยพ่ีเลีย้งเขารวมโครงการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู  3 โครงการ 

- จัดทําและดําเนินการสงหนังสือขออนุญาตใหนิสติฝก

ประสบการณวิชาชีพครูเขารวมโครงการทุกโครงการ 

- ติดตอจองหองและประสานงานผูเก่ียวของจัดเตรยีม 

สถานท่ีและอุปกรณสําหรับการจดัโครงการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูทุกโครงการ 

- จัดทําเอกสารการลงทะเบียน การใหคะแนนการเขา

รวมโครงการ และการประเมินผล ของโครงการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูทุกโครงการ 

- จัดทําเอกสารสรุปการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน

ภาคตนและภาคปลาย 

- ลงทะเบียนการเขารวมโครงการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

- สรุปผลการประเมินโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ

ครูทุกโครงการ 

- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาใชจายโครงการ

ฝกประสบการณวิชาชีพครู และรวบรวมใบสําคญัรับ
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

เงินเพ่ือเบิกจายทุกโครงการ 

- กันเงินรายไดคานิเทศ คาถายเอกสารรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู คาดําเนินโครงการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูทุกโครงการ 

- จัดเก็บเอกสารดานการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

ความรับผิดชอบหลักท่ี 4 : กิจกรรมหลกัท่ี 4 :   

 - จัดทํากําหนดการในการช้ีแจงข้ันตอนการขอใบ

ประกอบวิชาชีพครูแนบไปกับหนังสือขออนุญาตให

นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเขารวมโครงการ

ประชุมอภิปรายหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูเพ่ือ

แจงใหนิสิตทราบ 

- จัดทําตัวอยางการกรอกแบบคําขอข้ึนทะเบียนรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

- จัดเตรียมเอกสารแบบคําขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพคร ู

- ช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินการขอข้ึนทะเบียนรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหนิสิตทราบ 

- รับแบบคําขอฯ, ตรวจสอบความถูกตองของการกรอก

แบบคําขอฯ และความครบถวนของเอกสารแนบ 

- สแกนรูปนิสิตท่ีดําเนินการขอข้ึนทะเบียนรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพ่ือเตรียมนําเขาระบบ 

ksp-bundit ของคุรุสภา 

- กรอกขอมูลตามแบบคําขอฯ ของนิสิต เขาระบบ ksp-

bundit ของคุรุสภา พรอมแนบรปู 

- ตรวจสอบและสงขอมูลตามแบบคาํขอฯ ของนิสิตทาง

ระบบออนไลน ksp-bundit ของคุรุสภา 

- จัดทําหนังสือรายช่ือผูสําเร็จการศกึษาหลักสตูร

ปริญญาทางการศึกษาท่ีคุรสุภารับรอง โดยแนบแบบ

สรุปและบัญชีรายช่ือฯ สงใหคุรสุภาดําเนินการจัดทํา

ใบประกอบวิชาชีพคร ู

- เดินทางสงหนังสือและแบบคําขอฯ ท่ีคุรุสภา 

- เดินทางรบัใบประกอบวิชาชีพครูท่ีคุรุสภา 

- แจงผูเก่ียวของประชาสัมพันธใหนิสิตมารับใบ

ประกอบวิชาชีพคร ู

- ลงทะเบียนการรับใบประกอบวิชาชีพครู 

1.ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

2.รอยละความถูกตองของขอมูล 

3.รอยละความพึงพอใจของนิสิต 
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ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibilities) 

ความรับผิดชอบรอง 

(Secondary Responsibilities) 

กิจกรรม 

(Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

1. คณะกรรมการการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

(กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ  

- ชวยจัดทําเอกสารการประชุม 

- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุม 

- จัดทํารายงานการประชุม 

- ดําเนินงานการประชุม 

- ดําเนินงานตามท่ีประชุมมอบหมาย 

รอยละความพึงพอใจของ

คณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการฝก

ประสบการณวิชาชีพครู 

(กรรมการ  

- ติดตอจองสถานท่ีใชประชุมและสวัสดิการ 

- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแจงเวียน 

- จัดทําวาระการประชุม 

- จัดทํารายงานการประชุม 

- จัดทําเอกสารการประชุม 

- ประสานงานกรรมการเพ่ือยืนยันการประชุม 

- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม 

- ดําเนินงานการประชุม 

- ดําเนินงานตามท่ีประชุมมอบหมาย 

รอยละความพึงพอใจของ

คณะกรรมการ 

3. การรับเขาศึกษาตอ - ชวยรับลงทะเบียนและตรวจเอกสารการสอบ

สัมภาษณโครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอโครงการ

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยตามท่ีไดรบัมอบ 

- ชวยรับเอกสารมอบตัวนิสิตใหม ช้ันปท่ี 1 

- ชวยดําเนินงานการสอบสัมภาษณ Admission 

- ชวยรับลงทะเบียนโครงการพบผูปกครองและกาวแรก

สูบัณฑติยุคใหม 

- ชวยแนะนําการเขียนคาํรองตางๆ ใหคําแนะนําการ

ลงทะเบียนเรียน ประสานงานดานการเรยีนการสอน 

- จัดทํากันเงินและเบิกจายในระบบ ERP (เริ่ม

พฤษภาคม 2559  

ดําเนินงานเสร็จสิ้นตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย งานตามมอบหมาย - 
 

ขีดสมรรถนะ(Competencies) 

ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T 

 I – Innovation : มีความคดิริเริ่ม 4   

 AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 4   

 KA – Kasetsart Attachment    
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ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 4 

 S – Self Development : พัฒนาความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพ 
4 

  

 E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

5   

 T – Teamwork : ทํางานเปนทีม 5   

ความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill 

 RK – Regulation Knowledge 

: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของในการ

ปฏิบัติงาน 

5 

  

 WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ

ราชการ 

4   

 RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย 3   

 EL – English Literacy : ความสามรถในการใช

ภาษาอังกฤษ 

3   

 CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช

คอมพิวเตอร 

3   

สมรรถนะประจํากลุมงาน Functional competency 

 SM – Service Mind : การใสใจบริการ 4   

 AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู 4   

 PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน 

3   

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency 

 ความรอบรูในงานวิชาการ 5   

 มีความรู ในขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

5   

 มทัีกษะในการติดตอประสานงาน 5   

 มคีวามสามารถในการใชงานสื่อออนไลน 5   

 

 

อํานาจการตัดสินใจ (Authority) 

เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

(Decision Marking Area) 

ไมม ี
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สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy) 

ตําแหนง 

(Positions) 

จํานวนคน 

(persons) 

- - 

 

 

ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน (Working Relationship) 

ชื่อองคการ/หนวยงาน 

(Organization Business Unit) 

เร่ืองท่ีตองติดตอ 

(Tasks) 

1. งานบริการการศึกษา - รับเขา จํานวนนิสติ 

2. งานคลังและพัสด ุ - เบิก จายเงิน 

3. งานนโยบายและแผน - คําของบประมาณเงินรายได เงินแผนดิน 

4. งานบริหารและธรุการ - งานสารบรรณ งานอาคาร สถานท่ี งบเดือน แผนพัฒนา

รายบุคคล  

 

รายงานท่ีตองจัดทํา (Reporting) 

รายงาน เสนอตอ กําหนดสง สอดคลองตัวบงชี้แผน

ยุทธศาสตร/ประกันคุณภาพ 

1.รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการบริการวิชาการ  

(รายไตรมาส ประจําป

งบประมาณฯ  

รองคณบดฝีายวิชาการ และ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

รายไตรมาส /รายป  

 

2.รายงานขอมูลสถิต ิ หัวหนางานนโยบายแลแผน ตามตนเรื่อง  

3.รายงานขอมูลนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา 

หัวหนางานบริการการศึกษา ภาคตน/ภาคปลาย  

 

 
 

 

ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูดํารงตําแหนง 

 

 

(เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description) 

ตําแหนงเลขท่ี    พ.0038 ช่ือ-สกุล  นางสาวกมลธนัสร สามสีเนียม 

ชื่อตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

งาน : นโยบายและแผน สังกัด : สํานักงานเลขานุการ  

รายงานตรงตอ : 1. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

2. หัวหนางานนโยบายและแผน 

ระดับ : ปฏิบัติการ 

 

วัตถุประสงค (Job Purpose) 

สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 

            ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา วางแผนและติดตามกิจกรรม

ประกันคุณภาพของหนวยงาน รวบรวมขอมูลสําหรับประกันคุณภาพ (สกอ. สมศ. ก.พ.ร. คํารับรองการปฏิบัติงานคณบดี และ 

QS Ranking จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( SAR ท้ังภายในและภายนอก การเตรียมการประเมินคุณภาพภายในทุก

ระดับ รวมถึงการใหบริการขอมูลสารสนเทศ ดําเนินการติดตามรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือนํา

เผยแพรสูสาธารณะ ประสานงานเครือขายและเผยแพรผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และปฏิบัติหนาท่ี

อ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 1 : กิจกรรมหลกัท่ี 1 :   

งานวางแผนกิจกรรมประกัน

คุณภาพของหนวยงาน 

- พัฒนาคูมือระบบงานประกันคุณภาพของคณะฯ 

- วางแผนและปรับปรุงแผนปฏิบัตงิานประจําป 

- จัดทํากําหนดการและแนวทางการประเมินคณุภาพ

ภายในระดับภาควิชาและระดับคณะฯ ประจําปการศึกษา 

- ออกแบบเครื่องมือการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพระดับคณะวิชา และ

ระดับหลักสตูร 

- ประสานงานและใหบริการขอมลูพ้ืนฐานของคณะแก

หนวยงานภายใน 

- ประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอรศึกษา เพ่ือ

พัฒนาเครื่องมือติดตามและรายงานผลการดําเนินงานผาน

ระบบเครือขาย 

- เอกสารคูมือระบบงาน

ประกันคณุภาพของคณะฯ 

 - แผนปฏิบัติงานประจําป 

ดานการประกันคณุภาพของ

คณะฯ 

 - กําหนดการและแนวทางการ

ประเมิน ประจําปการศึกษา 

 - แบบติดตามรายการเอกสาร

หลักฐานดานการประกัน

คุณภาพ ประจําปการศึกษา 

- มีขอมูลสารสนเทศเพ่ือการ

ประกันคณุภาพของคณะฯ 

ครบถวนทุกดาน 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 2 : กิจกรรมหลกัท่ี 2 :   

งานรวบรวมขอมลูสําหรับ

ประกันคณุภาพ  

- ประสานงานผูเก่ียวของ 

- วางระบบการจดัเก็บและชองทางการเช่ือมโยง 

ขอมูล 

- รอยละของขอมูลท่ีไดตาม 

สถานะปจจุบันของจํานวนตัว

บงช้ีท้ังหมด 
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

- รวบรวมขอมูลสําหรับประกันคณุภาพ (สกอ. สมศ. 

ก.พ.ร. คํารับรองการปฏิบัติงานคณบดี และ QS Ranking  

- บันทึกขอมูลในระบบ 

- ตรวจสอบสถานะขอมลูใหถูกตองและเปนปจจุบัน 

- รายงานสถานะขอมูลตามตัวบงช้ีตอคณะกรรมการ

ประกันคณุภาพของคณะฯ 

- รายงานสถานะขอมูลตามตัวบงช้ีตอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ 

- เวลาเฉลีย่ท่ีนําเสนอขอมลู

ตามกําหนด 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 3 : กิจกรรมหลกัท่ี 3 :   

จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR  ของคณะฯ  

และสาํนักงานเลขานุการ 

- ติดตามรวบรวมขอมูล และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

- จัดทํารางรายงาน SAR ตามองคประกอบและตัวบงช้ี 

- นําเสนอหนวยงานภายในเพ่ือทําประชาพิจารณ 

- เสนอรางรายงาน SAR ตอคณะกรรมการประกัน

คุณภาพคณะฯ พิจารณา 

- เสนอรางรายงานตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือ

พิจารณาใหความเห็นเพ่ิมเติม 

- สรุปผลและปรับแกตามขอเสนอแนะ เสนอ

คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ 

- ปรับแกเลมรายงานใหสมบูรณ 

- จัดสงรายงานฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพภายใน และมหาวิทยาลัย 

- ปรับแกตามขอเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ     

(หลังรับการตรวจประเมิน  

- จัดสงเลมรายงาน (ฉบับปรับแกหลังรับการตรวจ

ประเมิน จดั สงมหาวิทยาลัย 

- ระยะเวลาการจัดทํา (SAR  

ทุกระดับเสร็จทันตามกําหนด 

- จํานวนครั้งของการแกไข

เอกสาร 

 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 4 : กิจกรรมหลกัท่ี 4 :   

การเตรียมการประเมิน

คุณภาพทุกระดับ 

- วางแผนกําหนดการประเมิน 

- ประสานงานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

- เตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน 
- ยานพาหนะรับ-สงกรรมการ 

- สถานที่สําหรับตรวจประเมิน/สัมภาษณ 

- ผูเขารับการสัมภาษณ 

- คาตอบแทนกรรมการประเมินฯ 

- อาหารและอาหารวาง ในวันตรวจประเมิน 

- อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการตรวจประเมิน 

เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดลุลวงตามวัตถุประสงคของ

- ระดับความพึงพอใจของ

ผูเก่ียวของ ระดับดีมาก 

- จัดเตรยีมการประเมิน

คุณภาพทุกระดับไดตาม

กําหนด 

- หลักฐานประกอบการตรวจ

ประเมิน ถูกตอง ครบถวน   

ตามกําหนด 

- การตรวจประเมินและการ
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

การตรวจประเมิน 

- สรุปผลการประเมินเพ่ือจดัทําแผนพัฒนาปรับปรุง 

(สปค.01) 

- รายงานผลการประเมินคณุภาพเสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ 

รายงานผล แลวเสร็จตาม

ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยั

กําหนด 

 

 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 5 : กิจกรรมหลกัท่ี 5 :   

จัดทํารายงานผลการปรับปรุง 

สปค.01 

- ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน (สปค.02 ตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  

- เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความ

เห็นชอบ 

- จัดสงขอมูลตอวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย 

- รายงานผลการปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะฯ สปค.01 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 6 : กิจกรรมหลกัท่ี 6 :   

บันทึกขอมูล CHE QA 

Online และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

- บันทึกขอมูลผานระบบ CHE QA Online และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

- รายงานผลการประเมิน   

ผานระบบไดถูกตองครบถวน 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 7 : กิจกรรมหลกัท่ี 7 :   

ประสานงานเครือขายประกัน

คุณภาพทุกระดับ 

- ประสานงานเครือขายประกันคณุภาพทุกระดับ ท้ัง

ภายในและภายนอก 

- การจัดทํา MOU ดาน QA 

- ประสานงานกิจกรรมของเครือขาย 

- ความพึงพอใจของ 

ผูเก่ียวของในการ 

ประสานงานกับเครือขาย 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 8 : กิจกรรมหลกัท่ี 8 :   

การจัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการประจําป 

ชวยติดตอประสานงานและรวบรวมขอมูลตามท่ีหัวหนา

งานนโยบายและแผนมอบหมาย ดังน้ี 

- การวิเคราะหทรัพยากรและสารสนเทศของคณะใหเปน

ปจจุบัน 

- การจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ 

- การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

- เวลาเฉลี่ยของการตดิตามผล

ทันเวลาตามแผนท่ีกําหนด 

 - ผลงานมีความถูกตอง 

ครบถวน และแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 9 : กิจกรรมหลกัท่ี 9 :   

การจัดทําแผนดานการเงิน

และงบประมาณ 

ชวยติดตอประสานงานและรวบรวมขอมูลตามท่ีหัวหนา

งานนโยบายและแผนมอบหมาย ดังน้ี 

- การติดตามและประเมินผลของแผนทุกระดับ 

- การจัดทําแผนประกันคณุภาพทุกระดับ 

- การติดตามและประเมินกิจกรรมตามแผน QA 

- เวลาเฉลี่ยของการตดิตามผล

ทันเวลาตามแผนท่ีกําหนด 

 - ผลงานมีความถูกตอง 

ครบถวน และแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 10 : กิจกรรมหลกัท่ี 10 :   

รวบรวมขอมลูสารสนเทศของ

คณะฯ 

- ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ 

QA จากหนวยงานภายในคณะฯ 

- ขอมูลสารสนเทศทุกดานเปน

ปจจุบัน 
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ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

- ชวยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ 

- ชวยจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน และนําเผยแพร

ขอมูลสูสาธารณะ 

 

- ชวยจัดทํารายงานขอมลูพ้ืนฐานของหนวยงานเพ่ือ

จัดทําหนังสือสถิติของ มก.  

- ชวยบันทึกขอมูลพ้ืนฐานดานพลังงานของหนวยงาน 

ผานระบบฐานขอมูลพลังงานท่ี มก. กําหนด 

- ขอมูลถูกตอง ครบถวน 

เสนอคณะฯ และ

มหาวิทยาลยัทันภายในเวลา

ท่ีกําหนด 

- ขอมูลเปนปจจุบันทุก 1 

เดือน และนําไปใชในการ

บริหารงานของคณะฯ ได 

- ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการทุกระดับ 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 11 : กิจกรรมหลกัท่ี 11 :   

ติดตาม ตรวจสอบและ

รายงานผลตามตัวบงช้ีของ

แผนยุทธศาสตร 

- ชวยประสานงานกับผูรับผดิชอบโครงการเพ่ือรวบรวม

ขอมูล 

- ชวยจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามแผนยุทธศาสตร 

- รอยละของการแกไขรายงาน

ติดตามผลตอการนําเสนอ

ท้ังหมด 

- เวลาเฉลีย่ของการติดตามผล

ทันเวลาตามแผนท่ีกําหนด 

- เวลาเฉลีย่ของการนําเสนอ

รายงานการติดตาม 

 

 

ขีดสมรรถนะ(Competencies) 

ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T 

 I – Innovation : มีความคดิริเริ่ม 3   

 AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 3   

 KA – Kasetsart Attachment 

: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3 

  

 S – Self Development : พัฒนาความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 3   

 E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
3 

  

 T – Teamwork : ทํางานเปนทีม 3   

ความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill 

 RK – Regulation Knowledge 

: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 
3 
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ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

 WC – Written Communication : การเขียนหนังสือราชการ 3   

 RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย 2   

 EL – English Literacy : ความสามรถในการใชภาษาอังกฤษ 2   

 CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช

คอมพิวเตอร 
 

4 

  

สมรรถนะประจํากลุมงาน Functional competency 

 SM – Service Mind : การใสใจบริการ 3   

 AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู 3   

 PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน 
3 

  

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency 

 ความรอบรูในงานประกันคุณภาพการศึกษา 4   

 มีความสามารถในการใชงานสื่อออนไลน 3   

 มีความรูความเขาใจระเบียบ กฎเกณฑหรือเง่ือนไขตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ 
3   

 

อํานาจการตัดสินใจ (Authority) 

เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

(Decision Marking Area) 

ไมม ี

 

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy) 

ตําแหนง 

(Positions) 

จํานวนคน 

(persons) 

- - 

 

 

ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน (Working Relationship) 

ชื่อองคการ/หนวยงาน 

(Organization Business Unit) 

เร่ืองท่ีตองติดตอ 

(Tasks) 

1. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 1. รายงานขอมูลตัวบงชี้ที่มีสวนเชื่อมโยงกับวิทยาเขต

กําแพงแสน 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  

(สปค.02 ที่มีสวนเชื่อมโยงกับวทิยาเขตกําแพงแสน 
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ชื่อองคการ/หนวยงาน 

(Organization Business Unit) 

เร่ืองท่ีตองติดตอ 

(Tasks) 

2. สํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา มก. 1. รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง (SAR ระดับคณะ  

2. แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01 และ รายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรงุฯ (สปค.02  

3. การบันทึกขอมูลในระบบ CHE QA Online 

4. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและคณะวิชา 

5. การบันทึกและตรวจสอบขอมลูในระบบฐานขอมูล QAIS 

6. รายงานขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS 

3. กองแผนงาน บางเขน 1. ติดตามการคํานวณคา FTES  

2. ภาวะการมีงานทําของบัณฑติ 

3. ผลการประเมินพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอหลักสูตร 

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัตริาชการ 

สํานักงานอธิการบดี มก. 

1. รายงานขอมูลการใชพลังงาน ในฐานขอมูลการใชพลังงาน 

ท่ี http://www.energy.psd.ku.ac.th 

 

 

 

รายงานท่ีตองจัดทํา (Reporting) 

รายงาน เสนอตอ กําหนดสง สอดคลองตัวบงชี้แผน

ยุทธศาสตร/ประกัน

คุณภาพ 

1. สรุปผลการติดตามแผน

ยุทธศาสตร/ แผนปฏิบัติ

การ ของหนวยงาน 

ผูปฏิบัตภิารกิจ 

หัวหนางานนโยบายและแผน 

ภายในระยะเวลา 

ท่ีหัวหนางานฯ กําหนด 

 

2. รายงานขอมูลพ้ืนฐาน

หนวยงาน 

ผูปฏิบัตภิารกิจ 

หัวหนางานนโยบายและแผน 

ภายในวันจันทร 

สัปดาหท่ีสองของทุกเดือน 

 

3. รายงานการใชพลังงาน หัวหนาสํานักงานเลขานุการ ภายในวันท่ี 15 

ของเดือนถัดไป 

 

4. รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR ระดับ

คณะฯ 

รองคณบดฝีายวิชาการฯ/ 

คณบด ี

กอนตรวจประเมินฯ 1 เดือน  

 คณะกรรมการประกัน

คุณภาพคณะฯ 

กอนตรวจประเมินฯ 2 สัปดาห  

 คณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพภายใน 

กอนตรวจประเมินฯ 1 สัปดาห  
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รายงาน เสนอตอ กําหนดสง สอดคลองตัวบงชี้แผน

ยุทธศาสตร/ประกัน

คุณภาพ 

 สํานักงานประกันคณุภาพ 

มก. 

หลังไดรับผลการประเมินจาก

คณะกรรมการประเมินฯ  

1 สัปดาห 

 

5. รายงานผลการติดตาม

แผนพัฒนาปรับปรุง 

(สปค.02  

สํานักงานประกันคณุภาพ 

มก. 

ภายในระยะเวลา 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

6. รายงานขอมูลการ 

จัดอันดับมหาวิทยาลัย

ของ QS 

สํานักงานประกันคณุภาพ 

มก. 

ภายในระยะเวลา 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูดํารงตําแหนง 

 

 

(  นางสาวทองวาท  ราชชารี   

ผูปฏิบัตภิารกิจหัวหนางานฯ 

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 
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ใบกําหนดหนาท่ีงาน (Job Description) 

ตําแหนงเลขท่ี: ลปจ. 2913 ช่ือ-สกุล: นายชิด  กอแกว 

ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย : พนักงานขับรถยนต ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ : Driver 

งาน: บริหารและธุรการ สังกัด: สํานักงานเลขานุการ  

รายงานตรงตอ : 1. คณบดีคณะศกึษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

3. ผูปฏิบัตภิารกิจหัวหนางานบริหารและธุรการ 

ระดับ : ส 2 

 

วัตถุประสงค (Job Purpose) 

สรุปขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 

            ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานขับรถยนต ท่ีเก่ียวของกับการบริการขับรถยนตไปราชการตามคําสั่งของคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานบํารุงตรวจสอบรถยนตโดยการตรวจสอบสถาพเครื่องยนต ตรวจเช็ค

นํ้ามันเครื่อง ตรวจเช็คระดับนํ้าในหมอนํ้า ตรวจเช็คนํ้ามันเบรก-ครัช ตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟสองสวาง ไฟหนา ไฟหรี่ 

ตรวจเช็คลมยาง ตรวจเช็คนํ้ากลั่นแบตเตอรี่ ตรวจเช็คกรองอากาศ เครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คนํ้ามันเช้ือเพลิงตองเต็มอยู

เสมอใหอยูในความพรอมท่ีจะใชงานบริการไดตลอดเวลา รักษาความสะอาด ปดกวาดลางเช็ดถู ภายใน-ภายนอกรถยนต ใหพรอมท่ี

จะใหบริการทันที รวมท้ังประสานการทํางานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกคณะและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 1 : กิจกรรมหลกัท่ี 1 :   

การบริการขับรถยนต - วางแผนการเดินทาง ศึกษาเสนทางเกาและใหม และ

เลือกใชเสนทางใหเหมาะสมกับเวลาเพ่ือเลี่ยงการจราจร

ติดขัด และเปนการประหยัดนํ้ามนัเช้ือเพลิง 

- การขับรถยนตโดยยดึกฎจราจร และใชไหวพริบใหมี

สติสมัปชัญญะในการขับข่ียานพาหนะเพ่ือใหเกิดความ

ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพยสิน 

- บริการดูแลการข้ึนลงของผูโดยสาร การขนสิ่งของ 

ตลอดจนการเปด-ปด ประตูรถยนต 

 - จํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหต ุ

- รอยละของการผิดเวลานัด

หมาย 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 2 : กิจกรรมหลกัท่ี 2 :   

การบํารุงรักษารถยนต - ศึกษาคูมือการบํารุงรักษารถ 

- ตรวจสอบสภาพรถทุกครั้งกอนและหลังการใชงาน 

- ตรวจเช็คนํ้ามันเครื่อง 

- ตรวจเช็คระดับนํ้าในหมอนํ้า 

- ตรวจเช็คนํ้ามันเบรก-ครัช 

- ตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟสองสวาง ไฟหนา 

- จํานวนครั้งท่ีรถไมสามารถใช

งานได 

 



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

ความรับผิดชอบหลัก 

(Key Responsibilities) 

กิจกรรมหลกั 

(Key Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ไฟหรี ่

- ตรวจเช็คลมยาง 

- ตรวจเช็คนํ้ากลั่นแบตเตอรี ่

- ตรวจเช็คกรองอากาศ เครื่องปรบัอากาศ 

- ตรวจเช็คนํ้ามันเช้ือเพลิง 

- นํารถเขาศูนยซอมฯ 

- ซอมบํารุงรักษาดวยตนเองเบ้ืองตน 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 3 : กิจกรรมหลกัท่ี 3 :   

การทําความสะอาดรถยนต - ปด กวาด ลาง เช็ด ถูรถยนต ใหมีสภาพพรอมใชงาน 

 

- รอยละของความพึงพอใจของ

ผูใชบริการดานความสะอาด 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 4 : กิจกรรมหลกัท่ี 4 :   

บันทึกการเติมนํ้ามันประจําเดือน - จัดทําสรุปการเตมินํ้ามันเช้ือเพลงิท่ีใหบริการ

ประจําเดือน 

- มีการรายงานสรุปบันทึกการ

เติมนํ้ามันเช้ือเพลิง 

ความรับผิดชอบหลักท่ี 5 : 

ติดตามการตอ พรบ.และภาษี

รถยนต 

กิจกรรมหลกัท่ี 5 :  

- ประสานงานการตอ พรบ.และภาษีรถยนตกับหนวย

พัสดุ และนํารถไปดําเนินการตอ พรบ.และภาษี

รถยนต 

 

ตอพรบ.และภาษีตามระยะเวลา

ท่ีกําหนด 

 

ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibilities) 

ความรับผิดชอบรอง 

(Secondary Responsibilities) 

กิจกรรม 

(Activities) 

ตัวชี้วัด 

(Key Performance 

Indicator) 

ใหบริการจดัซื้อวัสด ุและอุปกรณ

ตาง ๆ 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ท่ีหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีใชในคณะ หรือ

การจัดโครงการ 

รอยละความผดิพลาดในการซื้อ

ของ 

ใหบริการงานคลังและพัสดุ ใน

การติดตอกับธนาคาร 

1. นําเช็คธนาคารไปฝาก 

2. นําสมุดบัญชีธนาคารไปปรับปรุงยอดเปนปจจุบัน 

รอยละความผดิพลาดในการ

ดําเนินงาน 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร

คณะ 

1. งานจัดตนไมบริเวณคณะ 

2. งานไม งานเช่ือมเหล็ก งานปูนเพ่ือประกอบการ

ปรับปรุงภูมิทัศน 

ปรับปรุงสําเร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

ซอมแซมระบบสาธารณูปโภค

เบ้ืองตน 

1. ซอมแซมระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศเบ้ืองตน 

2. ซอมแซมอุปกรณ สุขภัณฑในหองนํ้าเบ้ืองตน 

3. ประสานงานผูรับผิดชอบกรณีไมสามารถดําเนินการ

ได 

ปรับปรุงสําเร็จตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

งานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย งานตามมอบหมาย - 

 



  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

 

 

 

ขีดสมรรถนะ(Competencies) 

ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T 

 I – Innovation : มีความคดิริเริ่ม 3   

 AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 4   

 KA – Kasetsart Attachment 

: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5 

  

 S – Self Development : พัฒนาความเช่ียวชาญในงาน

อาชีพ 
4 

  

 E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
5 

  

 T – Teamwork : ทํางานเปนทีม 5   

ความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill 

 RK – Regulation Knowledge 

: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของในการ

ปฏิบัติงาน 

4 

  

 WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ

ราชการ 
2 

  

 RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย -   

 EL – English Literacy : ความสามรถในการใช

ภาษาอังกฤษ 
2 

  

 CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช

คอมพิวเตอร 
2 

  

สมรรถนะประจํากลุมงาน Functional competency 

 SM – Service Mind : การใสใจบริการ 5   

 AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู 5   

 PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน 
3 

  

สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency 

 ความสามารถในการขับรถยนต 5   

 มีความรูในกฎหมายจราจร ระเบียบ กฎเกณฑหรือเง่ือนไข

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

5   
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ความสามารถท่ีตองการ 

 

เกณฑท่ีคาดหวัง 

ผูมีประสบการณสูง  

(อายุงาน 5 ปขึ้นไป  

สมรรถนะ

ในปจจุบัน 

ชวงหาง 

(Gap) 

 มีความรูดานชางพ้ืนฐาน การบํารุงรักษารถยนต 4   

 มีความรูในการใชอุปกรณทําความสะอาดรถยนต 4   

 

 

 

อํานาจการตัดสินใจ (Authority) 

เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

(Decision Marking Area) 

ไมม ี

 

 

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy) 

ตําแหนง 

(Positions) 

จํานวนคน 

(persons) 

- - 

 

 

ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืน (Working Relationship) 

ชื่อองคการ/หนวยงาน 

(Organization Business Unit) 

เร่ืองท่ีตองติดตอ 

(Tasks) 

1.   

2.   

3.   

 

รายงานท่ีตองจัดทํา (Reporting) 

รายงาน เสนอตอ กําหนดสง สอดคลองตัวบงชี้แผน

ยุทธศาสตร/ประกัน

คุณภาพ 

1. บันทึกการปฏิบัติงาน

ประจําเดือน 

ผูปฏิบัตภิารกิจหัวหนางาน

บริหารและธุรการ 

 

ภายในวันท่ี 7 ของเดือน

ตอไป 

 

 

2. บันทึกการเติมนํ้ามัน หนวยพัสดุคณะ 

 

ภายใน 1 วัน 

หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานแต

ละครั้ง 

 

3. รายการการตรวจสภาพ หนวยพัสดุคณะ ภายใน 3 วัน  
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รถยนต หลังเสร็จสิ้นการตรวจสภาพ

รถยนต 
 

 
 

 

ผูจัดทํา ผูอนุมัติ ผูดํารงตําแหนง 

 

 

(  นายชิด  กอแกว   

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 

 



สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป

สวนงานที่สังกัด ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

(คณะ/สถาบัน/สํานัก)

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ ตําแหนง หัวหนาภาควิชา

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล อาจารย ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล ตําแหนง

(ผูรับมอบหมายงาน) ผูรับมอบหมายงาน

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs)

ความสําเร็จที่คาดหวัง KPIs

จากงานหลัก (3-5 ขอ)

1. งานสอน งานพัฒนานิสิต

 และผลงานวิชาการ

1. มีภาระงานสอนสอดคลอง

กับมาตรฐานภาระงานอาจารย

1. จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห /

ภาคการศึกษาปกติ



2. การสอนมีประสิทธิภาพ

เปนที่พึงพอใจของผูเรียน

2. ผลการประเมินการสอนจากนิสิต

ไมต่ํากวา 3.51



3. เปนที่ปรึกษาดานวิชาการ 

และดานการพัฒนานิสิต

3. ความพึงพอใจของนิสิตตอการ

จัดการเรียนการสอน

4. มีผลงานทางวิชาการ 4. จํานวนผลงานวิชาการ (เอกสาร

ประกอบการสอน เอกสารคําสอน 

ตํารา บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ)

5. ผลงานทางวิชาการไดรับ

การเผยแพร

5. จํานวนผลงานวิชาการที่มีการ

เผยแพร

2. งานวิจัย 1. มีผลงานวิจัย 1.1. จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห

 /ภาคการศึกษาปกติ



1.2 จํานวนงานวิจัย

2. งานวิจัยไดรับทุนสนับสนุน 2. จํานวนเงินที่ไดรับทุนสนับสนุน 

จากภายในและภายนอก

ภาระงานหลัก ตัวชี้วัดผลงาน : PIs

หนวยงานที่สังกัด

อาจารย

ภาควิชาครุศึกษา



ความสําเร็จที่คาดหวัง KPIs

จากงานหลัก (3-5 ขอ)

ภาระงานหลัก ตัวชี้วัดผลงาน : PIs

3. ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ

เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

3. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการ

เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

3. งานบริการวิชาการ 1. มีการใหบริการวิชาการแก

ชุมชนและสังคม

1. จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห /

ภาคการศึกษาปกติ



2. การใหบริการวิชาการเปนที่

พึงพอใจและสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชนและ

สังคม

2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ

4. งานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

สงเสริม สนับสนุน หรือมีสวน

รวมในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

1. จํานวนชั่วโมงทําการตอสัปดาหที่

ใหบริการวิชาการ



2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่

สงเสริม สนับสนุน หรือมีสวนรวม

ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

5. งานอื่นๆ/ ที่ไดรับ

มอบหมาย (นอกเหนือจาก

ภารกิจหลัก 4 ดาน ตามที่

หนวยงานมอบหมาย)

ปฏิบัติงานไดบรรจุเปาหมาย 1. จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห /

ภาคการศึกษาปกติ



2. รอยละความสําเร็จของงาน

…………………15………….. PIs …6…. KPIsรวมจํานวนขอ



สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน

5 4 3 2 1

1 จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา งานสอน 37.5 15 ชม./สัปดาห/ภาค 15-20 ชม./สัปดาห/ภาค >  26 21-26 15-20 9-14 < 9

2 จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา งานวิจัย 25 12 ชม./สัปดาห/

ภาคการศึกษา

12-13 ชม./สัปดาห/ภาค >  15 14-15 12-13 10-11 < 10

3 จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา งานบริการวิชาการ 18.75 5 ชม./สัปดาห/

ภาคการศึกษา

5-8 ชม./สัปดาห/ภาค > 12 9-12 5-8 1-4 < 1

4 จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา งานทํานุบํารุงฯ 12.5 - 1 ชม./สัปดาห/ภาค >  1.50 1.01-1.50 0.51-1.00 0.25-0.50 < 0.25

5 จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห/ภาคการศึกษา งานดานอื่น ๆ 0

6 ผลการประเมินการสอนจากนิสิต 6.25 ไมต่ํากวา 3.51 ไมต่ํากวา 3.51 >  4.50 4.01-4.50 3.51-4.00 3.00-3.50 < 3.00

100รวมน้ําหนัก

No. ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs) น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน



สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ

            4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก

            4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป)

(อาจารย ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล)

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

-

-

-

-

5.       มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

วันที่....../......../.......

ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถาม)ี

(รศ.ดร.วินัย  พูลศรี)

วันที่....../......../.......

ผูจัดทํา

(ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ)

-

-

ผูรับมอบหมายงาน

สมรรถนะหลัก

1.       มีความคิดริเริ่ม

2.       มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

3.       มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4.       พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

วันที่....../......../.......

5.       การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน

6.       การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

4

4

4

4

4

46.       ทํางานเปนทีม

สมรรถนะทางการบริหาร

1.       ภาวะผูนํา

2.       การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย

3.       การพัฒนาทีมงาน

4.       การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

1 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางสาวผจงจิต  มวงพารา ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนางานบริหารและธุรการ 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรับมอบหมายงาน) 

นางสาวกนกวรรณ  สุทธิธนานันท ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

(ผูประสานงานผูบริหารคณะฯ  

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวช้ีวัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

1. ดานงานสารบรรณ - เอกสารท่ีเสนอแฟมผูบริหาร 

รวดเร็ว ไมสูญหาย 

- รอยละของเอกสารท่ีจัดสงผิดพลาด

สูญหาย 

- รอยละของระยะเวลาในการเสนอ

แฟมเปนไปตามกําหนดระยะเวลา 

 

 
 

 

2. นัดหมาย/ปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน 

- ทุกกิจกรรมมีการลงปฏทิินนัด

หมายถูกตอง ครบถวน และตรง

เวลา 

- รอยละความถูกตองของขอมูล 

- รอยละของเอกสารท่ีจัดสงผิดพลาด

สูญหาย 

 

 

3. การขออนุมัติเดินทางไป

ราชการ 

- มีการประสานงานการเดินทาง

ไปราชการรวดเร็ว 

- การเบิกจายมีความถูกตองและ

รวดเร็ว 

 -ระยะเวลาในการดําเนินการขออนุมัติ

เดินทางไปปฏิบัติหนาท่ี 

- ขอมูลการเบิกจายมีความผิดพลาดไม

เกิน 1 ครั้ง/เดือน 

 

4. การบริการผูบริหาร - ใหบริการดวยความรวดเร็ว  ระดับความพึงพอใจผูใชบริการ  

5. การประสานงาน - ประสานงานผูบริหารและ

ผูเก่ียวของรวดเร็ว ถูกตอง 

รอยละของความสําเร็จในการติดตอ

ประสานงาน 

 

    

รวมจํานวนขอ ………………8………………….. PIs …5…. KPIs 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

2 

 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวช้ีวัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก ขอมูลในอดีต 

2560 

คาเปาหมาย 

2561 

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 ระยะเวลาในการเสนอแฟมเปนไปตามกําหนด

ระยะเวลา 

25 <=1 วัน <=1 วัน 1 2 3 4 5 

2 รอยละของเอกสารท่ีจัดสงผิดพลาดสูญหาย 25 <=3 % <=3 % 0-1% 2% 3% 4% 5% 

3 ระยะเวลาในการดําเนินการขออนุมัติเดินทางไป

ปฏิบัติหนาท่ี 

15 >=5 วัน >=5 วัน 10 8 5 3 1 

4 ระดับความพึงพอใจผูใชบริการ  20 - 3.5 3.70 ข้ึนไป 3.60-3.69 3.50-3.59 3.40-3.49 นอยกวา 3.40  

5 รอยละของความสําเร็จในการติดตอประสานงาน 15 - 100% 100% 90-99% 80-89% 70-79% 60-69% 

รวมน้ําหนัก 100        



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

3 

 

สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 2 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 2 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 

6. ทํางานเปนทีม 2 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา  

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  

3. การพัฒนาทีมงาน  

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน  

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางสาวผจงจิต  มวงพารา  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางสาวกนกวรรณ  สุทธิธนานันท  

วันท่ี....../......../....... 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

1 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางสาวทองวาท  ราชชาร ี ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนางานนโยบายและแผน 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรบัมอบหมายงาน) 

นางสาวกมลธนัสร  สามสีเนียม ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

(ปฏิบัติงานแผนงานและกัน

คุณภาพการศึกษา  

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวช้ีวัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

1. จัดทําแผนประกันคุณภาพ 

ทุกระดับ 

- แผนประกันคุณภาพของคณะฯ 

สอดคลองกับแผนประกัน

คุณภาพ และยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- มีแผนประกันคุณภาพของคณะฯ 

ตามกําหนด 

 

- แผนประกันคุณภาพสามารถ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานประกัน

คุณภาพของหนวยงาน 

- มีแผนประกันคุณภาพของคณะฯ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

2. ติดตามและประเมินกิจกรรม

ตามแผนประกันคุณภาพ 

มีขอมูลท่ีพรอมนําเสนอตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- รอยละความผิดพลาดและการแกไข

ขอมูล 

 

- จํานวนวันท่ีสามารถรายงานขอมูลได

ครบถวน ตามกําหนด 

 

3. รวบรวมขอมูลสารสนเทศของ

คณะฯ 

มีขอมูลท่ีพรอมนําเสนอตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- % ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 

และนําไปใชประโยชนในการ

บริหารงานได 

 

- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ทุกระดับ ระดับดีข้ึนไป 

 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

2 

 

 

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs ตอ  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวช้ีวัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

4. จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับคณะฯ และบันทึก

ขอมูลในระบบ CHE QA 

Online  

ขอมูลถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได 

และตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

- จํานวนวันของการจัดสงรายงานตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

- รอยละความถูกตองของการบันทึก

ขอมูลผานระบบ 

 

5. เตรียมการประเมินคุณภาพ

ของคณะฯ ทุกระดับ 

 

ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 

- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

ทุกระดับ ระดับดีข้ึนไป 

 

- รอยละความสําเร็จของการดําเนิน

โครงการตามแผน 

 

6. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง 

QA /แผนปฏิบัติการประจําป 

และรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผน 

แผนพัฒนาปรับปรุงและ

แผนปฏิบัติการ สามารถยกระดับ

การดําเนินงานของคณะฯ ได

อยางมีประสิทธาภาพ 

- มีแผนพัฒนาปรับปรุงและแผนปฏิบัติ

การ ท่ีครอบคลุมการดําเนินงาน      

ทุกพันธกิจ 

 

- จํานวนวันท่ีสามารถรายงานขอมูลได

ครบถวน ตามกําหนด 

 

7. ประสานเครือขายประกัน

คุณภาพทุกระดับ 

ดําเนินงานไดบรรลุตาม

วัตถุประสงค 

- รอยละของการดําเนินงานแลวเสร็จ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ระดับดีข้ึนไป 

 

รวมจํานวนขอ 14 PIs 7 KPIs 
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 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวช้ีวัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก ขอมูลใน

อดีต 

คาเปาหมาย 
การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 มีแผนประกันคุณภาพของคณะฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ 15 มีแผน มีแผน 

และใชอางอิงได 

มีการเผยแพรสู

สาธารณะ 

นําไปใชในการ

บริหารและ

ตัดสินใจได 

มีแผน 

และใชอางอิงได 

มีแผน ไมมีแผน 

2 จํานวนวันท่ีสามารถรายงานขอมูลไดครบถวน     

ตามกําหนด 

15 ทันเวลา กอน 2 วัน กอน > 4 วัน กอน 3 วัน กอน 2 วัน ทันเวลา ไมทันเวลา 

3 % ขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน และนําไปใช

ประโยชนในการบริหารงานได 

15 75% 80% >90% 86-90% 80-85% 75-79% <75% 

4 จํานวนวันของการจัดสงรายงานตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 

20 ทันเวลา กอน 1 วัน กอน 3 วัน กอน 2 วัน กอน 1 วัน ทันเวลา ไมทันเวลา 

5 รอยละความถูกตองของการบันทึกขอมูลผานระบบ 20 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 99 รอยละ 98 รอยละ 97 < รอยละ 97 

6 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน 10 รอยละ 90 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 99 รอยละ 98 รอยละ 97 < รอยละ 97 

7 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ ระดับดีข้ึนไป 5 รอยละ 80 รอยละ 85 >รอยละ 94  รอยละ 90-94 รอยละ 85-89 รอยละ 80-84 < รอยละ 80 

รวมน้ําหนัก 100        



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

4 

 

สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 2 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 2 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 

6. ทํางานเปนทีม 2 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา - 

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย - 

3. การพัฒนาทีมงาน - 

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง - 

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน - 

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา - 

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางสาวทองวาท  ราชชารี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางสาวกมลธนัสร  สามสีเนียม  

วันท่ี....../......../....... 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

1 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางศิริมา  เนียมมีศรี ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนางานคลังและพัสดุ 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรบัมอบหมายงาน) 

นางสาวจุฑารัตน  แจมแสงงาม ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

จากงานหลกั  

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

1) รับ-สงเอกสารของงานคลัง

และพัสด ุ

- เอกสารไมสูญหาย และ

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ความผิดพลาดของการรับ-สง

เอกสารดานการเงิน ไมเกินรอยละ 

2 

 

- ความลาชาของการรับ-สงเอกสาร

ไมเกินรอยละ 5 

 

2) ตรวจสอบชุดใบสําคญัท่ีสง

มาเบิก 

- ถูกตองและดําเนินการแลว

เสร็จภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

- ความถูกตองครบถวนของขอมูล 

รอยละ 90  

 

- ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

3) ทําใบเบิกถอน                 

(ในระบบ ERP) 

- ถูกตอง 

 

- ความถูกตองครบถวนของขอมูล 

รอยละ 90  

 

4) จายเช็ค - ถูกตองและดําเนินการแลว

เสร็จภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

- ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

5) จัดทําเอกสารเงินเดือน - ถูกตองและดําเนินการแลว

เสร็จภายในระยะเวลาท่ี

กําหนด 

- ความถูกตองครบถวนของขอมลู 

รอยละ 90 

 

- ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

รวมจํานวนขอ ………………9………………….. PIs …5…. KPIs  

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

2 

 

 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวช้ีวัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 ความผิดพลาดของการรับ-สงเอกสารดานการเงิน ไม

เกินรอยละ 5 

40 5% 5 < 2 2-4 5-7 8-10 >10 

2 
ความถูกตองครบถวนของขอมูล รอยละ 90  

30 85% 90 100 96-99 90-95 80-89 <80 

3 ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 30 85% 90 100 96-99 90-95 80-89 <80 

รวมน้ําหนัก 100        

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

3 

 

สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 2 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 2 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 

6. ทํางานเปนทีม 2 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา  

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  

3. การพัฒนาทีมงาน  

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน  

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางสาวจุฑารัตน   แจมแสงงาม  

วันท่ี....../......../....... 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

1 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ชื่อ-สกลุ  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางสาวทองวาท ราชชารี ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนางานนโยบายและแผน 

 

ชื่อ-สกลุ  

(ผูรับมอบหมายงาน) 

นางสาวทองวาท ราชชารี ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ 

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

จากงานหลกั  

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

1. วิเคราะหทรัพยากรและ

สถานการณของคณะให

เปนปจจุบัน 

ขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน และเช่ือถือ

ได 

- รอยละของความผิดพลาดและการแกไขขอมลู

รายงานตอจํานวนรายงานท่ีนําเสนอ 

 

- เวลาเฉลีย่ของการนําเสนอรายงานตามเวลาท่ี

กําหนด 

 

2. จัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการ

ประจําป 

- แผนของคณะฯ สามารถขับเคลือ่น

คณะฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย 

- จํานวนวันท่ีสงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

การตามกําหนด 

 

- ไดแผนท่ีสามารถขับเคลื่อนคณะฯ 

ไดตามเปาหมาย 

- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการทุกระดับ  

3. จัดทําแผนดานการเงิน

และงบประมาณ 

จัดทําแผนงบประมาณไดสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน

ของคณะฯ 

- จํานวนแผนกลยุทธทางการเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

- จํานวนแผนงบประมาณตามกําหนด  

- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการทุกระดับ  

4. ดูแลระบบ AMS  

e-Office 

ระบบสามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการทุกระดับ  

ระดับดีข้ึนไป 

 

5. ประสานงานและจดัทํา

โครงการสิ่งกอสรางของ

สวนงาน และแผนงาน

เฉพาะกิจอ่ืนๆ 

ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 

- รอยละความสําเร็จของการดาํเนินโครงการ

ตามแผน 

 

- เวลาเฉลีย่ของการนําเสนออนุมตัิโครงการตาม

เวลามาตรฐานท่ีกําหนด 

 

รวมจํานวนขอ ………………10………………….. PIs …6…. KPIs 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

2 

 

 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 รอยละของความผิดพลาดและการแกไขขอมูลรายงานตอ

จํานวนรายงานท่ีนําเสนอ 

15 5% 3% < 2% 2% 3% 4% > 4% 

2 จํานวนวันท่ีสงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตาม

กําหนด 

30 ทันเวลา กอน 2 วัน กอน > 4 วัน กอน 3 วัน กอน 2 วัน ทันเวลา ไมทันเวลา 

3 จํานวนแผนกลยุทธทางการเงินท่ีมปีระสิทธิภาพ 20 มีแผน มีแผน 

และใชอางอิงได 

มีแผน และ 

มีการเผยแพร 

สูสาธารณะ 

มีแผน 

และผูบริหาร

นําไปใช

ตัดสินใจได 

มีแผน 

และใชอางอิงได 

มีแผน ไมมีแผน 

4 จํานวนแผนงบประมาณตามกําหนด 15 มีแผน มีแผน 

และใชวิเคราะห

สถานะทาง

การเงินได 

มแีผน 

และใชอางอิงได 

มีแผน 

และนําไปใช

บริหารงานได 

มีแผน 

และใชวิเคราะห

สถานะทาง

การเงินได 

มีแผน ไมมีแผน 

5 รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารทุกระดบั  

ระดับดีข้ึนไป 

10 รอยละ 80 รอยละ 85 > รอยละ 94 รอยละ 90-94 รอยละ 85-89 รอยละ 80-84 < รอยละ 80 

6 รอยละความสาํเรจ็ของการดําเนินโครงการตามแผน 10 รอยละ 90 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 99 รอยละ 98 รอยละ 97 < รอยละ 97 

รวมน้ําหนัก 100        



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

3 

 

สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 3 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 3 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 3 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3 

6. ทํางานเปนทีม 3 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา - 

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย - 

3. การพัฒนาทีมงาน - 

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง - 

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน - 

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา - 

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(นางศิริมา เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางสาวทองวาท ราชชารี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางสาวทองวาท ราชชารี  

วันท่ี....../......../....... 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางสาวผจงจิต  มวงพารา ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนางานบริหารและธุรการ 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรับมอบหมายงาน) 

นายทิวากร  สอนสงวน ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ 

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวช้ีวัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

1. งานดูแล ซอมบํารุง

คอมพิวเตอร อุปกรณ

คอมพิวเตอร และ

เครือขาย 

- คอมพิวเตอร และ

อุปกรณคอมพิวเตอร 

รวมถึงระบบเครือขาย

อยูในสภาพพรอมใชงาน 

- รอยละของความพรอมใชงานของ

อุปกรณ คอมพิวเตอรและเครือขาย 

- ระยะเวลาเฉลี่ยการซอมบํารุงตาม

กําหนด 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ ทุก

ระดับอยูในระดับดีข้ึนไป 

 
 

 

2. งานดูแล ปองกัน แกไข

ภัยคุกคามทางดาน

คอมพิวเตอร และ

เครือขาย 

- เครื่องคอมพิวเตอร

ปลอดภัยจากภัย

คุกคาม/ไวรัสและ

สามารถปองกันภัยคุม

คาม/ไวรัสไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

- รอยละของจํานวนเครื่องท่ีมี

ซอฟตแวรหรืออุปกรณปองกันไวรัส  

 

 

3. ดูแลคอมพิวเตอรแม

ขาย 

- เครื่องแมขายอยูใน

สภาพพรอมใชงานได

อยางเต็มประสิทธิภาพ 

- รอยละของจาํนวนบุคลากรท่ี

สามารถใชบริการเว็บไซต  ของ

คณะฯ และเว็บลิงคได 

 

4. การใหบริการ

คอมพิวเตอรและ

อุปกรณ 

- นิสิตและบุคคลากร

สามารถใชงาน

คอมพิวเตอรและ

- สามารถใหบริการตามคําขอของ

ผูรับบริการได > 80% ของคําขอ

ท้ังหมด 
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อุปกรณคอมพิวเตอรได

อยางมีประสิทธิภาพ 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ ทุก

ระดับอยูในระดับดีข้ึนไป 

5. งานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

- มีระบบสารสนเทศท่ี

ตอบสนองความตองการ

ของคณะฯ และพรอมใช

งานอยางมีประสิทธิภาพ 

- จํานวนผลงานท่ีพัฒนา/ปรับปรุง

ทางดานระบบสารสนเทศ ไมนอย

กวา 3 ชิ้น/ป 

 
 

6. ดูแลระบบ AMS e-

Office 

- มีระบบสารสนเทศท่ีเขา

มาชวยใหการทํางานเกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

และชวยลดทรัพยากร

ของหนวยงาน 

- จํานวนครั้งท่ีระบบ AMS e-Office 

ไมสามารถใชงานได 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ ทุก

ระดับอยูในระดับดีข้ึนไป 

 

7. งานจัดทําแผน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และแผนความเสี่ยงดาน

ระบบสารสนเทศของ

คณะฯ 

- แผนของคณะฯ สามารถ

ขับเคลื่อนคณะฯ ให

เปนไปตามเปาหมาย 

- เวลาเฉลี่ยของการจัดทําแผนตาม

กําหนด 

- จํานวนครั้งของการแกไขแผนฯ 

 

 

รวมจํานวนขอ 12  PIs 7  KPIs 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

3 

 

 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวช้ีวัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก 
ขอมูลในอดีต 

ป 2560 

คาเปาหมาย 

ป 2561 

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1.  
รอยละของความพรอมใชงานของอุปกรณ คอมพิวเตอรและ

เครือขาย 
20 รอยละ 80 รอยละ 90 

รอยละ 100 รอยละ 96-99 รอยละ 90-95 รอยละ 85-

89 

<รอยละ 

85 

2.  รอยละของจํานวนเครื่องท่ีมีซอฟตแวรหรืออุปกรณปองกันไวรัส  10 รอยละ 80 รอยละ 90 
รอยละ 100 รอยละ 95-99 รอยละ 90-94 รอยละ 85-

89 

<รอยละ 

85 

3.  
รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีสามารถใชบริการเว็บไซต  ของ

คณะฯ และเว็บลิงคได 
10 รอยละ 80 รอยละ 85 

มากกวารอยละ 

91 

รอยละ 86-90 รอยละ 81-85 รอยละ 76-

80 

<รอยละ 

71-75 

4.  สามารถใหบริการตามคาํขอของผูรับบริการได 20 รอยละ 80 รอยละ 85 
มากกวารอยละ 

91 

รอยละ 86-90 รอยละ 81-85 รอยละ 76-

80 

<รอยละ 

71-75 

5.  จํานวนผลงานท่ีพัฒนา/ปรับปรุงทางดานระบบสารสนเทศ 20 2 ช้ิน / ป 3ช้ิน / ป 
มากกวา 5 ช้ิน 

/ ป 
4 ช้ิน / ป 3 ช้ิน / ป 2 ช้ิน / ป 

นอยกวา

หรือ

เทากับ 1 

ช้ืน / ป 

 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

4 

 

No. ตัวช้ีวัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก 
ขอมูลในอดีต 

ป 2560 

คาเปาหมาย 

ป 2561 

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

6.  จํานวนครั้งท่ีระบบ AMS e-Office ไมสามารถใชงานได 10 3 ครั้ง / เดือน 2 ครั้ง / เดือน 1 ครั้ง / เดือน 2 ครั้ง / เดือน 3 ครั้ง / เดือน 
4 ครั้ง / 

เดือน 

5 ครั้ง / 

เดือน 

7.  เวลาเฉลี่ยของการจดัทําแผนตามเวลาท่ีกําหนด 10 กอน 2 วัน กอน 1 วัน กอน 3 วัน กอน 2 วัน กอน 1 วัน ทันเวลา ไมทันเวลา 

รวมน้ําหนัก 100        
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สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 1 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 1 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 1 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1 

6. ทํางานเปนทีม 1 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา  

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  

3. การพัฒนาทีมงาน  

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน  

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางสาวผจงจิต  มวงพารา  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นายทิวากร  สอนสงวน  

วันท่ี....../......../....... 
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สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางศิริมา  เนียมมีศรี ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนางานคลังและพัสดุ 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรบัมอบหมายงาน) 

นางสาวทัศนีย นาควงษ ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

นักวิชาการเงินและบัญช ี

(ผูปฏิบัติงานการเงิน  

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวช้ีวัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

(1) รับ-จายเงิน - การรับเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและถูกตอง 

 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสารการรับเงิน 

 

(2) จัดทําเอกสารการเบิก

จายเงินรายได 

- ขอมูลถูกตอง เปนปจจุบนั  

และเชื่อถือได 

 

(3) ควบคุมเงินสํารองจาย 

 

- ขอมูลมีความถูกตองและ

ครบถวน 95% 

 

(4) บันทึกรายการในสมุดคู

ฝากเงิน 

 

(5) จัดทํารายงานเงิน

คงเหลือประจําวัน 

- ขอมูลท่ีนําไปใชในการ

ตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 

- ขอมูลมีความถูกตองและ

ครบถวน 95% 

 

 

รวมจํานวนขอ …………………4……………….. PIs …5…. KPIs 
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 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวช้ีวัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก ขอมูลในอดีต 

ป 2559 

คาเปาหมาย 

ป 2560 

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 รอยละความถูกตองของเอกสารการรับเงิน 30 90 95 >98 96-97 94-95 92-93 91-92 

2 ขอมูลมีความถูกตองและครบถวน 95% 30 90 95 >98 96-97 94-95 92-93 91-92 

3 
จัดทํารายงานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจตามเวลาท่ี

กําหนด 95%  
40 90 95 

>98 96-97 94-95 92-93 91-92 

รวมน้ําหนัก 100        
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สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 2 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 2 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 

6. ทํางานเปนทีม 2 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา  

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  

3. การพัฒนาทีมงาน  

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน  

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางสาวทัศนีย  นาควงษ  

วันท่ี....../......../....... 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

1 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางศิริมา  เนียมมีศรี ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรับมอบหมายงาน) 

นางศิริมา เนียมมีศรี ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

นักวิชาการเงินและบัญช ี

ชํานาญการพิเศษ  

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวช้ีวัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

1. ควบคุมการใชเงิน

งบประมาณ,เงินรายได 

- ถูกตองและดําเนินการ

แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ความถูกตองครบถวนของ

ขอมูล รอยละ 90 

 

2. ควบคุมการเบิกจาย

เงินกองทุนทุกหนวยงาน

ภายใตคณะ 

- ถูกตองและดําเนินการ

แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ความถูกตองครบถวนของ

ขอมูล รอยละ 90 

 

3. กํากับดูแลงานภายใตงาน

คลังและพัสดุของคณะ 

   

- กํากับดูแลงานดานบัญชี - ขอมูลเอกสารครบถวน 

ถูกตองตามกําหนดเวลา 

- การลงบัญชีถูกตอง 95 % 

- การลงบัญชีตามกําหนด

ระยะเวลา รอยละ 95% 

 

  - จัดทํารายงานขอมูลเพ่ือการ

ตัดสินใจตามเวลาท่ีกําหนด 

95% 

 

- กํากับดูแลงานดานการเงิน - การรับจายเงินใหเปนไป

ตามระเบียบและถูกตอง 

 

- รอยละความถูกตองของ

เอกสารการรับเงิน 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

2 

 

ภาระงานหลัก ความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวช้ีวัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

- กํากับดูแลการตรวจสอบ

ชุดใบสําคัญท่ีสงมาเบิก 

- ถูกตองและดําเนินการ

แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- ความถูกตองครบถวนของ

ขอมูล รอยละ 90  

 

  - ดําเนินการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

กาํกับดูแลงานด้านพัสดุ 

 
- การจดัซือ้/จดัจ้างเป็นไปตามแผน 

- ราคาการจดัซือ้/จดัจ้างตํ่ากวา่แผน 

- จดัหาวสัด/ุครุภณัฑ์ได้ตรงตาม

ความต้องการ 

- ความผิดพลาดของเอกสาร 

มีน้อย 

- ร้อยละของการจดัซือ้/จดัจ้าง ตามแผน> 

95% 

- ร้อยละของราคาจดัซือ้/จดัจ้าง ตํ่ากวา่

แผน > 70 % 

- ร้อยละของจํานวนวสัด/ุครุภณัฑ์ ถกูต้อง

ตามต้องการ >95% 

- ร้อยละความผิดพลาดของเอกสารและ

การแก้ไข <5% 

 

 - วสัดมุีเพียงพอตอ่ความต้องการของ

ผู้ใช้และมีจํานวนคงเหลอืตํ่าสดุ 

- ควบคมุวสัดเุป็นระบบ ตรวจสอบได้

ง่ายถกูต้องครบถ้วนตามบญัชีและ

เป็นปัจจบุนั 

- ร้อยละของการเบิกจ่ายวสัด ุไมไ่ด้ตาม

ต้องการ <3% 
 

 - ควบคมุครุภณัฑ์ได้เป็นระบบ 

ตรวจสอบได้งา่ย ถกูต้องตาม

ทะเบียนครุภณัฑ์ 

- ครุภณัฑ์ในคณะฯครบถ้วน 100%  

 - ประสานงานให้ซอ่มแซมพสัดไุด้

ทนัเวลาและพร้อมใช้งาน 

- ร้อยละของใบแจ้งซอ่มท่ีได้รับการ

ประสานงานให้แก้ไข บรรลตุามเวลาท่ี

กําหนด >95% 

 - วสัด/ุครุภณัฑ์พร้อมใช้งาน > 90% 

 

 - พสัดมุีตวัตน และครบถ้วนตาม

ทะเบียนครุภณัฑ์ รวมทัง้มีสภาพ

พร้อมใช้งาน 

- ร้อยละของจํานวนพสัดเุสือ่มสภาพใน

บญัชีคมุวสัดแุละทะเบียนครุภณัฑ์<5% 
 

    

รวมจํานวนขอ …………………16……………….. PIs …5…. KPIs 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

3 

 

 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวช้ีวัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก ขอมูลในอดีต 

(รอยละ  

คาเปาหมาย 

(รอยละ  

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

 
- ความถูกตองครบถวนของขอมูล รอยละ 90 

20 90  95 100 96-99 90-95 80-89 < 80 

 
- การลงบัญชีตามกําหนดระยะเวลา รอยละ 

95% 
20 90  95 100 96-99 90-95 80-89 < 80 

 
- จัดทํารายงานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจตามเวลา

ท่ีกําหนด 95% 
20 90  95 100 96-99 90-95 80-89 < 80 

 
 -  ร้อยละของการจดัซือ้/จดัจ้าง ตามแผน> 95% 

 
20 90  95 100 96-99 90-95 80-89 < 80 

  - ร้อยละความผิดพลาดของเอกสารและการแก้ไข <5% 20 5 5 < 2 2-4 5-7 8-10 >10 

รวมน้ําหนัก 100        

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

4 

 

สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 3 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 3 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 3 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 3 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3 

6. ทํางานเปนทีม 3 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา 3 

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย 3 

3. การพัฒนาทีมงาน 3 

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 3 

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน 3 

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 3 

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

1 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางศิริมา  เนียมมีศรี ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนางานคลังและพัสดุ 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรบัมอบหมายงาน) 

นางสมหญิง  ม่ันวิชา ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

(ปฏิบัติงาน  

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จที่คาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

1) จัดทําบญัชีรวมคณะฯ 

หนวยงานภายใตคณะ 

- ขอมูลเอกสารครบถวน 

ถูกตองตามกําหนดเวลา 

- การลงบัญชีถูกตอง 95 % 

- การลงบัญชีตามกําหนด

ระยะเวลา รอยละ 95% 

 

2) จัดทําใบตัง้หนี้ในระบบ 

ERP 

- ขอมูลเอกสารครบถวน 

ถูกตองตามกําหนดเวลา 

ไมสูญหาย 

- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจตามเวลาที่กําหนด 

95% 

 

3) ลงรายการบญัชีเบิกถอน - ขอมูลเอกสารครบถวน 

ถูกตองตามกําหนดเวลา 

ไมสูญหาย 

- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจตามเวลาที่กําหนด 

95% 

 

4) ลงรายการบญัชีจายเงิน

ในระบบ 

- ขอมูลเอกสารครบถวน 

ถูกตองตามกําหนดเวลา 

ไมสูญหาย 

- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจตามเวลาที่กําหนด 

95% 

 

5) จัดทํารายงานการเงิน

ประจําเดือน 

- การลงบัญชีถูกตอง ตาม

กําหนด ขอมูลนําไปใชใน

การตัดสินใจสาํหรับ

ผูบริหารตามเวลาที่

กําหนด 

- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจตามเวลาที่กําหนด 

95% 

 

รวมจํานวนขอ ……………………6…………….. PIs …5…. KPIs 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

2 

 

 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวช้ีวัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

 
- จัดทํารายงานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจตาม

เวลาท่ีกําหนด 95% 
40 90 95 >98 96-97 94-95 92-93 91-92 

 
- การลงบัญชีตามกําหนดระยะเวลา รอยละ 

95% 
30 90 95 >98 96-97 94-95 92-93 91-92 

 
- การลงบัญชีถูกตอง 95 % 

 
30 90 95 >98 96-97 94-95 92-93 91-92 

 
 

        

 
 

        

รวมน้ําหนัก 100        

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

3 

 

สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 2 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 2 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 

6. ทํางานเปนทีม 2 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา  

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  

3. การพัฒนาทีมงาน  

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน  

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางสมหญิง  ม่ันวิชา  

วันท่ี....../......../....... 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

1 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางศิริมา  เนียมมีศรี ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนางานคลังและพัสดุ 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรบัมอบหมายงาน) 

นายจิตรกร เลี้ยงอํานวย ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จที่คาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

1. จัดทําการจัดซื้อจัดจาง

ประจําป 

- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจตามเวลาท่ีกําหนด 

สามารถจัดหาเปนไปตามแผน 100%  

2. การจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุ/

ครุภัณฑ 

- การจัดซื้อ/จัดจางเปนไปตาม

แผน 

- ราคาการจัดซื้อ/จัดจางตํ่ากวา

แผน 

- จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑไดตรงตาม

ความตองการ 

- ความผิดพลาดของเอกสาร 

มีนอย 

- รอยละของการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม

แผน> 95% 

- รอยละของราคาจัดซื้อ/จัดจาง ตํ่ากวา

แผน > 70 % 

- รอยละของจํานวนวัสดุ/ครุภัณฑ 

ถูกตองตามตองการ >95% 

- รอยละความผิดพลาดของเอกสารและ

การแกไข <5% 

 

3. การควบคุม จัดเก็บและ

การเบิกจายวัสดุ/ครุภัณฑ 

- วัสดุมีเพียงพอตอความตองการ

ของผูใชและมีจํานวนคงเหลือ

ตํ่าสุด 

- ควบคุมวัสดุเปนระบบ ตรวจสอบ

ไดงายถูกตองครบถวนตามบัญชี

และเปนปจจุบัน 

- รอยละของการเบิกจายวัสดุ ไมไดตาม

ตองการ <3% 

 

4. จัดทําบัญชีหรือทะเบียน

คุมทรัพยสินเพื่อการ

ตรวจสอบ 

- ควบคุมครุภัณฑไดเปนระบบ 

ตรวจสอบไดงาย ถูกตองตาม

ทะเบียนครุภัณฑ 

 

- ครุภัณฑในคณะฯครบถวน 100%  



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

2 

ภาระงานหลัก ความสําเร็จที่คาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

5. ประสานงานการซอมแซม

และดูแลรักษาพัสดุ 

ใหพรอมใชงาน 

- ประสานงานใหซอมแซมพัสดุได

ทันเวลาและพรอมใชงาน 

- รอยละของใบแจงซอมท่ีไดรับการ

ประสานงานใหแกไข บรรลุตามเวลาท่ี

กําหนด >95% 

 - วัสดุ/ครุภัณฑพรอมใชงาน > 90% 

 

6. จําหนายพัสดุชํารุดหรือ

เส่ือมสภาพ 

- พัสดุมีตัวตน และครบถวนตาม

ทะเบียนครุภัณฑ รวมท้ังมีสภาพ

พรอมใชงาน 

- รอยละของจํานวนพัสดุเส่ือมสภาพใน

บัญชีคุมวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ<5% 

 

รวมจํานวนขอ ……………..…10…………….. PIs …5... KPIs 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

3 

 

 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวช้ีวัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 - สามารถจดัหาเปนไปตามแผน 40% รอยละ 80 รอยละ 85 > 95 86 - 95 80 - 85 75 - 79 < 75 

2 - รอยละของการจดัซื้อ/จดัจางตามแผน 20% รอยละ 90 > 95% 100 96-99 90-95 80-89 < 80 

3 - รอยละของการเบิกจายวัสดุ ไมไดตามตองการ<3% 10% 3% 4% < 2% 2% 3% 4% > 4% 

4 - รอยละของครุภณัฑในคณะฯ ครบถวน  20% รอยละ 80 รอยละ 85 > 95 86 - 95 80 - 85 75 - 79 < 75 

5 - รอยละของใบแจงซอมท่ีไดรับการประสานงานใหแกไข 

บรรลตุามเวลาท่ีกําหนด>95% 

10% รอยละ 90 > 95% 100 96-99 90-95 80-89 < 80 

รวมน้ําหนัก 100        



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

4 

สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 2 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 2 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 

6. ทํางานเปนทีม 2 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา  

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  

3. การพัฒนาทีมงาน  

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน  

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นายจิตรกร  เลี้ยงอํานวย  

วันท่ี....../......../....... 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

1 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางจันทิมา  ทองสุภาพ ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนางานบริการการศึกษา 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรับมอบหมายงาน) 

นางจันทิมา  ทองสุภาพ ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

 นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จที่คาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

1. งานสารบรรณของงานบริการ

การศึกษา 

- รับ-สง ถูกตองตรงตามหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

- เอกสารที่สงออกมีการกําหนด

ระยะเวลาในการสงสามารถสงออก

ไดทันตามกําหนดระยะเวลา 

- ไมมีความผิดพลาดการรับ-สงเอกสาร 

 

- ในการจัดสงเอกสารที่กําหนดระยะเวลา

ในการจัดสงดาํเนินการจัดสงไมเกิน

กําหนดเวลา 

 
 

 

2. ประสานงานการรับเขาศึกษา

ตอ 

- ขอมูลถูกตองครบถวนสามารถ

นําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด 

- ขอมูลมีความถูกตองครบถวนตาม

เกณฑ 

 

3. ใหคําปรึกษาในดานการ

ลงทะเบียนเรียนของนิสติและ

เอกสารทางการศึกษา  

- การลงทะเบียนเรียนของนิสติ

ถูกตองครบถวนตามแผนการเรียน 

- การลงทะเบียนเรียนของนิสติ

เปนไปตามระเบยีบขอบังคับของ

มหาวิทยาลยั 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการในระดับด ี

 

- นิสิตลงทะเบียนเรียนไมเปนไปตาม

แผนการเรียน < 5% ของนิสิตทั้งหมด 

 

 

 

 

4. จัดเก็บขอมูลดานทะเบียนนสิิต 

 

- ขอมูลดานทะเบียนนิสิตใหเปน

ปจจุบนั 

- มีขอมูลนิสิตเปนปจจบุัน 

- ความคลาดเคลื่อนของขอมูลนสิิตไมเกิน 

5% 

- มีการเผยแพรขอมูลที่สามารถนําขอมูล

ไปใชงานได 

 
 

 

 

    

รวมจํานวนขอ …………………8………….. PIs …6…. KPIs 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

2 

 

 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs  นํ้าหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย การกระจายคาเปาหมายสูระดบัการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 ไมมีความผิดพลาดในการ รับ-สงเอกสาร 15% 100% 100% 100% 95-99% 90-94% 85-89% <85% 

2 
ในการจัดสงเอกสารที่กําหนดระยะเวลาในการจัดสง

ดําเนินการจัดสงไมเกินกําหนดเวลา 
15% ทันตามกําหนด ทันตาม

กําหนด 

กอน 1 วัน ทันตาม

กําหนดเวลา 

ลาชา 1 วัน ลาชา 2 วัน ลาชามากกวา 2 

วัน 

3 ขอมูลมีความถูกตองครบถวนตามเกณฑ 20% 90% 100% 100% 95-99% 90-94% 85-89% <85% 

4 
นิสิตลงทะเบียนเรียนไมเปนไปตามแผนการเรียน  

< 5% ของนิสิตทั้งหมด  
20% 10% <5% ถูกตอง 100% ผิดพลาด 1% ผิดพลาด 2% ผิดพลาด 3% ผิดพลาด>4% 

5 มีขอมูลนิสิตเปนปจจบุัน 15% 80% 90% 90% 85-89% 80-84% 75-79% <75% 

6 มีการเผยแพรขอมูลที่สามารถนาํขอมูลไปใชงานได 15% 90% 100% 100% 95-99% 90-94% 85-89% <85% 

รวมนํ้าหนัก 100        



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

3 

สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 2 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 2 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 

6. ทํางานเปนทีม 2 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา  

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  

3. การพัฒนาทีมงาน  

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน  

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางจันทิมา  ทองสุภาพ  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

1 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางจันทิมา ทองสุภาพ ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนางานบริการการศึกษา 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรบัมอบหมายงาน) 

นายชาญศักดิ์ พบลาภ ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

นักวิชาการศึกษา  

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จที่คาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

1. ประสานงานเพื่อดําเนนิงาน

จัดทําโครงการตามแผนของ

ฝายกิจการนสิิต 

การดําเนินงานโครงการตามแผน

ของฝายกิจการนิสิตเปนไปตามแผน

ที่กําหนดไว 

- ข้ันตอนกระบวนการดําเนนิ

โครงการเปนไปอยางถูกตองและ

ตรงตามกําหนดเวลา ไมนอยกวา

รอยละ 90 

 

  - ความพึงพอใจของผูรับบริการอยูใน

ระดับด ี

 

2. ประสานงานเพื่อดําเนนิงาน

จัดทําโครงการตามแผนของ

สโมสรนสิิต 

การดําเนินงานโครงการตามแผน

ของสโมสรนิสิตเปนไปตามแผนที่

กําหนดไว 

- ข้ันตอนกระบวนการดําเนนิ

โครงการเปนไปอยางถูกตองและ

ตรงตามกําหนดเวลา ไมนอยกวา

รอยละ 90 

 

  - ความพึงพอใจของผูรับบริการอยูใน

ระดับด ี

 

3. ประสานงานเพื่อดําเนนิงาน

เก่ียวกับทุนการศึกษาแกนิสติ 

การดําเนินงานเก่ียวกับ

ทุนการศึกษาแกนสิิตสาํเร็จลุลวง 

- การประสานงานดาํเนินการเก่ียวกับ

ทุนการศึกษาแกนสิิตถูกตองตาม

หลักเกณและกําหนดเวลา ไมนอย

กวารอยละ 90 

 

  - ความพึงพอใจของผูรับบริการอยูใน

ระดับด ี

 

รวมจํานวนขอ 6 PIs 3 PIs 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

2 

 

 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวช้ีวัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

 ข้ันตอนกระบวนการดําเนินโครงการเปนไปอยาง

ถูกตองและตรงตามกําหนดเวลา 

40 80 90 >96 96-98 90-95 94-92 <92 

 ข้ันตอนกระบวนการดําเนินโครงการเปนไปอยาง

ถูกตองและตรงตามกําหนดเวลา 

30 80 90 >96 96-98 90-95 94-92 <92 

 การประสานงานดําเนินการเก่ียวกับทุนการศึกษาแก

นิสิตถูกตองตามหลักเกณและกําหนดเวลา 

30 80 90 >96 96-98 90-95 94-92 <92 

รวมน้ําหนัก 100        

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

3 

 

สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 2 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 2 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 

6. ทํางานเปนทีม 2 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา  

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  

3. การพัฒนาทีมงาน  

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน  

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางจันทิมา  ทองสุภาพ  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นายชาญศักดิ์  พบลาภ  

วันท่ี....../......../....... 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

1 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางจันทิมา  ทองสุภาพ ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนางานบริการการศึกษา 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรับมอบหมายงาน) 

นางสาวศิริสุดา  ศิริโชติมงคล ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

 นักวิชาการศึกษา  

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จที่คาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

1.จัดทําตารางเรียนและตาราง

หองเรียน 

-จัดตารางเรียน และเปดรายวิชาได

ถูกตองครบถวนตามแผนการเรียน

ของนิสิต 

-จัดตารางหองเรียนไดถูกตองตาม

ตารางเรียนและครบทุกรายวชิา 

- เอกสารผิดพลาด หรือแกไข < 3% ของ

ทั้งหมด 

- เอกสารเสร็จตามระยะเวลาทีกํ่าหนด 

- ผูรับบริการมีความพงึพอใจในระดับดีข้ึน

ไป 

 

2.ประสานงานการจัดทาํ มคอ. -มีการติดตามการจัดทาํ มคอ.

ครบถวนทุกรายวิชาของคณะ และ

เสร็จตามกําหนดเวลา 

-สามารถแกไขความผิดพลาด

เบื้องตนของการบันทึกขอมูล หรือ

ประสานงานแกไขขอผิดพลาดกับ

ผูรับผิดชอบได 

- มคอ. ทุกระดับ บันทึกเสร็จตามกําหนด  

- เอกสารผิดพลาด หรือแกไข < 3% ของ

ทั้งหมด 

- ความผิดพลาดของการบนัทึกขอมูล < 

3% 

 

 

3.การพัฒนาหลักสูตร -ดําเนินงานดานหลักสูตรเปนไป

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

-ติดตามการพัฒนาหลักสูตรให

เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

- ผูรับบริการมีความพงึพอใจในระดับดีข้ึน

ไป 

-หลักสูตรมีการพัฒนาเปนไปตาม

กําหนดเวลา  

- การพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด 

 

 

4.ใหคําปรึกษาดานการ

ลงทะเบียนเรียนนสิิต 

- การลงทะเบียนเรียนนสิิตถูกตอง 

ครบถวน ตามแผนการเรียน 

- การลงทะเบียนเรียนนสิิตเปนไป

ตามกําหนดเวลาของมหาวิทยาลัย 

-ความผิดพลาดของการลงทะเบยีนเรียน

ตามแผนการเรียน  < 5% ของทั้งหมด 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการในระดับดี

ข้ึนไป 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

2 

5.ปฏิบัตงิานการฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

- การดําเนินงานการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูเปนไปตามแผนที่กําหนด 

- นิสิตไดรับการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูตามแผนการเรียน 

 

- จํานวนขอมูลที่จัดเก็บไดครบถวน 

- ขอมูลที่จัดเก็บมีความผิดพลาดไมเกิน 

5% 

- ขอมูลการประมวลผลถูกตองครบถวน 

- การดําเนินกิจกรรมฝกประสบการณ

วิชาชีพครูเปนไปตามแผน 

 

 

 

 

รวมจํานวนขอ …………15……………….. PIs …5…. KPIs 

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 

3 

 

 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวช้ีวัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1. 
 

เอกสารผิดพลาด หรือแกไข < 3% ของท้ังหมด 25% 3% >3% ถูกตอง 100% 1% 2% 3% > 3% 

2. มคอ. ทุกระดับ บันทึกเสร็จตามกําหนด 20% 98% 100% กอน 2 วัน กอน 1 วัน ทันเวลา ลาชา 1 วัน ลาชา >2 วัน 

3. หลักสตูรมีการพัฒนาเปนไปตามกําหนดเวลา  15% 100% 100% 100% 99% 98% 97% < 97% 

4. ความผิดพลาดของการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน  

< 5% ของท้ังหมด 

15% 5% >5% ถูกตอง 100% 3% 4% 5% > 5% 

5. การดําเนินกิจกรรมฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนไปตาม

แผน 

25% 80% 90% 90% 89-85% 84-80% 79-75% < 75% 

รวมน้ําหนัก 100        



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

4 

สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 2 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 2 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 

6. ทํางานเปนทีม 2 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา  

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  

3. การพัฒนาทีมงาน  

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน  

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางจันทิมา  ทองสุภาพ  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(................................................  

วันท่ี....../......../....... 
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1 

 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 

สวนงานท่ีสังกัด 

(คณะ/สถาบัน/สํานัก  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานท่ีสังกัด สํานักงานเลขานุการ 

ช่ือ-สกุล  

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา) 

นางสาวผจงจิต  มวงพารา ตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา 

หัวหนางานบริหารและธุรการ 

 

ช่ือ-สกุล  

(ผูรับมอบหมายงาน) 

นางสาวกนกวรรณ  ใจรื่น ตําแหนง 

ผูรับมอบหมายงาน 

นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 

สวนท่ี 2 : ขอมูลการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก (KPIs  

ภาระงานหลัก ความสําเร็จท่ีคาดหวัง 

จากงานหลัก  

ตัวช้ีวัดผลงาน : PIs  

 

KPIs 

(3-5 ขอ  

1. ใหบริการอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณสําหรับ

หองเรียน หองประชุม 

- อุปกรณโสตทัศนูปกรณ

สามารถใหบริการตามคํา

ขอใชบริการ 

- รอยละของการใหบริการไดตาม

แผน 

 

2. บํารุงรักษาอุปกรณ

โสตทัศนูปกรณ 

- การซอมแซมและ

ประสานงานการแกไข

อุปกรณโสตเสร็จตาม

กําหนด 

- รอยละของอุปกรณโสตฯมีความ

พรอมตอการใชงาน 

- เวลาเฉลี่ยของการบํารุงรักษา

อุปกรณเสร็จทันกําหนดใชงาน 

 

3. งานผลิตสื่อสนับสนุน

การเรียนการสอน 

- จัดทําสื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนตาม

กําหนด 

- รอยละของการผลิตสื่อสนับสนุน 

และนําเสนอขอมูลคณะไดตาม

กําหนด 

- รอยละของสื่อนําเสนอท่ีผลิตมี

คุณภาพครบถวน และถูกตอง 

 

4. ระบบการจองหองเรียน 

หองประชุมผานระบบ 

e-office 

- การจองหองเรียนหอง

ประชุมสามารถใชได

อยางมีประสิทธิภาพ 

- ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ  

5. จัดทําแผนดูแลรักษา

อุปกรณโสตทัศนศึกษา 

- แผนดูแลรักษาอุปกรณ

โสตฯ สอดคลองกับ

แผนการปฏิบัติงานคณะ 

- รอยละของการปฏิบัติงานตาม

แผนการดูแลรักษาอุปกรณ 

- รอยละของความถูกตองของ
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ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

2 

 

ฐานขอมูลอุปกรณโสตฯ 

รวมจํานวนขอ 8  PIs 6  KPIs 



Planning&Agreement Form 
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 สวนท่ี 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

No. ตัวช้ีวัดผลงานหลัก(KPIs  น้ําหนัก 
ขอมูลในอดีต 

ป 2560 

คาเปาหมาย 

ป 2561 

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 

1.  รอยละของการใหบริการไดตามแผน 30 80 80 91-100 % 81-90 % 80 % 70-79 % 60-69 % 

2.  รอยละของอุปกรณโสตฯมีความพรอมตอการใชงาน 30 90 90 
96-100% 91-95 % 90% 85-89 % 80-84 % 

3.  
รอยละของการผลิตสื่อสนับสนุน และนําเสนอขอมูลคณะ

ไดตามกําหนด 
10 95 95 >96% 96% 95% 94% <94% 

4.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 10 3.50 
3.50 3.70 ขึ้นไป 3.60-3.69 3.50-3.59 3.40-3.49 นอยกวา 

3.40  

5.  รอยละของการปฏิบัติงานตามแผนการดูแลรักษาอุปกรณ 10 80 80 91-100 % 81-90 % 80 % 70-79 % 60-69 % 

6.  รอยละของความถูกตองของฐานขอมูลอุปกรณโสตฯ 10 80 80 91-100 % 81-90 % 80 % 70-79 % 60-69 % 

รวมน้ําหนัก 100        

 



Planning&Agreement Form 

ใบมอบหมายงาน (Job Assignment  สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

  

4 

 

สวนท่ี 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 

สมรรถนะหลัก ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. มีความคิดริเริ่ม 2 

2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 2 

3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 

4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 2 

5. มีความซ่ือสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2 

6. ทํางานเปนทีม 2 

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานข้ึนไป  

สมรรถนะทางการบริหาร ระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 

1. ภาวะผูนํา  

2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย  

3. การพัฒนาทีมงาน  

4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง  

5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน  

6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา  

 

ผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป (ถามี  ผูจัดทํา ผูรับมอบหมายงาน 

 

 

(นางศิริมา  เนียมมีศรี  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางสาวผจงจิต  มวงพารา  

วันท่ี....../......../....... 

 

 

(นางสาวกนกวรรณ  ใจรื่น  

วันท่ี....../......../....... 

 



การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

การสรรหาบุคลากร  เพ่ือเขามารวมงานกับสวนงาน  ผูรับผิดชอบจะตองมีการหาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับ

คุณสมบัติของบุคคลท่ีตองการ การสรรหา เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญตอการวางแผนบริหารกําลังคน และ

เปนจุดเริ่มตนท่ีจะใหไดคนซ่ึงมีความรูความสามารถ มีความเหมาะสมเขาสูสวนงาน เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนพันธกิจของสวนงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
 

 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน ไดดําเนินการตาม ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กํ าหนดไว  โดยภายหลั งจาก ท่ี  พระราชบัญ ญั ติ มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร  พ .ศ . 2558 บั ง คับ ใช 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของกับหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกพนักงาน

มหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ซ่ึงตางจากเดิม 
 

 ดังนั้น หนวยงานการเจาหนาท่ี งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ

สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงาน จึงเห็นความสําคัญในการจัดทําคูมือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีไดอยางถูกตอง ครบถวน เกิดความโปรงใส ตรวจสอบได รวมถึง

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานทดแทนกันได 
 

A : Approach 

แนวทาง 

1. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดกําหนดแนวทางในการ สรรหา บรรจุ วาจาง

บุคลากร ซ่ึงการดําเนินการอยูภายใตคณะกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร ซ่ึง

ไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

โดยปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมกาบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง 

หลักเกณฑและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทคณาจารย

ประจํา  หลักเกณฑและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภท

คณาจารยประจําโรงเรียนสาธิตฯ  หลักเกณฑและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุนและชวยวิชาการ  

2. พนักงานทุกคน ท่ีได รับการบรรจุ  จะตองผ านการปฐมนิ เทศพนักงานของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3. บุคลากรจะตองดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติ  

4. บุคลากรจะตองทดลองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลทดลองงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย 

5. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน 

6. เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําคําสั่งบรรจุ 



7. มีการสนับสนุน สงเสริมใหไดศึกษาตอ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และการ

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน  

D : Deployment 

การถายทอดเพ่ือนําไป

ปฏิบัติ 

1. มีคณะกรรมการประจาํคณะ ท่ีมี คณบด ีเปนประธาน และผูบริหาร หัวหนาภาควิชา 

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ และผูแทนคณาจารยประจํา เปนกรรมการ 

2. ชี้แจงแนวทางการสรรหา ในท่ีประชุมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง หรอืปรับปรุง

หลักเกณฑใหม 

3. จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือถายทอดใหแกผูรับผิดชอบ 

L : Learning 

การเรียนรู 

 1.มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร เพ่ือกําหนดกระบวนการในการ

คัดเลือก   

 2. เพ่ิมชองทางสื่อสารเพ่ือใชในการประสานงาน การใหความรูความเขาใจ เชน  line 

group HR เปนตน 

I : Integration 

การบูรณาการ 

มีแนวทางท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ และสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 

 

 การจั ด ทํ า คู มื อการสรรห าและคัด เลื อกบุ คล ากร คณ ะศึกษ าศาสตรและ พัฒ นศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครอบคลมุรายละเอียด หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการ

ดําเนินงานแตละข้ันตอน จัดทําแผนผังกระบวนงาน ในแตละข้ันตอน ตลอดจน ขอเสนอแนะตางๆ พรอมท้ัง

แบบฟอรมท่ีเก่ียวของ โดยมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันท่ี 17 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2558 

2) ศึกษาขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ.2558 

3) ศึกษาหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารย

ประจํา ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

4) ศึกษาหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารย

โรงเรียนสาธิต ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

5) ศึกษาหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ลงวันท่ี 

11 มีนาคม พ.ศ. 2557 

6) จัดทํารายละเอียดในแตละข้ันตอน ดังนี้ 



การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา 

ลําดับ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

 

การแจงความประสงคขอ

ดําเนินการสรรหาพนักงาน

มหาวิทยาลยั 

1. มหาวิทยาลยัแจงคณะทราบ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลยั 

2. เสนอเรื่องตอคณบดเีพ่ือนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะ

เพ่ือจัดสรรใหหนวยงาน และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคดัเลือก

ไมนอยกวา 5 คน โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 

2.1 คณบดีหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

2.2 กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารยประจํา   จํานวน 1 คน 

เปนกรรมการ 

2.3 ผูทรงคุณวุฒิ จาํนวน 1 คน            เปนกรรมการ 

2.4 หัวหนาภาควิชาหนวยงานท่ีขอบรรจุ 1 คน เปนกรรมการ 

2.5 ผูแทนหนวยงานท่ีขอบรรจุ 1 คน     เปนกรรมการ 

3. แจงผลการพิจารณาใหหนวยการเจาหนาท่ีรับทราบและดําเนินการ 

คณะตนสังกัด  

 

หัวหนาสํานักงานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาสํานักงานฯ 

2 การเตรียมขอมลูกอนการ

คัดเลือก 
1. รางหนังสือแจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตราใหหนวยงานทราบและให

หนวยงานพิจารณาเสนอคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงาน

โดยสังเขปและหรือเง่ือนไขของตําแหนง (ถามี  

2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

3. ประสานงานนัดประชุมคณะกรรมการ  

4. ทําหนังสือเชิญประชุม (เลขานุการคณะกรรมการคัดเลอืกลงนาม  

5. ขอใชหองประชุม 

6. จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

เจาหนาท่ีบุคคล 

3 การประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือก 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกําหนดแผนการดาํเนินการคัดเลือก 

2. พิจารณากําหนดคณุสมบัติ กระบวนการคัดเลือก รางประกาศรับ

สมัคร แบบประเมิน 

3. นัดประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัตผิูสมคัร 

คณะกรรมการ

คัดเลือก 

4 การดําเนินการกอนรับสมัคร 1. จัดทําประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. จัดทําหนังสือสงประกาศรับสมคัร 

3. เสนอคณบดีลงนามในประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

4. ประกาศรับสมัครใหผูสนใจทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของวิทยา

เขต คณะ พรอมแบบฟอรมใบสมัคร ใบรับรอง และใบรบัรองแพทย (รับ

สมัครไมนอยกวา 15 วันทําการ  

เจาหนาท่ีบุคคล 



ลําดับ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมใบสมัครและใบเซ็นช่ือผูสมัคร  

6. เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ 

7. ขอใชหองประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ 

5 การรับสมัครและตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูสมัคร 
1. ผูสมัครดาวนโหลดใบสมัครท่ีเว็บไซต – ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการ

สมัคร  

2. ตรวจสอบหลักฐานการสมัครถาไมถูกตอง ประสานกับผูสมัคร ถา

ถูกตอง ใหผูสมัครชําระเงินคาสมคัร 500 บาทและออกเลขประจําตัว

สอบ 

3. บุคลากรเก็บใบสมัครและหลักฐานการสมคัร 

4. สรุปผลการรับสมัคร 

เจาหนาท่ีบุคคล 

6 การประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือก 
1. พิจารณาคุณสมบัตผิูสมัคร 

2. พิจารณา รางประกาศผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก 

คณะกรรมการ

คัดเลือก 

7 การเตรียมการกอนสอบ

คัดเลือก 
1. เสนอคณบดลีงนามในประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารบัการคัดเลือก 

2. จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ 

3. ขอใชหองประชุมสําหรับการสอบคดัเลือก 

4. เตรยีมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอบคัดเลือก เชน ใบสมคัร แบบสรุปผล

การสมัคร แบบประเมิน 

เจาหนาท่ีบุคคล 

8 กระบวนการคดัเลือก 1. สาธิตการสอน คณะกรรมการ

คัดเลือก 

  2. เสนอช่ือผูเขารับการคดัเลือกเพ่ือทดสอบดานจติวิทยา เจาหนาท่ีบุคคล 

  3. สอบสัมภาษณ 

4. พิจารณาคดัเลือกบุคคล 

คณะกรรมการ

คัดเลือก 

  5. เสนอช่ือผูเขารับการคดัเลือกเพ่ือตรวจสอบประวัต ิ เจาหนาท่ีบุคคล 

9 รายงานผลการคดัเลือก สรุปผลการดาํเนินการคดัเลือกเสนอตอคณบดเีพ่ือนําเขาพิจารณาใน

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือใหความเห็นชอบ 

คณะกรรมการ

คัดเลือก 

10 การขออนุมัติจางบุคคลผูผาน

การคัดเลือก 
1. แจงผลการพิจารณาใหหนวยการเจาหนาท่ีรับทราบและดําเนินการ 

2. เสนอเรื่องขออนุมัติจางบุคคลผูผานการคดัเลือกไปท่ีรองอธิการบดีวิทยา

เขตกําแพงแสนโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

2.1 บันทึกสรปุผลการคดัเลือกท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ประจําคณะ 

2.2 แบบขอมลูประกอบการพิจารณาการบรรจ ุ

หัวหนาสํานักงานฯ 
เจาหนาท่ีบุคคล 

 

 

 

 



ลําดับ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

2.3 ตารางสรุปประสบการณ (ถามี  

2.4 ใบสมคัรพรอมหลักฐานประกอบการสมัคร (พรอมสาํเนา 1 ชุด  

3. เสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติการจางบุคคลผูผานการคดัเลือกใหกองการ

เจาหนาท่ี 

4. เสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติการจางบุคคลผูผานการคัดเลือกตอ

คณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

5. เสนอช่ือผูท่ีไดรับการคดัเลือกใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติการจาง 

6. แจงผลการพิจารณามาท่ีหนวยงานตนสังกัด 

 

 

งานการเจาหนาท่ี 

กพส. 
กองการเจาหนาท่ี 

บข. 

 

กองการเจาหนาท่ี 

บข. 
กองการเจาหนาท่ี 

บข. 

11 ประกาศผลการคัดเลือก 1. จัดทําประกาศผลการคัดเลือก โดยประชาสัมพันธบนเว็บไซตของวิทยาเขต 

คณะโดยการข้ึนบัญชีผูไดรับการคดัเลือกใหเรียงลําดับจากผูไดคะแนน

สูงสดุลงมาตามลําดบั (บัญชีผูไดรับการคดัเลือกใชไดไมเกิน 6 เดือน นับ

จากวันประกาศผลการคัดเลือก   

2. จัดเตรยีมเอกสารรับรายงานตัว 

3. จัดทําหนังสือเรียกตัวผูผานการสรรหาไปรายงานตัวเพ่ือรับการจาง

เปนพนักงานมหาวิทยาลยั 

4. รับรายงานตัว (ภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีมีหนังสือใหรายงานตัว  กรณีผู

ผานการสรรหาไดไมมารายงานตัวท่ีคณะ ดําเนินการสรรหาใหมหรือเรยีก

ตัวผูผานการสรรหาไดท่ีข้ึนบัญชี (สํารอง 

5. ยืนยันการจางและเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน 

ตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการออกคําสั่งจางและจัดทําสญัญาจางผานรอง

อธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

6. จัดเก็บเอกสารการสรรหาประกอบดวย เรื่องท่ีดําเนินการท้ังหมด

ประกาศรับสมคัร ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการสรรหา ประกาศ

รายช่ือผูผานการสรรหา สถิติการสรรหา และใบสมัครผูผานการสรร

หาไดท่ีข้ึนบัญชี (สํารอง เขาแฟม ทะเบียนประวัต ิ

เจาหนาท่ีบุคคล 

12 การจาง 1. ออกคําสั่งจางและจดัทําสญัญาจาง กองการเจาหนาท่ี 

บข. 

 

 



การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารยโรงเรียนสาธิต 

ลําดับ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

 

การแจงความประสงคขอ

ดําเนินการสรรหาพนักงาน

มหาวิทยาลยั 

1. มหาวิทยาลยัแจงคณะทราบ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลยั 

2. เสนอเรื่องตอคณบดีเพ่ือนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะ

เพ่ือจัดสรรใหหนวยงาน และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคดัเลือก

ไมนอยกวา 5 คน โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 

2.1 หัวหนาสวนงานหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน

กรรมการ 

2.2 ผูอํานวยการฯหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย   จํานวน 1 คน เปน

รองประธานกรรมการ 

2.3 รองผูอํานวยการฯ  จํานวน 1 คน            เปนกรรมการ 

2.4 ประธานงานวิชาการ จํานวน  1 คน         เปนกรรมการ 

2.5 หัวหนากลุมสาระ จํานวน 1 คน             เปนกรรมการ 

3. แจงผลการพิจารณาใหหนวยการเจาหนาท่ีรับทราบและดําเนินการ 

คณะตนสังกัด  

 

หัวหนาสํานักงานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 การเตรียมขอมลูกอนการ

คัดเลือก 

1.รางหนังสือแจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตราใหหนวยงานทราบและให

หนวยงานพิจารณาเสนอคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงาน

โดยสังเขปและหรือเง่ือนไขของตําแหนง (ถามี  
2.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 
3.ประสานงานนัดประชุมคณะกรรมการ  

4. ทําหนังสือเชิญประชุม  

5. ขอใชหองประชุม 

6. จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

เจาหนาท่ีบุคคล 

3 การประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือก 

1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกําหนดแผนการดําเนินการคัดเลือก 

2.พิจารณากําหนดคณุสมบัติ กระบวนการคัดเลือก รางประกาศรับสมัคร 

แบบประเมิน 
3.นัดประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติผูสมัคร 

คณะกรรมการคัดเลือก 

4 การดําเนินการกอนรับสมัคร 1.จัดทําประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลยั 
2.จัดทําหนังสือสงประกาศรับสมคัร 
3.เสนอคณบดีลงนามในประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 
4.ประกาศรับสมัครใหผูสนใจทราบ และประชาสมัพันธบนเว็บไซตของวิทยาเขต 

คณะ พรอมแบบฟอรมใบสมัคร ใบรบัรอง และใบรับรองแพทย (รับสมัครไมนอย

กวา 15 วันทําการ  

เจาหนาท่ีบุคคล 



ลําดับ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

5.จัดเตรียมใบสมัครและใบเซ็นช่ือผูสมคัร  
6.เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ 
7.ขอใชหองประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ 

5 การรับสมัครและตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูสมัคร 
1.ผูสมัครดาวนโหลดใบสมัครท่ีเว็บไซต – ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการ

สมัคร  
2.ตรวจสอบหลักฐานการสมคัรถาไมถูกตอง ประสานกับผูสมคัร ถา

ถูกตอง ใหผูสมัครชําระเงินคาสมคัร 200 บาทและออกเลขประจําตัว

สอบ 
3.บุคลากรเก็บใบสมัครและหลักฐานการสมัคร 
4.สรุปผลการรับสมัคร 

เจาหนาท่ีบุคคล 

6 การประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือก 

1.พิจารณาคณุสมบัตผิูสมัคร 
2.พิจารณา รางประกาศผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก 

คณะกรรมการคัดเลือก 

7 การเตรียมการกอนสอบ

คัดเลือก 

1.เสนอคณบดลีงนามในประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก 
2.จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ 
3.ขอใชหองประชุมสําหรับการสอบคดัเลือก 
4.เตรียมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอบคัดเลือก เชน ใบสมัคร แบบสรุปผลการ

สมัคร แบบประเมิน 

เจาหนาท่ีบุคคล 

8 กระบวนการคดัเลือก 1.สาธิตการสอน คณะกรรมการคัดเลือก 

  2.เสนอช่ือผูเขารับการคดัเลือกเพ่ือทดสอบดานจิตวิทยา เจาหนาท่ีบุคคล 

  3.สอบสัมภาษณ 
4.พิจารณาคัดเลือกบุคคล 

คณะกรรมการคัดเลือก 

  5.เสนอช่ือผูเขารับการคดัเลือกเพ่ือตรวจสอบประวัต ิ เจาหนาท่ีบุคคล 

9 รายงานผลการคดัเลือก สรุปผลการดาํเนินการคดัเลือกเสนอตอคณบดเีพ่ือนําเขาพิจารณาใน

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือใหความเห็นชอบ 

คณะกรรมการคัดเลือก 

10 การขออนุมัติจางบุคคลผูผาน

การคัดเลือก 

1.แจงผลการพิจารณาใหหนวยการเจาหนาท่ีรับทราบและดําเนินการ 
2.เสนอเรือ่งขออนุมัติจางบุคคลผูผานการคดัเลือกไปท่ีรองอธิการบดีวิทยาเขต

กําแพงแสนโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
2.1บันทึกสรปุผลการคดัเลือกท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาํ

คณะ 

2.2 แบบขอมลูประกอบการพิจารณาการบรรจ ุ

2.3 ตารางสรุปประสบการณ (ถามี  

2.4 ใบสมคัรพรอมหลักฐานประกอบการสมัคร (พรอมสาํเนา 1 ชุด  

หัวหนาสํานักงานฯ 
เจาหนาท่ีบุคคล 

 

 

 

 

 

 



ลําดับ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3. เสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัตกิารจางบุคคลผูผานการคดัเลือกใหกองการเจาหนาท่ี 
4.เสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติการจางบุคคลผูผานการคัดเลือกตอ

คณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

5.เสนอช่ือผูท่ีไดรบัการคัดเลือกใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจาํ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติการจาง 
6.แจงผลการพิจารณามาท่ีหนวยงานตนสังกัด 

งานการเจาหนาท่ี กพส. 

 

กองการเจาหนาท่ี บข. 

 

 

กองการเจาหนาท่ี บข. 

 

กองการเจาหนาท่ี บข. 

11 ประกาศผลการคัดเลือก 1.จัดทําประกาศผลการคัดเลือก โดยประชาสมัพันธบนเว็บไซตของวิทยาเขต 

คณะโดยการข้ึนบัญชีผูไดรับการคดัเลือกใหเรียงลําดับจากผูไดคะแนนสูงสุดลง

มาตามลําดบั (บัญชีผูไดรับการคดัเลอืกใชไดไมเกิน 6 เดือน นับจากวันประกาศ

ผลการคัดเลือก   
2.จัดเตรยีมเอกสารรับรายงานตัว 
3.จัดทําหนังสือเรยีกตัวผูผานการสรรหาไปรายงานตัวเพ่ือรับการจางเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย 
4.รับรายงานตัว (ภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีมีหนังสือใหรายงานตัว  กรณผีูผาน

การสรรหาไดไมมารายงานตัวท่ีคณะ ดําเนินการสรรหาใหมหรือเรียกตัวผูผาน

การสรรหาไดท่ีข้ึนบัญชี (สํารอง 
5.ยืนยันการจางและเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน 

ตอมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการออกคําสั่งจางและจัดทําสญัญาจางผานรอง

อธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
6.จัดเก็บเอกสารการสรรหาประกอบดวย เรื่องท่ีดําเนินการท้ังหมด

ประกาศรับสมคัร ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการสรรหา ประกาศ

รายช่ือผูผานการสรรหา สถิติการสรรหา และใบสมัครผูผานการสรรหาได

ท่ีข้ึนบัญชี (สํารอง เขาแฟม ทะเบียนประวัต ิ

เจาหนาท่ีบุคคล 

12 การจาง ออกคําสั่งจางและจดัทําสญัญาจาง กองการเจาหนาท่ี บข. 

 

 

 

 



การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนนุและชวยวิชาการ 

ลําดับ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1 

 

การแจงความประสงคขอ

ดําเนินการสรรหาพนักงาน

มหาวิทยาลยั 

1. มหาวิทยาลยัแจงคณะทราบ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลยั  

2. เสนอเรื่องตอคณบดเีพ่ือนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะ

เพ่ือจัดสรรใหหนวยงาน และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคดัเลือก

ไมนอยกวา 5 คน โดยมีองคประกอบ ดังน้ี 

2.5 คณบดีหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

2.6 กรรมการประจําคณะ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ 

2.7 ผูทรงคุณวุฒิ จาํนวน 1 คน            เปนกรรมการ 

2.8 หัวหนาภาควิชาหนวยงานท่ีขอบรรจุ 1 คน เปนกรรมการ 

2.9 ผูแทนหนวยงานท่ีขอบรรจุ 1 คน     เปนกรรมการ 

3 แจงผลการพิจารณาใหหนวยการเจาหนาท่ีรับทราบและดําเนินการ 
 

คณะตนสังกัด  

 

หัวหนาสํานักงานฯ 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาสํานักงานฯ 

2 การเตรียมขอมลูกอนการ

คัดเลือก 
1. รางหนังสือแจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตราใหหนวยงานทราบและให

หนวยงานพิจารณาเสนอคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงาน

โดยสังเขปและหรือเง่ือนไขของตําแหนง (ถามี  

2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

3. ประสานงานนัดประชุมคณะกรรมการ 

4. ทําหนังสือเชิญประชุม (เลขานุการคณะกรรมการคัดเลอืกลงนาม  

5. ขอใชหองประชุม 

6. จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม 

เจาหนาท่ีบุคคล 

3 การประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือก 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือกําหนดแผนการดาํเนินการคัดเลือก 

2. พิจารณากําหนดคณุสมบัติ กระบวนการคัดเลือก รางประกาศรับ

สมัคร แบบประเมิน 

3. นัดประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัตผิูสมคัร 

คณะกรรมการคัดเลือก 

4 การดําเนินการกอนรับสมัคร 1. จัดทําประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. จัดทําหนังสือสงประกาศรับสมคัร 

3. เสนอคณบดีลงนามในประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 

4. ประกาศรับสมัครใหผูสนใจทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของวิทยา

เขต คณะ พรอมแบบฟอรมใบสมัคร ใบรับรอง และใบรบัรองแพทย (รับ

สมัครไมนอยกวา  15 วันทําการ  

เจาหนาท่ีบุคคล 



ลําดับ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

5. จัดเตรียมใบสมัครและใบเซ็นช่ือผูสมัคร 

6. จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหออกขอสอบ 

7. จัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการออกขอสอบ 

8.  เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ 

9. ขอใชหองประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ 

5 การรับสมัครและตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูสมัคร 
1. ผูสมัครดาวนโหลดใบสมัครท่ีเว็บไซต – ยื่นใบสมคัรพรอมหลักฐานการสมคัร 

2.  ตรวจสอบหลักฐานการสมัครถาไมถูกตอง ประสานกับผูสมัคร ถา

ถูกตอง ใหผูสมัครชําระเงินคาสมคัร 200 บาทและออกเลขประจําตัว

สอบ 

3. บุคลากรเก็บใบสมัครและหลักฐานการสมคัร 

4. สรุปผลการรับสมัคร 

เจาหนาท่ีบุคคล 

6 การประชุมคณะกรรมการ

คัดเลือก 
1. พิจารณาคุณสมบัตผิูสมัคร 

2. พิจารณา รางประกาศผูมีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือก 

คณะกรรมการคัดเลือก 

7 การเตรียมการกอนสอบ

คัดเลือก 
1. เสนอคณบดลีงนามในประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารบัการคัดเลือก 

2. ผลติขอสอบ (ขอเขียน  

3. จองหองสอบ (ขอเขียน  

4. จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบสัมภาษณ 

5. ขอใชหองประชุมสําหรับการสอบคดัเลือก (สอบสัมภาษณ  

6. เตรยีมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอบคัดเลือก เชน ใบสมคัร แบบสรุปผล

การสมัคร แบบประเมิน ผลการสอบขอเขียน 

เจาหนาท่ีบุคคล 

8 กระบวนการคดัเลือก 1. สอบขอเขียน 

2. สอบสัมภาษณ 

3. พิจารณาคดัเลือกบุคคล 

4. สรุปผลการดาํเนินการคดัเลือกเสนอตอคณบดเีพ่ือนําเขาพิจารณาใน

คณะกรรมการประจําคณะเพ่ือใหความเห็นชอบ 

เจาหนาท่ีบุคคล 
คณะกรรมการสอบ

คัดเลือก 

9 การขออนุมัติจางบุคคลผูผาน

การคัดเลือก 
1. แจงผลการพิจารณาใหหนวยการเจาหนาท่ีรับทราบและดําเนินการ 

2. เสนอเรื่องขออนุมัติจางบุคคลผูผานการคดัเลือกไปท่ีรองอธิการบดีวิทยา

เขตกําแพงแสนโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

2.1 บันทึกสรุปผลการคัดเลือกท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจาํคณะ 

2.2 ใบสมคัรพรอมหลักฐานประกอบการสมัคร (พรอมสาํเนา 1 ชุด  

3. เสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติการจางบุคคลผูผานการคดัเลือกใหกองการ

หัวหนาสํานักงานฯ 
เจาหนาท่ีบุคคล 

 

 

 

งานการเจาหนาท่ี กพส. 



ลําดับ ขั้นตอน วิธีการดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

เจาหนาท่ี 

4. เสนอช่ือผูท่ีไดรับการคดัเลือกใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติการจาง 

5. แจงผลการพิจารณามาท่ีหนวยงานตนสังกัด 

 

กองการเจาหนาท่ี บข. 

 

กองการเจาหนาท่ี บข. 

10 การประกาศผลการคดัเลือก 1. จัดทําประกาศผลการคัดเลือก โดยประชาสัมพันธบนเว็บไซตของวิทยาเขต 

คณะโดยการข้ึนบัญชีผูไดรับการคดัเลือกใหเรียงลําดับจากผูไดคะแนน

สูงสดุลงมาตามลําดบั (บัญชีผูไดรับการคดัเลือกใชไดไมเกิน 6 เดือน นับ

จากวันประกาศผลการคัดเลือก   

2. จัดเตรยีมเอกสารรับรายงานตัว 

3. จัดทําหนังสือเรียกตัวผูผานการสรรหาไปรายงานตัวเพ่ือรับการจาง

เปนพนักงานมหาวิทยาลยั 

4. รับรายงานตัว (ภายใน 10 วัน นับแตวันท่ีมีหนังสือใหรายงานตัว  กรณีผู

ผานการสรรหาไดไมมารายงานตัวท่ีคณะ ดําเนินการสรรหาใหมหรือเรยีก

ตัวผูผานการสรรหาไดท่ีข้ึนบัญชี (สํารอง 

5. รายงานผลการรายงานตัวตอมหาวิทยาลยัเพ่ือดาํเนินการออกคําสั่งจางและ

จัดทําสญัญาจางผานรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

6. จัดเก็บเอกสารการสรรหาประกอบดวย เรื่องท่ีดําเนินการท้ังหมด

ประกาศรับสมคัร ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการสรรหา ประกาศ

รายช่ือผูผานการสรรหา สถิติการสรรหา และใบสมัครผูผานการสรร

หาไดท่ีข้ึนบัญชี (สํารอง เขาแฟม ทะเบียนประวัต ิ

เจาหนาท่ีบุคคล 

11 การจาง 2. ออกคําสั่งจางและจดัทําสญัญาจาง กองการเจาหนาท่ี บข. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



th:m1flflW~n·a-~~n11'U~VI11~VI11'VIeJ1iYeJbn~~,f11fl~{ 

b~eN VliYnbnrusnbb~~15n11~~bavncw'l!n.:JTu~VI11'VIeJ1iYeJna~11ij1n11 th~b.n'VIfiW1~11eh.h~~1 
~ 

b Yle:J 1 ~fl1i"?fi"i"V!1'Uf1fl~ b ~1lJ1 b U'U'V'lUfl\JTWlJV!1i'VI~16Y ~ fl~lJi~1fl1i" 'lh~ b.fl'VlflUJ1'<\l1i"~'lh~'<il1 , , 
b tl'U 1 'IJ~1~fl11lJb V!lJ1~?flJ b tJ'U 1 'lJe:J~1-:Jihh~~'Vlfifl1'V'lbb~~'lh~~'V15~~ 

e:J1Pl~eJ1'U1'<\ll?11lJf111lJ 1 'U~e:J ®<f bb 'tA.:J~e:Ju.:Jf01'UlJVI1i'V1~1c;r ~ bfl~l?1i"f'l11?fl?1{';h~1~ fl1i"'U~V!1i".:J1'U 

'Uf1fl~'V'l't!fl.:J1'UlJVI1i'V1~16Y~~e:J.:JlJVI1i'VI~1cr~bn~l?1i"f'll1?fl?1i 'V'l.f'll. ®crcr~ bb~~ 1~~e:J'UlJ~ n.'U.lJ. 1'Ufl1i"'IJi"~~lJf1~.:)~ , , , 

(9)g}j I ®cf<fci bde:Ji''U~ g)} 'V'l~f'll~fl1~'U 'V'l.f'll. ®cf<fci ~.:J1~ 

®. ~ fl b~ fl'lJi"~ fl1 f'l1 f1 ru~ fli"i"l-1 fl1i"'U~V!1i".:J1'U'U fl f1~Ui"~-oJ 1lJVI1i'Vl ~~cr ~ bfl~\?1 i"f'l11?f 1?1{ b~e:J.:J , 

v 

®. n1V!'U~VJ6Ynbnru1ibb~~ifin1i"r1'~b~e:Jfl~.:Jil 

1!>.(9) fl1i"'lh~fl1f'I11''U?flJfli" 

® .(9).(9) 1 ~G'l1'U.:J1'Ub ..ij1~e:J.:Je!l?1i"1 b tl'U~i!1 b u'U n1i"r1'~ b~e:Jn 1~ ~~e:J.:J'lJi"~n1f'I11''U?tirfli"b tl'U 
'II 

'V11-:Jfl1i"bb~~btJ~b~~ 1~~i"~'U~e:ll~l1bbV!tl.:J~'<\l~'Ui"i"'<\l eJI?1i"1flT~11\l flUJ?flJU~~h.:J61 ~e:J.:J~ii~'V15b~1~'Ufl1i"r1'~b~e:Jfl bb~~ , , , I 'II 

fl1i"n'<\l~'<\l~lJe:J'U1~'V'lirn.:J1'UlJVI1i'V1~16Y~LJn\J~ ~nb1'U~'U'Ui"i"'<\lirnb~~'U'Vl'U-r~'U1~~iiiruru1~n~'Un'UlJVI1i'V1~16Y~ 
~ , , d.!l "'"''II 

b vJe:J'lJ~tm.:J1'U~~ 1 ~'VJ'UI?11lJf111lJ~e:l\l fl1i"~ e:J.:JlJVI1i'VI~16Y ~ 1 ~iibe:Jfl?f1i"V!6Y flJ)1'Ufl1i"?flJfli" 1 ~fli"'Utl1'U 1~~ hJ~e:J.:Jii 

fl1i"'lJi"~ fl1f'I11''U ?flJ fl'j 

1!>.®.1!> fl1i"~1bU'Ufl1i"1''U?firfli"'<\l~~e:J.:Jn1V!'U~i"~~~n~1fl1i"-r'U?firfli"1ll,Je:J~n11 ®<f 1tJ·vh 

fl1i" 1~~ 1~~?firf1i"~~G'l.:Jbe:Jfl?f1i"bb~~V!crn~1'U ~.:)~e:J tucd 
'II d.!l 

®.<9'J.l!>.<9'J 1 'U?tirfli"?fe:J'U 1?11l-lbb 'U'U'We:Jil-l~flru~ni"i"l-lfl1i"n1V!'U~ bb tJuvh~be:Jfl?f1i"d 

1!>.®.1!>.~ i"'IJ~1~t,rw11?1i".:J1ll?t1lJ'VIlJ1fl bb~~1lJL?ibd'U1?11il1~'U1~ (9) ~ x ® d1 Gli.:J 
'II ® 

~~~11fl~.:Jb~~1n'U1llbn'U (9) tJ (ir'Ufi.:J1'U~tJ~1''U?tirf1i") '<il1'U1'U {;Tl 1LJ 
'II 

l!>.®.l!>.{;Tl ~1b'U1'lJ~t;yt;y1UI?1i"VI~e:J'lJi"~fl1f'llil~ul?1i" bb~~Lcufl~bb'U'Ubb?f~.:J 

flUJ?flJlliJbO'V'l1~ri1VI1''U~1 bb V!tl.:J1?11lJ~ tl1V!'U~ L 11 'Ui"1~~ ~bfl~~~e:J.:J bb~~ ~~~ bb V!tl.:J1?11lJ'lJ i"~ fl1f'I11''U?flJf1i"~e:l'U , 

l!>.®.l!>.CS: G'i1b'U1~~fl1i"'Vl~?fe:J'U.fl1~1eJ.:Jfl~~'<\l1fl TOEIC, TOEFL, IEL TS, 

CU-TEP Vl~e:J KU-EPT fli"W~ii1~'<\l'Ufl1i"~fl~1'<\l1fllJVI1i'V1~16Y~~~.:J'IJi"~b'Vlf'll.ffi~.fl1~1eJ.:Jfl~~1'Ufl1i"b~~'Ufl1i"?fe:J'U 

®.®. ®.<f ri1 b 'U1 be:Jfl?f1i"fl1i"b 'lJ~~'UflTW1V!,j'1~e:J V!~e:J b 'lJ~ ~'U~e:J Vl~e:J b 'lJ~ ~'U 

'U1lJ?ffl~ a 'Ufli"ru~ii fl1i"b LJ~ ~'U) b ~'U ri1 b 'U1'Vl~ b tJ ~'U?flJ'j?f G"11 b 'U1VIir.:J~e:JV!~1 G'f1V!~'UV!ru~~vr~n,1?f111?fllrK1 
• OJ 



~.@). ~. b be:Jfl?f1':i~t.! ~,:j Lb?f~,:jfltl.l?l:WD~ Lu'W1~~Tv1-ru~1 bb 'V!U,:j~1:W~ n1'VIt.!~ 111 t.1 

':i1EJ~~L~EJ~~e:J,:j LL~~~~1 LL 'V!U,:j~tJ':i~fl1P~-ru?tiJfl':i?fe:JtJ L ~t.! Le:Jfl?t1':iLL?f~,:jfl11:W~fl11:W?t1:W1':it:~1 t.1 fl1':i 1 i'fle:J:w~'lb~e:Ji 
'IJ 

~.@).~.!rl ri1L 't.I1Vl~b DEJ't.IU1't.l tJ~':iU':i~-cil1~TLh~~1~'t.l bb~~ 1 'Ufle:J,:jbfl't.I'VIV!1';i(fl1ii) 

~.@).~.~ 1u~tJ':ieJ,:jbb'W'Vl~LL?f~,:j111~b'LltJ 1 ':ifl~eJ,:j'tX1:w~1:Wfl~ fl. 'W. e:J. 111?i' .. ;m 1 ':ifl~ii 

~fl~ru~~eJ\1~1:WLU't.l~1';i1~fl1';i'W~L~e:JtJ1tJ?tt:l1DtJe:J~:w~fl~1 'W.PI. ~&~~ ~,:j1u~ ~ fiu11fl:w 'W.f!l. ~cr~~ ~\le:Je:Jfl , 
1m~Lnu @) b~e:J'U 

~.@).~.~ 1Vi'~-ru';je:J,:j~\li11~ '0~1 :w1':i~1 ?t1i1 fl';j';jEJ1 ~'\JeJ,:j~1:w'D~1LL~~:w1':iV11 

~'\Je:J,:j~'J:w'D~1 ~'\JeJ,:j~'J:w:w1':iV11 -cil1u1u m vhu ~,:jLtJu~~~~fln'U~?tirfl':iLtlt.~eJ~1,:j~ fl';je:Jflr1'1-r'lJ';jeJ,:j~,:j1 t.~LL'U'U'We:Ji:w 
'IJ 'IJ 'IJ 

L e:1 fl?t1':i~'U~ r1 ru~ fl';i':i:W fl1':in1'VI'U ~ ~,:j.Q'VI~,:j 1 u-cil1u1u~-r'U ';je:J,:j~,:j fl~11 ~ e:l'\L uu~1':i1~ fl1':i'VI~e:J'W'l! fl,:j1'UU':i~-cil1 'VI~e:J 

'VI1fl-r'U';i1~fl1':i'Vl'VI1':i'VI~eJ~1';i1~~eJ,:jiiEJfl11~~1fl11~eJEJbe:Jfl 

~.@).brl 1~~?flJfl':i~'U~~b~e:Jflb~EJr11u':i':i:WbcWEJ:W?feJ'U~1bb'V!U,:j~~ <too 'U1'Vl 1~EJ 
'IJ 

r11u':i':i:WLUEJ:W~~1~~1EJ~tJ1Vf 

~.@).~ 1'1X~1'U,:j1'ULLv1,:j~,:jflru~fl';i';i:Wfl1';i~~L~e:Jfl1~ueJEJfl11 ct r1u 1~EJ11XiieJ,:jfi'tJ':i~fle:Ju 

@)) flru'U~ 'VI~e:J~LL 'Vl'U~1~-ru:we:JtJ'VI:W1EJ 
'IJ 

~) fl':i':i:Wfl1':iU':i~-cil1flru~ th~Lfl'Vlflru1~1':iEJU':i~-cil1 

m) ~'Vl':i\lfltl.l1~ 'IJ , , 

~) i¥1'VIU1fl1fli~1/?f1~1i~1 'VI~eJLViEJ'ULVh 

b Ut.!U':i~51'tJfl';j';jlJ fl1';i 

L tlufl':i':i:Wfl1';i 

Ltlt.~n':i':i:Wfl1';i 

L tlt.~fl':i':i:Wfl1';i 

ct) ~ LL 'Vl'UVI'tl1 EJ,:j1'U~~eJ'lJ';j';j~ b'lJufl':i':i:Wfl1':i 
'IJ , 

fl':iru~~'JtJ,:j1'U 1lJ?t1:W11t:l bbvl,:j ~,:jflru~ fl';j';jlJ fl1';i~1lJeJ,:j r1u':i~ fl e:1u 1~ 1 Vi'~'J'tJ,:j1'tJb?f'U e:1 
tl 

ct. qC\ ~ I Q.l 

e:Jnfl1':i'U~'W~1':iru1 e:J'U:W ~ LL~,:j ~,:j r1ru~ fl':i':i:W fl1':i~1:Wfl11:W L 'VI:W1 ~?t:w , 

~.~ flru?t:wu~~?tiTfl':i-r'U~~L~e:JflLUtJ'W'lJfl,:j1'U:W'VI1iVJEJ1r;l'EJn~:wi~1fl11 tJ':i~Lfl'VIF1ru1~11EJtJ1~"\11 , 'IJ , 

~.~.@) LU'U~~i1flru1~tJ~rufi11Le:JflbtJ?f1~1i~1~fl1fli~1/?t1~1i~1/flru~ -r'U~VJ~e:J'Ufl11 'IJ , , QJg~ 

L~EJtJfl1':i?te:JtJ ~1'VI-rufl':iru'Ue:JflL 'VIcW~~1fld 1 'IXL?t'Ue:J fl. u.:w. ~~1':iru1L tJufl':iruLo'W1~':i1EJ 1~EJ~1'Ufl11:WL ..:;u~e:Ju 
~e:J,:j r1 ru~fl':i':i:W fl1':iiAl~ 1':iru1 fl1':i'U':i1~'U flfl~ L U'U'WcU fl,:j1tJ:W'V11i'Vl EJ1r;l EJ fl~:wi~1fl11 tJ1~ Lfl'Vlflru1~1':iEJU':i~"\11 , , , 

tJ I I 
21 <V <V <V dl 21 q <V ~<V 0 qO 

~. ~. ~ ~?t:Wfl':i1'U fl~ L(;l eJ fl~ ~ ~ e:J,:j:W ~,m fl1':i'VIVJ?fe:J'Ufl1~1 e:J,:j fl ~~~ 1:w Lfl rusn~u ~1'Vl fl1'VItJ ~ 

1VJCJ~(;lfl11'VIVJ?te:JtJfl1~1e1\lntl~i1eJ1~1llLnu ~ u ir'U~1n1u~tb~n1fll~(;lfl11'VIVJ?te:J'U ~1flfl11'VIVJ?te:JtJ11CJfl111~ 

';i1CJfl11'VIil\l~eJ 1 tlcd' 
tJ I 

-TOEFL (PBT) I TOEFL (ITP) fl~bb'W'Ui'U~1 ctcto 
tl I 

- TOEFL (CBT) fl~bb'U'Ui'U~1 ~@)m 
tJ I 

- TOEFL (IBT) fl~bbtJ't.litJ~1 !ri~ - ~o 



V I 

- IELTS f1~LL'W'W~'W~h b.<f 
V I 

- CU- TEP f1~ LL 'W'W~'l.lt911 g)J<f 

- KU- EPT 
!IJ I 

- TOEIC f1~LL'U'W~'W~1 g)Joo 

f1''HU~~'UG'firf1~ri' ~ L~ B f1'0J'U n1~Pi n~1~~~'U G'f-:IG'f ~'OJ1 nuvni VI en"' tJ ~1-:~'lh~ LVI f'llvTI i 
'1.1 '1.1 , 

.fl1~1eJ-:I nq~ 1 '1..1 f11~L~tl'W f11~G'f€l'W 1lJ~ el-:I~'We.J~ f11~VI~G'f€l'U.fl1~1eJ-:If1fl~ 

®.®.r;n V!tbtJ-:!1'WG'f1lJ1~f:lnTVI'W~f1ruG'flJU~~G'firf1~~'\Jrl~L~Bn1~G'f-:!f111~V!"'f1Lf1UJGVJn1V!'W~ 
, '1.1 '1.1 

L yjel 1 ~L V!lJ1~G'flJtl'UG'f1~1~'lh~f11f'll~'UG'flJf1~ 1~ 

®.r;n f1~~'U1'Wf11~rl~L~€lf1'V'ltJf1-:11'WlJV!1lVItl1"'tlf1~lJl~1f11~ th~L.flVIf1UJ1'0J1~~'lh~~1 , 
®.r;n.(9) ~G'firf1~~'Uri'~L~Bn'OJ~~B-:~G115~n1~G1B'W1~f1ru1'0J1~~'lh~~11t.~.n1f11~1/G11~11~1 

1 ~~B LG'f'WB LL '1..1~ LL~~~lJ.fl1~WL 'ifB-:1~'1..1 L yj€l~'OJ1~UJ1f1~'W f1~€l-:~~i1f1UJG'flJU~ L V!lJ1~G'flJ LG'f'WB 1 ~flU.!~ f1~~lJf11~rl~ L~€lf1 
'1.1 , 

®.r;n.® ~G'flJf1~~'\Jrl~L~Bf1~1LU'Wf11~VI~61€l'UVI1-:!v11'W~~iVItJ1L~t!lJV!1lVItJ1"'t!LU'W 

~~1 L U'Wf11~'<ij~f11~VI~G'f€l'U 1 ~ LL~~~'W~€lf1UJ~f1~~lJf11~rl~ L~€lf1 L r1Bth~f1€)'\Jf11~~'0J1~ru11 'Wf11~G'f€l'U~lJ.fl1~W 

®. r;n.r;n f1ru~ n~~lJf11~ri'~ L~Bn LG'f'WBe.J~ n1~ri'~ L~Bn1 ~f1ru~n~~lJf11~'th~~1Ei11'W-:11'W 

I I 

®.r;n.~ Ei11'l.I-:11'WLG'f'W€JL~€l-:l~€l€l'WlJ~~1-:I'Uf1f1~~~1'Wf11~rl~L~€lf1lJ1EJ-:If1€l-:lf11~L~1V!cUTVi , , '1.1 

Lr1BU1LG'f'W€lf1UJ~f1~~lJf11~~'0J1~UJ1f11~'U~~'OJ'Uf1f1~Lth..I'V~tJf1-:11'WlJVI1lVItl1"'tlf1~lJl~1f11~ 'lJ~~L.flVIf1UJ1'0J1~~LJ~~~1 , , , 
~'OJ1~ru11 ~f111lJ L ~'1..1~€)'\J 

®.r;n. b Ei11'W-:!1'W'lh~n1f'lle.J~f11~rl~L~BnL~t!f11~~'WUtlJ~0~~'Un1~rl~L~Bn1 ~L~t~-:~rA'1~'\J 
'OJ1nrn~f1~LL'U'WG'f-:~G'f~~-:~lJ1~1lJrA'1~'\J LL~~uru~m~~'Un1~ri'~L~Bn1m~l-ibnu b L&1Bu u'U'OJ1n1u~f1ru~LJ~~n1~e.J~ 

'1.1 '1.1 , .... '1.1 

®.r;n.g)J 0v1~'Uf11~rl~L~Bn~~ 1v1~'WUtlJ~11luU't1J~0v1~'Url~L~Bn t11i1n~ruB~1-:~1~B~1-:~ 
V!~-:1~€1 1 'lJcQ 1 ~L tl'WeJ'Wtlf1L~f1f11~~'l.I'Uru:U11l uuru:Umv1-r'Un1~rl~L~€lf1 

.... .... '1.1 

<9>) ~l~\J1~1'Uf1TleJ1-:!LL~~Lb~-:1~.:!1'W~1LL'VIU-:I~~fltJ1#fLL"''J 
®) ~,1'1..1 1~~B61~~?iVI5n1~~1-:!LL~~bb~-:~~-:~1 'W~1bb V!U-:!~61€1'\.J 1~ 

'1.1 

r;n) ~,ru bJlJ1~1tJ-:11'Wv1'1b r1B~'Un1~~1-:~.n1t~ 1 'WL 1~1~~~1L uun1~ri'~b~Bnn1V!'W~ bL~~-:~d 
'1.1 '1.1 

~B-:~1 ~L 1~10~~'\.J rl~ L~Bn1~lJ1~1tJ-:11'Wv111lJ,j'eJ tJ n-J1 ®o l'W tJ'U Lb~l'W~i1V!tJ-:I~€l 1 ~~1 tl-:11'1..1~1 

~) ~,!'Wi1LVI~ffilJB1'0JL~1'lJnu~V!cU1~1~~1lJn1V!'W~L1~1~'0J~~1-:!LL~~LL~-:!~-:!1'W~1LLV!U-:I~ 
'1.1 , 6-J 



~1D"j~?f'Uf11'HU1ml-1Ln'W cr tJ L~tJbl.i"j'J:Wfl'UeJ(?)"j1~1~1\I'OJ1f1L~'W\I'U'lh~lJ1UJ LL~~ 1lX~1tJ~'JtJL~'LJ"j1tJb~~el\I~'J'W\11'W 
bf1u.tsvlf11"jcW'OJ11UJ1 f111'U11'0J?f\lf1lTJ~t?11lJD1~?f'Uf111ru 1 '\X~~'OJ1f1~1'lJ1~?f'U f111rut91 eJtJ ~ru~'J tJ , '\) , '\) 

Lb~~rlTVI'W~LflUJSVIb 'Wf111~~~1'lJ1~?f'Uf111tU ~\1.0 

(9). iltJ"j~?f'Un1"jru\11'W?fel'W'lh~'<\11 (L~lJb'J~1) 1 'W?f1~1~t?11\l ~~€)~;~i,~tJ5nuG'f16ij11~1t911~ 

b~e:l'W16ijfl11'U11'<\l bb~~ij~~\11'WVI1\Ii~1fl11t911~bflru6VJv1nTVI'W~ 1~~~rlTlh~G't'Ufl11rutJ~~ C91,ctoo 'U1VI , 

®. iltl1~G'f'Ufl11ru\11'WG'fe:l'W'lh~~1 (b~~n~1) 1'WG'f1~1v1t?11\l ~~e:l"'lJ'W'WfinuG'f1~1i~1t?11lJ 

L1eJ'W 1 ~f111'U11'0J Lbt911lJiJ~~\11'WVI1\Ii~1f111t?11lJ LnrusvJ~rlTVI'W~ 1 ,X~~~1D1~?f'Uf111tUD~~ C91,ooo 'U1VI , 

Ql. ij~~\11'W'Vl1\li~1f111t?11lJbf1UJsvl~rlTVI'W~ bbt911lJ£ltJ1~G'f'Uf111tU\11'W?fel'W 1,X~~rl1 

th~G'tun11rutJ~~ C91,ooo 'U1VJ 

cs::. i1tl1~?f'Uf111tU\11'WG'fel'W 1lltl1~~11 'W?f1~1v1t?11\l ~~el~lJcW'Wfifl'UG'f1~1i~1t911lJb~el'W 1 ~ 

f111'U11~ 1lX~~~Tth~?f'Uf111tUU~~ tv}}oo 'U1VI 

~\ldn11~~~1'W'J'WUtl1~?f'Uf111ru n1ruil'lh~G't'Uf111ru~\lbbt9l (9) tJ~'W1 tll~tJ:UbPI~~eJ\ItJ1li'ti'eJtJn11 
~ b~e:l'W 1'\Xu~btl'W (9) tJ ?i'JtJn1ruv1iltl1~G'fun11ru1lJfi\l (9) tJ "U~1lJ~~ri1t11~G'tun11ru1'\X 

~1n~ru~i:l~'J1~tl1~?f\lrl'U11'<\l'U~fl~ b U'W'WtJ fl'I1'U~~1iVJtJ1~ tJ 1~ tJ 1 '\X~~ri1tl1~G't'U n11ru r1ru~ , , 

'W~e:l~ bb 'W'U~~ fl:OTUtl1~G'f'U fl11tU bb~~'U1~1'W f11lJ~~'I1'Wi~ tJ.y1 b~tJ'J~e:l'l b -rJe1tJ1~ f1e:l'Ufl11Yi'OJ11UJ1 ~-:~.0 1lJtJ'U 
~ , 

\11'Wi~tJ~vi1bU'W~'J'WVI~'I~el\lf111~n~1b~eJ-rutJ~~~1VI~eJ'lh~n1Pli1tJut?111~~ bb~~1'Wn1ru~i1tJ1~?f'Un11ru 

lJ1f1f1l1VI~'I'lh~bfl'Vl 1 'iXb~elflb ~tJ\I~el 1~~el'VI~'I 

CS::. VI~ f1 bnrusnffi m 'W f111~~ L~elfl'Ufl~~ b tJ'W'WtJf1'11'WlJ~1iVI tJ1~ tJf1~lJi~1f111 tl1~ bflVIflUJ1'0J11~ , , 

tl1~~1 ~i1fl11~'11'WG'feJ'W 1 'W1~~utl~ruru1t9l~:ff'W 1 tl .., .., 

ct. fl11~e:l'U11'<\l'WtJfl'I1'W~VI1iVItJ1~tJf1~lJi~1f111tl1~LflVIflUJ1'0J11~tl1~~1.y11~~1bU'Wfl11-r'UG'fiJfl1 , , 
rteJ'Utl1~ n1Pidi1~~u-:~r1'u 1 ~ ~~B~1~~11-:~~1 b il'W n111 ,X~1 b il'Wn11'0J'WbG'f~"Ui'Wt?11l-l~~ n Lnrusvl b~l-1 

~-:~.0 ~'lbbt9lu~dbtltJ1?1'U1tJ 

tl1~n1PI ru 1'W~ cJ cw~?'l~f11tJ'W 'W.('!!. ®ctct~ 

~ 
v .... ..,. .... v (/ 
1n~1 f11"j Lb 'Vl'W eJof111'U ~ lJV11'J'Vl tJ1~ tJ Ln~t?1 "j('!! 1?1 t?11 

'lh~o1'WflUJ~fl11~fl11'U~~11lJVI1iVItJ1~tJbf1~t911Pl1G'ft?1{ 



'l1':i::mflflru::n':i':i:JJn1':i'U~VI1':i:JJVI11'VIa1~atmHPl':if11flt'li' 
.ci Q,l ~ Ct..c::f Q,l' C:l Q,l Q Q,l I oil::\ 

L':ie:J~ Vi"ntntuSVJLL"::1tln1':ifl~L"e:JnW'I.Jn .. :11'1.J3JVi11'VIE.I1"£1n"3J1"111n1':i 
~ 

6'115V~ b U'I.J hJtK1 CJfl111lb vt1!1~6'11! b U'W 1 ua~1-:~i1'tJ'j~i'1'VI5rnw bb~~'tJ'j~i'1'VI5t:-J~ 

m~CJB1'1.JT'ilV~11lfl1111 1 'I.JoUa (9)c.f bb v1..:J-ifmJ'-:~fl'u1lln1'VIm~ a Lm~mfi16'1V~111tK1 a f11'j'IJ~Vf1'j-:J1'1.J 

~flfl~'I"'UfN1'1.J1lvt11'VIm~CJ"lleJ'I1lvt11'VIm~mm~V~'jfi16'1V~{ 'l"'.fl. lvc.tc.t~ bb~~1~aa1111~ n.u.11. b'I.Jf11'jU'j~"/l1lfl~-:J~ 

~ I \vc.tb(9) Lda1'1.J~ ~ mn~1fl11 w.fl. \vc.tb(9) ~-:~tV! 

(9). CJ f1 b~ nu 'j~ m fl fl ru~ m'jlJ m 'j'IJ ~Vf1'j..:J1'1.J'U fl fl~U 'j~"il11lvt11'Vl m~ CJ bf1~V~ 'jfl16'1 V~{ b~a-:~ 
' 

vr~n bf1tusn bb~~15f11'jfl~ b~ a f1'1"1U f1'11'1.J1lvt11'VlCJ1~ CJ6'11CJ1"111f11'j 1 'j..:J b~CJ'I.J6'11tJVI bb v1'111VI11'V1CJ1~CJ bf1~VJ'jfi16'1V~{ 

~'I.Jc11~mb~~'WI'!J'I.J1f11'jfif1~1 bb~~ 1 'j..:Jb~CJ'I.J6'115V~bb v1-:~1lvt11'VIm~mn~mfi16'1V~{ 1'VImb "1JV~fl1bb 'l"''lbb?I'I.J ~'I.Jc11~mb~~ 

'WI'!J'I.J1f11'jfif1~1 'tJ'j~f11fl ru 1'1.J~ lvb iifl'I.J1CJ'I.J w.fl.lvc.tc.tb'JI 
' 

o v ~ ..:::....al cv ~ cvdf 
\v. f11Vi'I.J~Vi~f1bf1tu"'''bb~~'J5f11'jfl~b~elf1~'1'1.J 

tv. (9) m 'jU 'j ~ m fl-ru 6'1 iT m 

tv. (9).(9) 1 Vf?i'J'I.J-:J1'1.J L:il1"1JeJ'IeJV~ 'j1 b U'I.J~vl'1 b iJ'I.Jf11'jfl~ b~an 1~aiPi'a-:~'tJ'j~f11 fl-ru?lirfl'jb U'I.J 
'lJ . 

.fl1'jnlil~lil~:JJau 1 Vfw'IJ' n-:~1'1.J1lvt11'Vla1~ aunu~ an b i''I.J-ruu'j'jlil'l!n b ~CJ'I.J'Vl'I.J-r~u1"~i161 ruru1t:-J n'W'I.J nu1lvt11'Vlm~ a '6..1 , 'i ~ CLI QJ 'U 

b -rlau~u~..:J1'1.J"ll~ 1 oUV1'1.J m1lfl11111Pi' a-:~ m':i"lleJ'11lvt11'Vl m~ a 1 Vfi1La f16'111Vi~ f1!1'1.Jf11':i?firfl':i 1 Vffl':i'Utl'l'I.J 1~a hll'i' eNii 

fn'j'tJ 1~ m fl-ru?lir fl 1 

\v.(9).\v f11'jvl1 b iJ'I.Jm':i-ru?llTfl':i~U~IPi'a..:J n1vr'1.Jm~a~ b 'Jmm1-ru6'1irfl':i 1:~.hr a a n-J1 (9)c.t 1''1.J 

v\'1m1 1~a1Vf~6'1irfl':i~~?i..:JLan6'11':ibb~~vr~n~1'1.J ~-:~~a1u-d' 
'lJ ~ 

(9). 1 u?lilfl':i?fa'U V~11lbb uu'l"la11l~flru~m':i1lf11':ifl1vt'I.J~ 

\v. ':iUri1CJvt'I!1VJ':i'l "1J'I.J1~ (9)::: X \v -61 "il1'1.J'J'I.J GT1 'jU hJ6'1'J1!Vf1J'Jf1 bb~~1111?i 
'lJ ~ 'lJ 

bd'1.Jmvl'1 ~-:~ri1aHA~-:~b~CJ'Jn'I.J1~Ln'I.J (9) tJ <'l!uti..:J1'1.J~tJ~-ru6'1irfl':i) 

Gn. ri1L 'I.J1U~t1Jt1J1DV~':ivt~a'tJ'j~f11fiUC11JV~'j bb~~ 1 'Ufl~bb 'I.J'I.Jbb6'1~'1fltu6'111D~bu'l"'1~ 

611vr-rut?h bb VitJ'Im1l~n1vt'I.J~ 1 it 'I.J'j1CJ~~ b~ CJ~"lla-:~ bb~~~l?\'1 bb vr1l-:~m11'tJ'j~ mfl-ru?I:W'fl'j?feJ'U 

~. ~1b'W1belf16'11':if11'H'IJ~tl'WflTWTVfU1~eJ vr1-e:n'IJ~crW~€l vr1mtl~CJ'I.J'W1116'1fl~ 

(l, 'I.Jmru~iim':ibtJ~a'I.J) b 'li'W 6'\'1b 'I.J1'Vl~btim.J?fm6'1 ?!'1b'W1vr'l!..:J~e:Jvrch ~1vr-ruvrtQ..:J~vl1f11':i6'11l':i?fbb~1 btl'WI'i''I.J 



"MU\I~e:rru~a\lm~tht.N1'U 611b'U1Vl~buCJutf1umrih~u.ni1~1b'U1"lle:J\Ier61irfl~ btlu~u ,, 'U 

b. 611b'U1Vl~buCJutf1u u~~i.J~~"l11"llu bb'l~ 1una\lbnt~Vl"M1~ C~1:W) a~1\l'l~ 

6'li. 1u1'u~e:J\Ibb'I"'Vl~bb61~\1111lJbU'U hfll'i'eJ\1~1lJmlJn~ n. w.eJ. 11~-w hfl~iJ 

~n~ru~~e:J\1~1lJbU'UoU1"J1"l!f11"J'W'lb~au1u?fmuua~JJPimn '1"1.1"!. ~v~cs:~ 'l\11u~ cs: B'U'"J1fllJ '1"1.1"1. ~v~cs:~ 
' 

~\lmlf11mlJbnu (9) b~au 

~- 1~~-ru~eJ\1~\Im"li iJ~1 1!1~~1 611iJ .n~~m ~ueJ\I~l1JiJmbb'l~m~m ~ua\1 

~l1JiJm ~ua\l~l1J1J1~m "il1u1u m vl1u ~\lbuuer~-r~nnuer?fiJmbtlua~1\l~ meJnrh1'u~a\l'l\11ubbuu'V'IeJ{1J 
'U 'U 'U 

be:Jf1611"J~'U~ fltu~ n~~1J f11"Jrl1"M'U~ ~\ld"Mti\11 u"il1'Ul'U~1'u~e:J\I~\I mh1 ~ e:J\1 b tJ'UoU1"J1"l!f11"J"M~awun\11'Ui.J~~"il1 "M~e:J 
'M1f11''U~1"1Jf11~Vl'M1~'M~e:J~1~llil~e:J\IiJCJI"11lJ~1f111fe:JCJbeJf1 

®.(9).m 1~~61irfl~1'ul"l~b~e:Jf1b~CJrh'B~~1JbtJCJ1J61e:J'U~1bbWU\I'l~ l.voo 'U1Vl ~1'5~~1JbtJCJ1J 

lil~ 1lJ~1CJ~'U 1 ~ briaLJ~~f111"1~1 CJ~e:l11 b tlu~iJ~VJBb oU161e:J'U bb~l 

... 

h(9).cs: 1~61l'U\11'Ub~1"l!e:J\Iam1bbM\I~\Iflru~m"J1Jf11"Jfl~b~e:JntlJ'l!aCJn11 ct fl'U L~CJ 1~iJ 

®. ~B1'Ul CJ f11"J 1 ~\I b~CJ'U611B~ bb vl\llJ"M11Vlm~ mn~ml"1161~{, b tlu~a\li.J~~'B1'U m"J1Jf11"J 

"M~e:J~ bb Vl'U~1v11'u1Je:J'U"MlJ1CJ 

m. ~a\lereJ1'UlCJm~h\lb~CJ'U611B~bbvi\11J"M11Vlm~mn~~~l"1161~{, btlum~1Jm~ 
'U 

Ci q I 

'M~e:JbVlCJ'UbVl1 

cs:. i.J~~'B1'U\11'U1"1!1f11~ "M~a i.J~~'B1'Uflru~m~JJm~e:hCJ10U1f11~ 

ct. 'Hl"M'l!1f1~1J611'J~ f11'Jb~CJ'Uf~b~CJloUe:J\I b tJ'U fn'J1Jf11~ 
' 'U 

mru~1lJ6111J1~tl bbM '~ ~'~ fltu~ m~lJ m~mlJ a \I fiLJ ~~ n au 1v11 ~611 t~\11u b?lu a a 5 m"Ju ~ 

'W1i11~ru1aullii bbM\I~\Iflru~m"J1Jm~~1lJfll11J b "MlJ1~61lJ 
' 

®.tv fltu611JU~ er b oV'11'u m~fl'~ b~eJn b tluwun\11 u1J"M11VJ m~ CJn8JJ1-u1m"J i.J"J~ b.nVJ fltu11il1"J~ 
' 'U ., 

h:Jb~CJ'W6115~ 1'!Xbtluh.l~1lJ1J1~~~1'Uf11"M'U~~1bb"MU\I 
"" 

®.m m~u1u m"Jfi'~ b~ eJ nw'!Y n-:~1'UlJ"M11VlCJ1~ CJ611CJ1-u1 m~ 'lh~b.nVJfltu11il1~m ~-:~ b~CJ'U6115~ 

®.m.(9) er61irfl~1'ul"l~b~anlil~~a\16116~m"J61au 1 ~fltu11il1~vi.J~~"il11u 1 ~'~b~CJ'U611'B~bb 'Vi \I 
'U 

1J"M11Vlm~ mn~~~l"1161~{ 1 ~.Um?!ua bb u~ bb'l~~1Jm~cl b -d'a\I~'U b ~a'Wiil1~ru1n~uma-:~erilflru611JU~ b "MlJ1~611J 
'U ' 



2/Q.JQ..IQ..I..::;!I OoC!t. 2/oC!t.~ .::JI 

\v.m.\v fqj?ll.Jfl'j''j'Ufl~b~e:JfWl1b'W'Wf11'j''VJ(;l61fJU'Vl1\l{;l1'W"illWJ'VICJ1 bb~~CJ'W~eJfltu~m'j'l.Jf11'j' 

~(;lb~an b ~m.h:mau f11'j'Vl"iJ1'j'tu11 'l.Jf11'j'6'fe:JU~Wn't!l-ru 

\v.m. m flru~m'j'l.Jf11'j'~(;l b~a f1 b?I'We:Jt:..~~ f11'j'fl (;1 b~ an1 Vlfltu~ m'j'l.Jf11'j''t.h~-<ih6i'J'W\l1'W 

Vl"iJ1'j'flJ1 1 Vlfi'J1l.Jb ~'W"I!eJU 

oCit. Q.J If oCit. Q..loC!t. 21 

l.JV!1'J'Vl C.l1~ CJ bf1't!J-~ 'j'l"!16'f ~'j'i"'"iJ 1'j'UJ1 B1il-l ~ f11'j'"iJ1\l 

hm.b 6i'J'W\l1'Wb~1"1!eJ\leJmTth~f11Plt:..~~f11'j'fl(;lb~an1~CJf11'j'~'LJ'U~;g0~-rum'j'~(;lb~an 
1Vi'b~CJ\la11ii'u"il1nm~fl~bb'W'W?I\l~(;l~\ll.J1~1l.Ja11ii'u bb~~uru;gm.~-rum'j'fi'(;lb~an1mm~bi1'W b b~a'W 11u"il1n1'W~ 

'U 'U ""4 Q.l \1 

~~~f11Plt:..!~f11'j'fl~b~eJf1 

hm.t'll m~-rum'j'fl(;lb~amrl(;l1~~'Wuru;g11l 'Wuru;gffi~-rufi'(;lb~an ~1iimrua~1\ll(;lv~1\l 
\1 'U . Q.l Q.l \1 

vt~\l~a1~d 1Vfbtl'Wa'WC.Jf1b~nm'j'~'LJ'\J~mi1'Wut1J;g0~-rum'j'~(;lb~an 
<91. ~,j'W 1~-ruf11'j'~1\l bb~ ~ bb~\l~\l 1 'Wl'\'1 bb V!U\l~?leJU 1~ bb~'J 

'U 

\v. ~,j'Wb~"l!a?I~~~'Vl5f11'j'~1\lbb~~bb~\l~\ll'Wl'11bbV!U\l~?lau1~ 
'U 

m. ~,f'W 1~l.J1'j'1CJ\l1'WM'Jb ~a-rum'j'~1\lfl1CJ 1 'Wnm~~~1b U'l.Jf11'j'fl(;lb~am11vt'W(;l bb~~\ld 
'U 'U 

v 21doq odJ21 vov 2.1' 

\v.\v.~ na\Jf11'j' b "il1V!'W1'Vlm b 'W'l.Jf11'j'e:Je:Jf1fl1?1\l"il1\l bb~ ~"il(;l'Vl1?1t1Jt1J1"il1\l 

m. f11'j''1J eJU'j''j'"i1i"'11 f1\l1'Wl.JV!11'VIC.I161' C.lf1~l.J1"111f11'j' ~'j'~ bfl'Vlfltu1"iJ1'j'C.Jb 'j'\j b~C.I'W6'115~ m~~1 b U'l.Jf11'j' 

-ru?l~fl'j'fleJ'W~'j'~ mP~diit:..~~u\l~u 1-if vt~ae:J~'j'~V!-h\1~1 b U'W f11'j' 1 Vf~1 b U'l.Jf11'j'"iJ'l.Jb?l~"ili'W ml.lvt61' mn ruev1 b&il.l 
'U 

~\jd ~\lbb~u~dbu'W~'W1~ 

th•mR ru 1u~ !!>...I "?i' l1.M. '<><fi>~ 

---tfr}f__ 
('W1C.I"il\l-rn 1"11~'W'Vl{-r~u) 



tJ~~n1Afllru~n~~1Jn1~'U'i'VI1~.:I1'U'Ufllfll"tJ~~~11J'VI11'V1£/1a£/bn~\iI~A1a\il{• 
d tV ~ A,q cv ClI CV A CV CV I A . 

t~ij.:l 'VI"n tn rusn tt"~1 lin1~fll\il t"ijnVl'Un.:l1'U1J'VI11'V1£/1"£/m £/a'U'U a~'U tt"~"iJ1 £/1"iJ1 ms 

Lyjij1~rn~?I~~'VIT\.-lfl fl" L-ffl1JlLtJ'U'V'l,xn '':11'UllVl11Y1 EnG9£/ LtJ'U1U~1£/fl1111 L'VIlll~?lll Lu'U1UeJ ~l..:Jij 

u~~{'1Y15m'V'lLL,,~u~~{'1Y15~" 

eJll"1£/rll'UT'il IiIl11 fl11111'U-ffeJ (9)0 (9)) LLv1..:J-ffmY.:I ~'Ull'VI11Y1 EnG9mn ~1iI ~ 1"11 ?I iii{";h ~1 £/ rn~'U~'VI1~..:J1'U'U flfl". 
~1'V1-r'U'V'l,xfNl'Ull'VI11Y1EnG9£/ 'V'l ,I"1 , I!><t<tm LL"~~Ltti1'lJLYillL~ll LL"~ L~WeJ'Ull~ n.u .u. 1'Urn~U~~'llllflf..:J~ sn / I!><t<tln! L~eJ 

'I i ' 

1'U~ (9)ln! ~llm~'U5 I!><t<tln! i5'.:I1~nl'V1'UVI'VIG9flLnru"Lt,,~15rn~~VlL~eJn{;)..:J~ 

(9) , £/flL{'imJ~~rnl"1flru~m~llrn~'U~'VI1~..:J1'U'Uflfl"~1'V1-r'U'V'l,xn..:J1'U L~eJ..:J 'VIG9flLnru"tL,,~15rn~~VlL~eJn'V'l,xn..:Jl'U, 

u~~rnl"1 ru 1'U~ In! 'V'l'l~mflll 'V'l,I"1,I!><tCib 

I!> , nl~U~~nlI"11'U?I~fl~ 

h(9) 1~'VI,.h£/..:J1'UL41'lJeJ..:JeJliI~1 LU'U~~1 Lii'Urn~~VI L~'Eln LVI£/vleJ..:JU~~ rnI"11'U?I~fl~L U'UYll..:J msuae LUVI L~ u 
'U 

LVI £/~~'U~m11Lt 'VI'l1..:J~"il~m~lil eJliI~lFh41..:J flru?lll,j~ ~h..:J 61 'lJeJ.:I~ij{'1Y15L-ffl1'Urn~~VI L~eJ n LL,,~m~n"il~"il~ll'El'U1~'V'l,xn..:Jl'U 
'II '; .. I \J 

1l'VI11Y1EnG9£/U~'U~ £/ n L1'U1'Um~~,xn L~£/'Ui'!'U 1!'Ul,,~ijG1qjqjl ~ n~'Un'Ull'VI11Y1 £/1 G9£/ tyj eJ U~'U~.:Il'U'll Vl1-ffi'!'U IiIl11 fl1111 

vleJ..:Jrn~'lJeJ..:Jll'VI11Y1£/1G9 £/ 1~iJ L'Eln?ll~'VIG9mi1'Urn~?I~fl~1~fl~'Ut11'U LVI £/hjvleJ..:Jij rn~tJ~~rnI"11'U?I~m... 
hI!> rn~~lLii'Urn~1'U?I~fl~~~vleJ.:Inl'V1'UVI~~£/~L1"lrn~1'U?I~fl~hhreJ£/n11 (9)<t 1'U 

vi1rn~ LVI£/1~~?I~fl~~Vl6'i..:JLeJn?ll~Lt"~'VIG9mi1'U {;)..:J~eJ1U~ 
'U ... 

(9) , 1'U?I~fl~?leJ'U IiIl11 LL'U'UyjeJ{ll~flru~m~ll rn~nl'V1'UVI LL'U'UV11 meJn?ll~~ 

h ~Urll£/'VI,r11i1~..:JhJ?l111'VImn LL,,~11116'iLd'Ulill~1'lJ'U1V1 (9) ~ x I!> .Q1 ~..:Jrll£/Hflf..:Jt~£/1n'UhJ 
'U ~ 

tn'U (9) U(,x'U{i..:J1'U~UVl1'U?I,rfl~) ~1'U1'U en ~U 
'U 

en . ~1 t'U1U~qjqjl,jIil~'VI~eJu~~rnl"1ii£/,jl'l~ LL"~1'Ufl~ LL'U'ULL?lVI..:Jflru?lllm1Lu'V'l1~~1'V11'U ~i1 LL'VI'l1..:J 

\'ll11~nl'V1'UVllll 'U~1£/"~ LB£/VI'lJeJ..:J LL~,,~~i1 LL 'VI'l1 ..:J\'l111U~~rnI"11'U?I~fl~G'l'El'U 

ei:. ~lL'U1LeJn?ll~rn~LU~£/'UFll'111'V1,rl~eJ 'VI~mU~£/'U~eJ 'VI~mU~£/'U'Ul11?ln" (1'Umru~ijrn~ . . 
LU~ £/'U) L'lI'U ~1 t'U1Y1~ LU£/'UG'l1J~?I ~1 L'Ul'V1,x..:J~eJ'VI~l ~1'V11'U'VIqj..:J~vil rnsausa LL~1 LtJ'Uvl'U 

<to LeJ n?ll~~'U ~..:J LL?lVI..:Jflru?lllm1 m'V'l1~~1'V11'U~h u'VI'l1..:J\'ll11~nl'V1'UVllll'U~1 £/,,~ tB£/VI'lJeJ..:J LL~"~, 
~1 LL'VI1.i..:J~u~~rnl"1-r'U?I~fl~?leJ'U L'lI'U LeJ nG'l1~LL?I~..:Jfl1111~f11111G'llm~'l1 'U rrn1-fffleJ1J'Vl1 LlileJ{ 'VI,x..:J~eJ1'U~eJ..:Jrn~r.Jl'U..:Jl'U 

'U 

~lL'U1Y1~LU£/'U'Ul'Umru~~'-lJJjjrllt'Ul'lJeJ..:J~G'l~m LU'Uvl'U 

b. ~lL'U1Y1~LU£/'UU1'UG'l~,jm 'VI~mr\'l~U~~'lll'll'U'VI~eJ1'UneJ..:JLn'UYI'VI1~eJ~1..:J1~eJ~1..:J'VI~..:J 
'U 

In!. 1'U1meJ..:JLL'V'lYlfJLLG'l~..:J11hJLU'UbflvleJ..:J~l11lill11n!J n .'V'l .e . 11~1£/bfl~ijG9n~ru~vleJ..:J~l11tU'U 

-ffl~1'llrn~'V'l"L~eJ'U1'UG'lm,j'UeJ~1JPfn~1 'V'l .I"1. I!><tei:ci "..:J1'U~ ei: G'U11flll 'V'l.I"1. I!><tei:ci ~..:JeJeJn1~h.JLn'U (9) L~eJ'U, 



~. 1~~~u"eJ~~~ijl,j il~1 )J1"~1 (;11ii 11,.,.tJ1 ~ueJ~~'J)Jij~1 )J1"~1L~tJ'Jncu ~1CU'JCU m vl1CU 
'U 

6li~ LtJcu~~~~nnU~(;11Jfl"LtJcueJ ~1~~ n"eJnf11crU"eJ~~~ lcuLLuuvJeJ{)JLeJ n(;11,,~u~flru~ n"")J n1,.ti1V1cu~ ~~ii'VI~~lcu~1cu'Jcu~ 
'U 'U 'U 'U 

cru"eJ~~~n~1'J~eJ~LtJcu~1"1~n1"VI~eJvfun~1cutJ"~~1 VI~eJVl1ncru"1~n1"VlVl1"VI~eJ~1"'J'l~eJ~iitJfIl11l~1n11~eJtJLeJn 

~.m 1~~(;11Jfl"crU~~ L~eJ nL~tJfl1D"")J LcUtJ)J(;1eJU~1 LLVleW~~~ leoo U1V1 fl1D"")JLcUtJ)J
'U ' 

'l ~1~ \11 ufiCU1~ L~ eJtJ,.~ n1fJf,.1 u~ eJ11LUCUerii~ VIBL~1 (;1 eJULL"''J 
'U 

~.C( 1~VleW'J tJ~1CU LL~~~~flru~n"")Jn1"~~ L~eJn111ueJ tJn11 ct flCU 1~ tJ1~iieJ~f1tJ,.~neJu~~ii' 

@). flruU~ VI~eJ erei1cu'JtJn1,.ri1,rn/(;1t11UCU LUCUtJ"~D1cun"")Jn1" 
'U 

VI~eJerLLVlcum~crU)JeJUVI)J1 tJ 
'U 

~. n"")Jn1,.tJ"~~1flru~/ri1,rn/(;1t11UCU LtJcun"")Jn1,. 
.o::!II ~ I 0 

VI,.eJLVltJULVl1 'l1CU'JCU @) flCU 

en, erVl"~flru'J~ ~1CU'JCU @) flCU Lucun"")Jn1,. 
'U "" 

Lucun"")Jn1,. 
I
 

I ~
 

~eJ~VlCU'JtJ~1CUVl~eJU""'l @) flCU 
" 

V I d 0 ~I 
ct. e.J LLVICUViCU'J tJ~1CUVl~eJU""'l 'l1CU'JCU @) flCU Luurrssums 

'U " 

n,.&~111(;11)J1,.t1LL~~~~flru~n"")Jn1"~1)JeJ~f1tJ,.~neJu1~ 1~VleW'JtJ~1cuL~cueJeJBn1,.u~Vi'l1,.ru1eJCU1J&l 
1.1 " 

LL ~ ~~~ flru~ n"")J n1,.~ 1)Jfl'J1)JLVI)J1~ ~)J 
Q.J<Clo V II Q.J Q.J.o::!II Q.J <Clo Q.J Q.J I <Clo 

en, flru~)JU~e.JL~1,.Un1"fl~L~eJn~CUn~1CU)JVl1'JVltJ1~tJ~1tJ~CUU~CUCULL~~~'JtJ'J'lf1n1,. 
" 'U "
 

m.@) crU(;11Jfl,.~~iiflru'Jt9ljLL~~flru~)JU&l~1)J)J1~":01CUti1V1CU~~1
LLVleW~~1)JtJ,.~ n1fJf n.~. e.1~ tJeJCU1~)J 
'U """ cQ " 

o <Clo V ~ Q.J ~ VQ.J Q.J Q.J .o::!II 

C(.@) ~ 1LCU CU n1"~ eJ U~ eJ L~ tJCU LL~ ~ (;1 eJU(;1)J 111~ru e.J"U~)J fl,.fl~ L~ eJ n 
'U 

C(.~ L~CU eJ flru~ n"")Jn1,.tJ,.~~1VIeW'JtJ~ 1CUVi'l1,.ru11~fl'J1)JL~CU 'If eJU 
I d Q.J<Clo V I Q.J.o::!II Q.J V v d <Clo d d vd 

ct. VlCU'J tJ~ 1CUL~CU eJ L,.eJ ~~ eJ eJ~)J ~ U,.,.~ LJflfl~~ e.J 1CUrnsf01 ~ L~ eJn)J1u~ neJ ~ n1,.L'l1 VlCU1V1 ~ 'l1,.ru1 L~ eJ L~ CUeJ'lf eJ ~ VI 

1~crun1,.~~ L~ eJ n1~f01 ru~ fl"")J n1,.U~Vl1"~ 1CUUf01 f01 ~ tJ,.~ ~1)JVl11 VI tJ1'"tJLn~~,. fJf1~~ {Vi'l1,.ru1eJ CU 1J~ msuss'l
 
" " "
 

b. VleW'JtJ~1CUtJ,.~n1fJfe.J~n1"~~L~eJn l~tJ m "~CUUf) l;gen~crUfl1"~~ L~eJ fll~L~tJ~~1~U'l1 flen~fl~ LLCUCU~~~~~~)J1 
g~ 'U 'U 'U " 

~11:IJa1~'U LL't~Uty~0~-r'Um~I9~L~e:Jnlmm:WLfh.l b L~e:J'U ,rU'il1n1'U~tI.~~ml"lL:,J'tm~I9~L~e:Jn 

G'll. en~crun1"f1~L~eJn~~1~~cuUf),;1111cuuru;gen~crUf1~L~eJfl ti'1iin"&eJ~1~1~eJ~1~Vli1~
'U 'U g~ QI 'U 

~e:J1tid1~LU'U'el'UtJnL~ nm~:ff'Uuty;n11'Uuty~0~-r'Um~l9~ L~e:J r 

<0>. ~,r'U1~-r'U m~..ij1-:J LL't~ LL~-:J~-:J 1'U~1 LLV1t.i-:J~&'Ie:J'U 1~ LL~1 

®. ~,r'U1~'lJ tl&'l~~~'Vl~m~..ij1-:J LL't~ LL~-:J ~~1'U~1 LLV1t.i~~&'Itl'U 1~ 

sn, er,rcu111)J1,.1 tJ~1CU~'J L~eJcrun1"~1~111tJ1CUL'J~1~~~1 Lilcu fl1"f1~ L~eJfl ti1V1CU~ LL~~.:Jii' 
'U 'U 

~eJ~l~L'J~1en~~Uf1~L~eJfl1~)J1"1tJ~1CU~'J111ueJtJn11 @)O 1CU ,rULL~1CU~iiVl,r.:J~eJ 1~"1tJ~1CU~'J 
'U 

c(. er,rCU1J LVI ~ ~11l eJ1 'l L~1tJ j)U~VlU1~1~~ 1)Jti1V1CU~ L'J~ 1~ 'l ~ ~1.:J LL~ ~ LL~.:J~.:Jlcu~1 LL VleW.:J~ ~ eJU1~ 
'U" d.J 

I I
 
V V~O <Clo OQ.JII Q.J OQ.J II
 

~. fleJ.:Jfl1,. L'l1V1CU1V1~1 LCUCUfl1,.eJeJ nfl1~.:J'l1.:J LL~~'l~Vl1~'l!'l!1'l1.:J 

http:11,.,.tJ1


~. n11~eJ\J11~"'fUn~1CU1JVl11V1t11~t1~1t1~ir\J~CUCULL,,~,j'Jtl1~1n11vtl~~1Liicun11cr\J~)Jfl1neJcutJ1~n1~diJ~"
 
q q 

u~~\JLi VI~eJeJ~1~Vl11~~1 Liicun11L~~1Liicun11~CUL~~~~CU~11JVI~nLnrusvlL~1J 
cu 

r7 
(1eJ~~1~~11~11~1~eUti ntJ"n1ty~t1) 

~ ell ~ Q.I d' 

eJOn11\J~1JVl1'JV1t11"t1Ln~{;l1~1~{;l1 

tJ1~o1CU n.\J.1J. 



























การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
A : Approach 
แนวทาง 

1. จัดโครงสร้างอัตราก าลัง โดยใช้ระบบโครงสร้างการบริหาร การมอบหมายงานและ
สายการบังคับบัญชา 

2. ผู้บริหารมีนโยบายก าหนดค่านิยม และวัฒนธรรม ร่วมกันในองค์กรในโครงการ
สัมมนาคณะ 

3. ตั้งคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานเฉพาะกิจต่างๆ ให้ส าเร็จ ซึ่งในการจัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการ จะค านึงถึงบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญจากหลากหลายสายงาน /
หน่วยงาน เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้และมุมมองที่หลากหลาย เช่น คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร   คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร เป็น
ต้น 

4. การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลโดยถ่ายทอดตัวชี้วัด  และค่า
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน  ท าเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงาน และก าหนดลงสู่ระดับบุคคล
โดยผ่านการมอบหมายงานตามสายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง
ที่ก าหนดไว้  และประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพ่ือ
น าไปปฏิบัติ 

1. ประชาสัมพันธ์ แจ้งหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 
2. ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องแต่ละกิจกรรมเพ่ือหาแนวทาง ในการด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จ 
3. ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นจัดท าข้อตกลงงาน และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อรายงานต่อ
คณบดี 

L : Learning 
การเรียนรู้ 

1. มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ปีละ 2 ครั้ง 
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   ทบทวนกระบวนการด าเนินงาน  และปรับปรุงกระบวนงานให้
มีประสิทธิภาพ  
3. มีเพ่ิมช่องทางสื่อสารเพ่ือใช้ในการประสานงาน การให้ความรู้ความเข้าใจ เช่น line group 
เป็นต้น 

I : Integration 
การบูรณาการ 

มีแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ และสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน 
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1. วัตถุประสงค์ 

ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (PMS: Performance Evaluation) เป็นระบบส ำหรับประเมินบุคลำกร                                
ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำตร์ ตำมเกณฑ์ หรือสัดส่วนกำรประเมิน KPIs และ Competency ที่ทำงมหำวิทยำลัยก ำหนดไว้  

ซึ่งกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของงำน และสมรรถนะให้แก่บุคลำกร จะถูกประเมินโดยหัวหน้ำ ตำมรอบกำรประเมิน                
จำกกำรตั้งค่ำของกองกำรเจ้ำหน้ำที่ เพื่อน ำผลกำรประเมินที่ได้มำแสดงผลคะแนน ตำมระดับผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนใน
รูปแบบเกรด เพื่อให้บุคลำกรได้รับทรำบข้อมูลดังกล่ำว ส ำหรับกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร หรือเพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนในด้ำนอื่น ๆ ต่อไป 

 
2. ขั้นตอนการท างานของระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) 

2.1. Flow ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 
 

ภำพแสดงกำรท ำงำนของ Flow ระบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
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3. เข้าสูร่ะบบ 

กำรเข้ำสู่ระบบ สำมำรถเข้ำผ่ำน Web Browser เช่น Google Chrome โดยเข้ำผ่ำนทำง URL ดังต่อไปนี้ 
http://158.108.220.159/payday หลังจำกนั้นให้ท ำกำรกรอก Username และ Password ที่ทำงส ำนักบรกิำรคอมพิวเตอร์
เป็นผู้ออกให้  

การเขา้ถึง: http://158.108.220.159/payday > Login 
 

  
 

ภำพแสดงหน้ำจอกำรเข้ำสูร่ะบบ 

 

หมายเหต ุ

กรณีที่ท่ำนลืม Username หรือ Password ที่ใช้เข้ำสู่ระบบให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ KU HR
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4. ก าหนดสังกัดย่อย 

เป็นเมนูส ำหรับก ำหนดบุคลำกรที่เป็นหัวหน้ำ และลูกน้องในสังกัดย่อย ที่จะได้รับกำรประเมิน  ประกอบไปด้วยกำร
ก ำหนดรหัสสังกัดย่อย, ก ำหนดรำยช่ือหัวหน้ำผู้ประเมินกำรปฏิบัติงำน และกำรก ำหนดรำยช่ือลูกน้อง ผู้ที่จะถูกท ำกำรประเมิน
กำรปฏิบัตงิำน เมื่อก ำหนดแล้วจะมีผลท ำให้หัวหน้ำ และลูกน้อง สำมำรถด ำเนินงำนส ำหรับกำรประเมิน ตำมรอบกำรประเมิน
ได ้        

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่จะก ำหนดสังกัดย่อยได้น้ัน จะต้องถูกก ำหนดกลุ่มสิทธ์ิ เพื่อให้เห็นหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนก ำหนดสงักดัย่อยของแต่ละหน่วยงำน โดย System Admin มำก่อน                      
เมื่อเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนถูกก ำหนดสิทธ์ิ จะสำมำรถก ำหนดให้บุคลำกรทั้งใน และนอกสังกัด ให้เป็นหัวหน้ำ และลูกน้อง                  
ภำยในหน่วยงำน และภำยใต้สังกัดย่อยของหน่วยงำน ที่ท่ำนถูกก ำหนดกลุ่มสิทธ์ิไว้ได ้

การเขา้ถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน > ข้อมูลหลกั > ก ำหนดสังกัดย่อย 
 

 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูก ำหนดสังกัดย่อย 
 

หมายเหต ุ

 เจ้ำหน้ำที่จำก กจน. จะเป็นผู้ก ำหนดรอบกำรประเมิน  ส ำหรับให้บุคลำกรด ำเนินงำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
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เพ่ิม สังกัดย่อยท่ีจะได้รับการประเมิน 
 

 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอเพิ่มสงักัดย่อยที่จะไดร้ับกำรประเมิน 
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5. ก าหนด KPIs 

เป็นเมนูส ำหรับกำรดูข้อมูลกำรก ำหนด KPIs หรือตัวช้ีวัดค่ำควำมคำดหวัง ของหัวหน้ำ และลูกน้องในแต่ละสังกัดย่อย 
ที่อยูภ่ำยใตส้ังกัดของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน เพื่อใช้เป็นหัวข้อในกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของงำนให้แก่ลูกน้อง ตำมรอบกำรประเมิน
นั้นๆ 

การเขา้ถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน > ประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน (หัวหน้ำ) > ก ำหนด KPIs 
 

 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูก ำหนด KPIs
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ก าหนดตัวชี้วัด KPIs 

 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอก ำหนดตัวช้ีวัด KPIs
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1. แถบก าหนดตัวชี้วัด 

เป็นแถบแสดงรำยกำรตัวช้ีวัดผลงำน ที่หัวหน้ำท ำกำรก ำหนดค่ำไว้ เพื่อใช้เป็นหัวข้อในกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของงำน 
 

  
 

ภำพแสดงหน้ำจอก ำหนดตัวช้ีวัด 
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2. แถบก าหนดค่าเป้าหมาย 

เป็นแถบส ำหรับแสดงค่ำเป้ำหมำย ที่หัวหน้ำได้ก ำหนดให้ลูกน้องรับทรำบว่ำ ในกำรประเมินจะมีวิธีคิด ผลคะแนนตำม
ค่ำที่ก ำหนดไว้นี้ 

 

 

 
 

ภำพแสดงแถบก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
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หมายเหต ุ

 
       น้ ำหนัก เป็นกำรก ำหนดจ ำนวนตัวเลข ที่มีผลต่อกำรค ำนวณคะแนนประเมินผลตัวช้ีวัด KPIs ที่จะน ำไปเฉลี่ยน
รวมกับค่ำ KPIs ทุกรำยกำรที่ได้รับกำรประเมินผล ให้ได้เป็นผลกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของงำน ให้ออกมำในรูปแบบ
อัตรำร้อยละ โดยมีคะแนนเต็ม 100% เพื่อที่จะน ำคะแนนดังกล่ำวนี้ ไปเทียบคะแนนตำมสัดส่วน KPIs & 
Competency ที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำหนดไว้ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกร 

        ข้อมูลในอดีต เป็นข้อมูลผลที่ปฎิบัติได้จริง ที่เคยถูกประเมินผลในรอบกำรประเมินที่มีมำก่อนหน้ำนี้แล้ว ซึ่ง
ระบบจะแสดงในกรณีที่ท่ำนท ำกำร คัดลอกรำยกำร KPIs เท่ำนั้น ในอีกกรณีระบบแสดงตัวอักษร N/A หมำยถึง      
ไม่มีกำรบันทึกผลที่ปฎิบัติได้จริงนี้มำก่อน หรือเป็นรำยกำรตัวช้ีวัดผลงำนที่ไม่ได้มีกำรคัดลอก KPIs 

 
       หมวดหมู่ตัวช้ีวัด เป็นกำรก ำหนดหมวดหมู่ให้รำยกำรตัวช้ีวัดผลงำน PIs ซึ่งตัวเลือกหมวดหมู่นี้มำกจำก                  
กำรก ำหนดหมวดหมู่ตัวช้ีวัด โดยกองกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 
       ค่ำเป้ำหมำย  เป็นเกณฑ์ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง โดยหัวหน้ำจะเป็นผู้พิจำรณำ จำกรำยละเอียดตัวช้ีวัด
ผลงำนว่ำจะก ำหนดให้มีค่ำเป้ำหมำยที่ต้องกำร หรือควำมคำดหวังนั้นเป็นอย่ำงไร 

 
       รูปแบบกำรประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

 แบบคุณภำพ เป็นเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่สำมำรถก ำหนดเป็นข้อควำม สอดคล้องกับตัวช้ีวัดผลงำน เพื่อบ่งบอกถึง               
ค่ำเป้ำหมำย หรือค่ำควำมคำดหวังที่หัวหน้ำต้องกำร  

 แบบปริมำณ เป็นเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่ต้องก ำหนดให้เป็นตัวเลข สำมำรถก ำหนดเงื่อนไขโดยใช้เครื่องหมำยทำง
คณิตศำสตร์ ส ำหรับเป็นตัวก ำหนดรว่มกับตัวเลข ในกำรวัดผลสัมฤทธ์ิของงำนให้ออกมำในรูปแบบคะแนน ซึ่งจะมีผล
ต่อกำรค ำนวณคะแนนผลสัมฤทธ์ิของงำน 

1 

2 

3 

4 

5 
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3. แถบระดับความคาดหวังของสมรรถนะ 

เป็นแถบแสดงระดับควำมคำดหวัง ของกำรประเมินสมรรถนะตำมระดับต ำแหน่ง ที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำหนดไว้                   
ให้ลูกน้องจะต้องถูกประเมิน ให้ได้ตำมเกณฑ์ระดับคะแนนน้ี จึงจะถือว่ำผลกำรประเมินสมรรถนะเป็นไปตำมควำมคำดหวัง 

 

 

 
 

ภำพแสดงแถบระดับควำมคำดหวังของสมรรถนะ
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6. ติดตามสถานะ 

เป็นเมนูส ำหรับกำรติดตำมสถำนะกำรด ำเนินงำน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ของบุคลำกรรำยบุคคล                       
ตำมสังกัดย่อย ประกอบด้วยกำรแสดงรำยช่ือบุคลำกร , สังกัดย่อย (ที่ได้รับกำรประเมิน) , สถำนะกำรด ำเนินงำน, สถำนะ
แผนพัฒนำ เป็นกำรแสดงจ ำนวนแผนพัฒนำที่หัวหน้ำ และลูกน้องท ำกำรบันทึกแผนพัฒนำเข้ำสู่ระบบ , ระดับควำมสำมำรถที่
คำดหวัง เกิดจำกกำรก ำหนดระดับสมรรถนะที่บุคลำกรจะต้องถูกประเมิน ตำมระดับต ำแหน่งโดยเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน , ผลกำร
ประเมิน เป็นกำรแสดงสัดส่วน ที่เกิดจำกกำรก ำหนดค่ำกำรกระจำยน้ ำหนัก ส ำหรับกำรประเมินตำมระดับต ำแหน่งโดยกองกำร
เจ้ำหน้ำที่ และผลกำรประเมินที่ได้รับ ซึ่งเป็นผลกำรประเมินที่หัวหน้ำด ำเนินงำนประเมินลูกน้อง 

การเขา้ถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน > ติดตำมสถำนะ 
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ภำพแสดงหน้ำจอเมนูติดตำมสถำนะ
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หมายเหต ุ

 

สถำนะ 
 

1. ยังไม่ได้ก ำหนดตัวช้ีวัด KPIs เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หัวหน้ำ หรือลูกน้องยังไม่ได้ก ำหนดรำยกำร
ประเมิน KPIs ในหน้ำเมนูก ำหนด KPIs 

2. ก ำลังก ำหนดตัวช้ีวัด KPIs เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หัวหน้ำ หรือลูกน้องได้ท ำกำรก ำหนด KPIs ด้วยกำร
บันทึก เพื่อรอให้หัวหน้ำ และลูกน้องกดยืนยัน “รับทรำบมอบหมำยงำน” จำกรำยกำร KPIs ที่หัวหน้ำได้ก ำหนดไว้ 
เพื่อน ำรำยกำร KPIs ไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

3. รับรองมอบหมำยงำน KPIs แล้ว เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หัวหน้ำ หรือลูกน้องได้ท ำกำรกดยืนยัน 
“รับทรำบมอบหมำยงำน” เพื่อรับทรำบรำยกำร KPIs ที่จะน ำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้ว 

4. ยกเลิกรับรองมอบหมำยงำน เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หัวหน้ำกดปุ่ม “ยกเลิกรับรองมอบหมำยงำน” 
อำจมีสำเหตุมำจำกต้องกำรปรับเปลี่ยนข้อมูลที่จะใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน โดยมีเงื่อนไขว่ำ                 
หัวหน้ำ และลูกน้องจะต้องท ำกำรกดยืนยัน “รับทรำบมอบหมำยงำน” เพื่อรับทรำบรำยกำร KPIs ที่จะน ำไปใช้ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมำก่อน จึงจะสำมำรถกดปุ่ม “ยกเลิกรับรองมอบหมำยงำน” ได้ เมื่อหัวหน้ำแก้ไข
ข้อมูลเสร็จแล้วจะต้องท ำกำรยืนยัน “รับทรำบมอบหมำยงำน” เพื่อส่งรำยกำรประเมิน KPIs ใหม่นี้ให้ลูกน้องได้รับ
ทรำบอีกครั้ง 

5. ยืนยันก ำหนดตัวช้ีวัด KPIs และกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยแล้ว เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หัวหน้ำ และ
ลูกน้องได้ท ำกำรกดยืนยัน “รับทรำบมอบหมำยงำน” แล้วทั้งคู่ เพื่อรับทรำบรำยกำร KPIs ที่จะน ำไปใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้ว 

6. ก ำลังประเมิน เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หัวหน้ำ หรือลูกน้อง ก ำลังด ำเนินงำนประเมินผล โดยกำร
ประเมินผล และบันทึกผลนั้นเข้ำสู่ระบบ 

7. ยืนยันผลกำรประเมินแล้ว เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หวัหน้ำ ได้ท ำกำรกดยืนยัน “ยืนยันผลกำรประเมิน” 
เพื่อยืนยันผลกำรประเมิน KPIs และ Competency  

8. ลูกน้องรับทรำบผลกำรประเมนิแล้ว เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่ลกูน้อง ได้ท ำกำรกดยืนยัน “รับทรำบและ
ยอมรับผล” เพื่อรับทรำบผลกำรประเมิน KPIs และ Competency ที่หัวหน้ำเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1 
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7. สรุปผลการประเมิน 

เป็นเมนูส ำหรับกำรแสดงผลสรุปผลกำรประเมิน  ของบุคลำกรตำมรอบกำรประเมิน และตำมสังกัดย่อย                               
แสดงผลในรูปแบบรำยงำน โดยมีรำยละเอียดกำรสรุปผลเป็นคะแนนผลสมัฤทธ์ิของงำน และคะแนน Competency ซึ่งเป็นผล
กำรค ำนวณตำมสัดส่วนที่ถูกตั้งค่ำไว้ น ำมำเปรียบเทียบเกรด ตำมข้อมูลที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำหนดไว้ ในในแต่ละรอบกำร
ประเมิน โดยข้อมูลที่แสดงในหน้ำสรุปผลกำรประเมินนี้ ได้ผ่ำนกำรรับทรำบและยอมรับผลกำรประเมินจำกบุคลำกรมำแล้ว 

การเขา้ถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน > รำยงำน > สรปุผลกำรประเมิน 
 

 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอสรุปผลกำรประเมิน
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8. ใบมอบหมายงาน JA 

เป็นเมนูส ำหรับกำรแสดงผลใบมอบหมำยงำน (Job Assignment) ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมรอบกำร
ประเมิน ที่บุคลำกำรได้ยอมรับกำรก ำหนค่ำ KPI จำกผู้ประเมิน ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของบุคลำกร, ข้อมูลกำรก ำหนด
ตัวช้ีวัดผลงำนหลัก KPIs ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยที่ผู้ประเมินจะท ำกำรประเมินบุคลำกร, ข้อมูลกำรก ำหนดน้ ำหนักงำนค่ำเป้ำหมำย
และกำรกระจำยค่ำเป้ำหมำยสู่ระดับกำรประเมิน เป็นสัดส่วนในกำรค ำนวณผลของค่ำ PIs ให้ออกมำอยู่ในรูปแบบผลคะแนน 
และข้อมูลระดับควำมคำดหวัง เป็นกำรแสดงรำยกำรสมรรถนะ และระดับที่คำดหวังให้บุคลำกรได้รับทรำบ ซึ่งจะแสดงผลข้อมลู
ดังกล่ำวนี้ จะแสดงตำมข้อมูลที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำหนดไว้ ในแต่ละรอบกำรประเมินออกมำในรูปแบบรำยงำน 

การเขา้ถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน > รำยงำน > ใบมอบหมำยงำน JA 
 

 

 



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 18 of 31 

 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูใบมอบหมำย JA



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 19 of 31 

9. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

เป็นเมนูส ำหรับแสดงผลกำรประเมินพร้อมทั้งรำยละเอียดต่ำงๆ ของบุคลำกรตำมรอบกำรประเมินที่ค้นหำ ที่ได้รับกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยหัวหน้ำสังกัดย่อย และหัวหน้ำหน่วยงำน กรณีที่บุคลำกรสังกัดอยู่หลำยหน่วยงำน แสดงผลใน
รูปแบบรำยงำนดังนี้ 

การเขา้ถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน > รำยงำน > ผลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิำน 
 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 20 of 31 

9.1. แถบผลการประเมินการปฏิบัติงาน-เดี่ยว 

เป็นเมนูส ำหรับกำรแสดงผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ของบุคลำกร, กำรมำ
ปฏิบัติงำน แสดงข้อมูลกำรลำระหว่ำงวันที่ในรอบกำรประเมิน ซึ่งกำรดึงข้อมูลมำแสดงผลจะเป็นข้อมูล ณ วันปัจจุบัน,                    
กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของงำน และกำรประเมินสมรรถนะ ตำมสัดส่วนที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ก ำหนดไว้, สรุปผลกำรประเมิน, 
จุดเด่นและข้อควรพัฒนำ ที่หัวหน้ำสังกัดย่อยได้บันทึกไว้, แผนกำรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่หัวหน้ำสังกัดย่อยได้
บันทึกไว้ ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลดังกล่ำวนี้ในรูปแบบรำยงำน 

 

 

 



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 21 of 31 

 

 



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 22 of 31 

 



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 23 of 31 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอแถบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน-เดี่ยว



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 24 of 31 

9.2. แถบผลการประเมินการปฏิบัติงาน-เฉลี่ย 

เป็นเมนูส ำหรับกำรแสดงผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน (ค่ำเฉลี่ย) ของบุคลำกร ที่ได้รับกำรประเมินโดยหัวหน้ำ
หน่วยงำน ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ของบุคลำกร, กำรมำปฏิบัติงำน แสดงข้อมูลกำรลำระหว่ำงวันที่ในรอบกำรประเมิน                 
ซึ่งกำรดึงข้อมูลมำแสดงผลจะเปน็ข้อมูล ณ วันปัจจุบัน, กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของงำน โดยคิดคะแนนเฉลี่ยจำกผลกำรประเมิน
ของหัวหน้ำสังกัด ทุกสังกัดย่อยที่บุคลำกรสังกัดอยู่ ตำมสัดส่วนที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ก ำหนดไว้, กำรประเมินสมรรถนะ โดยคิด
คะแนนจำกผลกำรประเมินของหัวหน้ำหน่วยงำน ตำมสัดส่วนที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ก ำหนดไว้, สรุปผลกำรประเมิน, จุดเด่นและ
ข้อควรพัฒนำ, แผนกำรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่หัวหน้ำหน่วยงำนได้บันทึกไว้ ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลดังกล่ำวนี้                    
ในรูปแบบรำยงำน 

 

 



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 25 of 31 

 

 

 
 



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 26 of 31 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอแถบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน-เฉลีย่ 



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 27 of 31 

10. แผนการพัฒนารายบุคคล 

เป็นเมนูส ำหรับกำรแสดงผลแผนกำรพัฒนำรำยบุคคลของบุคลำกร ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของบุคลำกร และ
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรที่ผู้ประเมิน หรือหัวหน้ำสังกัดย่อยได้ท ำกำรบันทึกไว้ ตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
แสดงผลในรูปแบบรำยงำน โดยข้อมูลที่แสดงผลดังกล่ำวนี้ เป็นข้อมู ลที่บุคลำกรผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ตำมรอบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมำแล้ว 

การเขา้ถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน > รำยงำน > แผนกำรพฒันำรำยบุคคล 
 

 

 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอแผนกำรพฒันำรำยบุคคล 



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 28 of 31 

11. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นเมนูส ำหรับกำรแสดงผลคะแนน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรแต่ละหน่วยงำน ตำมรอบกำรประเมิน 
ประกอบไปด้วยกำรแสดงผลกำรประเมิน KPIs และ Competency ตำมสัดส่วน ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลดังกล่ำวนี้ตำมข้อมูล                 
ที่ระบบสร้ำงขึ้น ในแต่ละรอบกำรประเมินออกมำในรูปแบบรำยงำน 

การเขา้ถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน > รำยงำน > คะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน 
 

 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 29 of 31 

12. จ านวนคนของแต่ละช่วงระดับคะแนน 

เป็นเมนูส ำหรับกำรแสดงผลจ ำนวนคนของแต่ละช่วงระดับคะแนนของแต่ละสังกัด ตำมรอบกำรประเมิน ประกอบไป
ด้วยกำรแสดงผลตำมช่วงระดับคะแนน ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลดังกล่ำวนี้ตำมข้อมูลที่ระบบสร้ำงข้ึน ในแต่ละรอบกำรประเมิน
ออกมำในรูปแบบรำยงำน 

การเขา้ถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน > รำยงำน > จ ำนวนคนของแต่ละช่วงระดบัคะแนน 
 

 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูจ ำนวนคนของแต่ละช่วงระดบัคะแนน



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
 

บริษัท มันนี่เทเบิล จ ำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Page 30 of 31 

13. จ านวนคนท่ีผลการประเมิน Competency ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คาดหวัง 

เป็นเมนูส ำหรับกำรแสดงผลจ ำนวนคนที่ผลกำรประเมิน Competency ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์คำดหวังของแต่ละสังกัด 
ตำมรอบกำรประเมิน ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลดังกล่ำวนี้ตำมข้อมูลที่ระบบสร้ำงข้ึน ในแต่ละรอบกำรประเมินออกมำในรูปแบบ
รำยงำน 

การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน > รำยงำน > จ ำนวนคนที่ผลกำรประเมิน Competency ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์
คำดหวัง 
 

 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูจ ำนวนคนทีผ่ลกำรประเมิน Competency ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์คำดหวัง



 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR) คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
(Performance Management System) 

ส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
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14. เกี่ยวกับ 

ขอขอบคุณส ำนักงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ คุณพิชญ์ วิมุกตะลพ ที่ได้ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรวิเครำะห์ และออกแบบ
ส ำหรับกำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน > เกี่ยวกับ 
 

 
 

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูเกี่ยวกบั 
 



การพัฒนาบุคลากร 
 
A : Approach 
แนวทาง 

1. มีแนวทางในการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานไปสู่การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล   
2. ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการประจ าคณะ ได้ก าหนดแนวทางในการประเมินการผล
ปฏิบัติงานรายบุคคล  
3. การสนับสนุนและการสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากร มีการด าเนินการจัดสวัสดิการ
ประเภทต่างๆ ทั้งสวัสดิการตามท่ีกฎหมายก าหนดและนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด 
ได้แก่ สวัสดิการการส่งเสริมกีฬา กิจกรรมท านุบ ารุงศาสนา  ตามความต้องการของ
บุคลากร 
4.การพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรโดยสนับสนุนทุนในการ
ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
5.สนับสนุนทุนในการพัฒนาบุคลากร 5,000 บาทต่อคนต่อปี 
6. ติดตามการน าความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้
ประโยชน์ 

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพ่ือน าไป
ปฏิบัติ 

หน่วยงานได้น าแนวทางไปปฏิบัติ และจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

L : Learning 
การเรียนรู้ 

1. ประชุมบุคลากรร่วมกันในที่ประชุมระดับภาควิชา/โรงเรียนฯ/ส านักงานเลขานุการ 
2. การพูดคุย 
3. เพ่ิมช่องทางสื่อสารเพ่ือใช้ในการประสานงาน การให้ความรู้ความเข้าใจ  

I : Integration 
การบูรณาการ 

มีการบูรณาการโดยการท างานเป็นทีม การแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ เพ่ือความ
คล่องตัวในการตัดสินใจ โดยการกระจายอ านาจ/ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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คํานํา 
 

ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการผลักดันใหองคกรประสบความสําเร็จ บรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด เปนผูลงมือ ลงแรง และออกความคิดเห็น เพ่ือใหเกิดการพัฒนา มุงเนนสูการสราง

ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงคขององคกร แตเนื่องจากแตละบุคคลลวนแตกตางกัน ดังนั้นองคกรจักตอง

ใชทักษะในการบริหารบุคคล ใหบุคลากรสามารถสรางสรรคงานหรือการใหบริการอยางมืออาชีพ 
 

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น เปนการดําเนินการเก่ียวกับการสงเสริมใหบุคลากรของคณะ มีความรู 

ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถภาพเชิงสรางสรรคใหสามารถปฏิบัติงานไดตามพันธกิจ และ

วัตถุประสงคขององคกร ท่ีไดตั้งไวและใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน จึงไดจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ข้ึน  เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง  
 

 โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร จําแนกไดดังนี้  

ผลการติดตามการพัฒนาบุคลากร เม่ือพิจารณาจากรอยละของความสําเร็จของการพัฒนาดานคุณวุฒิ 

พบวาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ไดความสําเร็จของการพัฒนารอยละ 93.30 ของจํานวน

บุคลากรในภาควิชา (อยูระหวางศึกษาตอระดับปริญญาเอกตางประเทศจํานวน 1 ราย ภาควิชาครุศึกษา       

รอยละ 100  ภาควิชาพลศึกษา รอยละ 87.5 และสํานักงานเลขานุการ ความสําเร็จของการพัฒนารอยละ 

100  สวนรอยละความสําเร็จของการพัฒนาดานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการทุกหนวยงานไดผล

ความสําเร็จของการการพัฒนา รอยละ 100    

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร ดานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ทุกหนวยงาน

บรรลุความสําเร็จเม่ือคิดจากแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีกําหนดไว คือ  รอยละ 100  
 

จากการวิเคราะหดังกลาว สงผลใหผูบริหารขององคกรเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร จึง

กําหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ท้ังทางดานคุณวุฒิ การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ดานการวิจัย และการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ิมข้ึน  
 

ดวยเหตุนี้ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรจึงปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีโครงสรางของ

แผนซ่ึงประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเปาหมายยุทธศาสตร 

รวมท้ังตัวชี้วัดของผลผลิตตาง อัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน แผนอัตรากําลังระยะ 5 ป โดย

ไดจัดทําการสํารวจเพ่ือพิจารณาสมรรถนะหลักของบุคลากรแตละตําแหนง พรอมท้ังพิจารณาจัดกลุมตาม

ภาระงาน เพ่ือกําหนดสมรรถนะประจํากลุม และเปนหลักในการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรใหบรรลุ

เปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินผลไดตอไป 

หนวยการเจาหนาท่ี 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
กรกฎาคม 2562 

 

 



สารบัญ 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 - อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

- วิสัยทัศน 

- พันธกิจ 

- อัตลักษณคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

- นโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

- จุดเนนหลักคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

- จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนในปจจุบันแยกตามระดับการศึกษา 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- สมรรถนะหลักของบุคลากร 

- สมรรถนะท่ีตองการสําหรับบุคลากรกลุมตาง ๆ  

- ขอมูลบุคลากรคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

- วิเคราะห SWOT Analysis 
 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  

 - ยุทธศาสตรท่ี 1 บุคลากรมีศักยภาพ สมรรถนะในระดับมืออาชีพ มีความเปนสากล และมีความ

สํานึกรับผิดชอบ 

 - ยุทธศาสตรท่ี 2 บุคลากรมีความกาวหนาตามสายงานอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

 - ยุทธศาสตรท่ี 3 บุคลากรมีเครือขายการปฏิบัติงาน และแหลงเรียนรูท่ีสามารถสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 
 

สวนท่ี 3 การทบทวนบทบาทภารกิจ ความรู และกําลังคนท่ีตองการในอนาคต  

- แผนอัตรากําลัง ป พ.ศ.2561-2565 

- สรุปความตองการอัตรากําลังในอนาคต 
 

สวนท่ี 4 มาตรการในการพัฒนาบุคลากร  

 

สวนท่ี 5 การนําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ  

 - การบริหาร 

- การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2561-2565  

- แนวทางการติดตามประเมินผล 

- ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

- การปรับปรุงกระบวนงานติดตามผลและพัฒนาบุคลากร 

ภาคผนวก   

 แผนการพัฒนาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รายบุคคล ปงบประมาณ 2562 



 
 

แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตอมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร 

กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2547 และ ไดรับ

อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550 โดยมีโครงสรางการแบงสวนราชการภายในคณะ 6 หนวยงาน ประกอบดวย 

สํานักงานเลขานุการ  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  ภาควิชาครุศึกษา  ภาควิชาพลศึกษา

และกีฬา  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องจัดต้ังคณะ

ศึกษาศาสตร   กํ าแพงแสน ประกาศ ณ  วัน ท่ี  25 พฤศจิกายน  พ .ศ . 2547 และ ประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง เปลี่ยนชื่อคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน และปรับโครงสรางการแบงสวน

หนวยงานภายใน ประกาศ ณ วันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2550 
 

วิสัยทัศน 

เปนองคกรชั้นนําในการผลิตและพัฒนา ครู บุคลากร และสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูสูสังคม 

ภารกิจ 

1 ผลิตบัณฑิตดานการศึกษา การพัฒนา และสรางสรรคการเรียนรูสูสังคม 

2 สรางนวัตกรรมการศึกษา และงานวิจัยเปนท่ียอมรับ 

3 ศูนยกลางความรูทางการศึกษาเพ่ือชุมชนและสังคม 

4 สงเสริมจริยธรรม คุณงามความดี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกใหมี

คุณธรรม ความรู สมรรถนะ และภาวะผูนําในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมสูระดับสากล 

2. เพ่ือพัฒนาและสรางองคความรูจากการวิจัยหรือนวัตกรรมสูการเรียนการสอน การพัฒนาคน ชุมชน 

และสังคม ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนสามารถแขงขันไดในทางวิชาการ วิชาชีพ และนําไปสูการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 



3. เพ่ือบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และนวัตกรรมดานการศึกษาและการพัฒนาสูชุมชน สังคม 

ใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสามารถแขงขันไดท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังเพ่ือนําความรูจากการ

บริการวิชาการกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัด การศึกษา และการวิจัย 

4. เพ่ืออนุรักษ สืบสาน เผยแพร ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยท้ังในระดับทองถ่ินและ

ระดับชาติไปสูนานาชาติ รวมท้ังเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีงามใหแกนิสิตและบุคลากร โดยเฉพาะอัต

ลักษณ “สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี” เพ่ือใหสังคมไทยดีงามและนาอยู  

5. เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรและ

สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ โดยบุคลากรไดรับการพัฒนา

อยางเต็มศักยภาพ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

6. เพ่ือสงเสริมโรงเรียนสาธิตฯ ใหเปนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตนแบบท่ีมีการใชนวัตกรรม ทางการศึกษา 

และเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีไดมาตรฐาน 
 

อัตลักษณคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 สํานึกดี  มุงม่ัน  สรางสรรค  สามัคคี 

นโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

1) การศึกษา : ผลิตบัณฑิตดานการศึกษาและพัฒนา มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนสถาบันฝกหัดครู
ชั้นสูง 1 ใน 5 ของประเทศ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ ลําดับท่ีไมเกิน 50 ของประเทศ 

  มุงเนนการผลิตบัณฑิตดานการศึกษาและการพัฒนาท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม มีจิตวิญญาณความเปนครู 
เปนสถาบันการฝกหัดครูชั้นสูงและเปนท่ีตองการของสังคม มีความเปนนานาชาติ สอดคลองเปาหมาย 
“มหาวิทยาลัยระดับโลก” 

2) การวิจัย : แสวงหาทุนวิจัย และวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาไปสูประเทศไทย 4.0 

มุงเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูดานการศึกษาและการพัฒนาในเชิงพ้ืนท่ีท้ังในโรงเรียนและชุมชน 
การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางนวัตกรรมการศึกษาท่ีใชประโยชนไดจริง สอดคลองเปาหมาย “มหาวิทยาลัยวิจัย”  
“มหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและดิจิทัล” และการพัฒนาไปสู “ประเทศไทย 4.0”     

 3 การบริการวิ ชาการ : จัดทําโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สรางโรงเรียนขนาดเล็กตนแบบ 

  มุงเนนการใหบริการวิชาการในพ้ืนท่ีโดยรอบวิทยาเขตกําแพงแสน ท้ังในโรงเรียนและชุมชน ภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเขาใจ เขาถึง พัฒนา การพ่ึงตนเองและความยั่งยืน สอดคลองเปาหมาย 
“มหาวิทยาลัยท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม” รวมท้ังการแสวงหารายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ 

4) พัฒนานิสิตและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : พัฒนานิสิตใหมีคุณลักษณะเดน 4 ดาน คือ 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร คุณธรรมจริยธรรม และความเปนผูนํา 

 มุงเนนการพัฒนานิสิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตวิญญาณความเปนครูท่ีมีความรัก ความเมตตา       
ความมุงม่ัน ทุมเท เสียสละเพ่ือสวนรวม และการเปนแบบอยางท่ีดี รวมท้ังจิตสํานึกความเปนไทย สอดคลองกับ      
อัตลักษณของ มก. คือ “สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี” 

5) การบริหารจัดการ : ลดข้ันตอนการทํางานใหรวดเร็ว  รักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหอยู
ระดับดีมาก พัฒนาพ้ืนท่ีในรูปบบของรีสอรท ลดรายจายท่ีไมจําเปน 20% 



มุงเนนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง มีอิสระคลองตัวเหมาะสมกับการเปน ม.ใน
กํากับ และเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx โดยยึด “หลักธรรมาภิบาล” (หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา  

 

จุดเนนหลักคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร : บูรณาการศาสตรดานการศึกษาและการพัฒนา เพ่ือผลิตครู

และนักพัฒนา ท่ีเนนการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 

 

 

จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนในปจจุบันแยกตามระดับการศึกษา 

ระดับปริญญาตร ีจํานวน 2 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา หลักสูตร 4 ป  

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู หลักสูตร 5 ป  

- สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 

- สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 

- สาขาคณิตศาสตรศึกษา 

- สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

- สาขาเกษตรกรรมศึกษา 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา  

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการศึกษา  

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา  ภาคพิเศษ 
 

การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1) เสริมสรางทักษะดานภาษาใหแกบุคลากร 
2) มอบหมายงานใหบุคลากรอยางเปนธรรมและเปนระบบ สามารถวัดผลงานได 
3) เพ่ิมบุคลากรหลังปริญญาเอก เพ่ือเรงผลิตผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และมีคุณประโยชน

ในการพัฒนาประเทศ 
4) พัฒนาระบบการรักษา สืบทอด และตอยอดองคความรูท่ีสาํคัญของบุคลากรในแตละสาขาวิชา 

รายวิชา และหลักสูตร เพ่ือไมใหสูญหายพรอมการเกษียณอายุ 
5) สราง Contact หรือ MOU กับองคกรทุกระดับ ท้ังทางดานการศึกษา และการคา เพ่ือเรียนรู

ตลาด ศึกษาจากกรณีตัวอยางท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ือผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดตามจํานวน และสาขาท่ี
ตองการ 

 

 



สมรรถนะท่ีตองการสําหรับบุคลากรกลุมตางๆ 

 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานนั้น ควรประกอบดวยองคประกอบ 

2  สมรรถนะ  ไดแก 

1. สมรรถนะหลัก หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคล หรือ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคหลัก ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในองคกร โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได

กําหนดสมรรถนะหลักไว 6 ตัว ดังนี้  

 สมรรถนะหลักของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร 

1) I – Innovation มีความคิดริเริ่ม 
2) AM – Achievement Motivation มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3) Ka – Kasetsart Engagement มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
4) S – Self Development พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
5) E – Ethics มีความซ่ือสัตย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6) T – Teamwork ทํางานเปนทีม 

2. สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู ทักษะ คุณลักษณะสวน

บุคคล หรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคทางการบริหาร ท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการงาน

ในองคกร ซ่ึงคาดหวังในระดับบริหาร หรือหัวหนางานข้ึนไปจําเปนตองมี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กําหนดสมรรถนะทางการบริหารไว 6 ตัว ดังนี้ 

1) L – Leadership ภาวะผูนํา 

2) SS – Strategic Thinking and Strategic HR Direction การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนด

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย 

3) EC – Empowering and Coaching การพัฒนาทีมงาน 

4) CM – Change Management การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

5) N – Networking การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน 

6) RM – Resource Management การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลบุคลากรคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

โครงสรางหนวยงานและกรอบอัตรากําลังปจจุบัน (กําลังคนจริง/ตําแหนงวาง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

หมายเหตุ : บุคลากรสังกัดศูนยวิจัยและบริการวิชาการเปนบุคลากรประจาํภาควิชา/สํานักงานฯ จึงไมนับซ้ํา 

 

 

ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

Faculty of Education and Development 

 

สํานักงาน

เลขานุการ 

(Office 

  

ภาควิชาครุ

ศึกษา 

(Department 

  

  

 

ภาควิชาพลศึกษาและ

กีฬา 

(Department 

  

  

   ศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการ 

   

 

  

ภาควิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและ

ชุมชน 

(Department 

   

 

 

  

 

 

โรงเรียนสาธิต 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(Kasetsart University 

Laboratory School 

Kamphaeng-saen Campus 

Ed cation Research and 

  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

(230 อัตรา  

สํานักงานเลขานุการ 

(25 อัตรา) 

ลูกจางประจํา 2 อัตรา 

- พนักงานขับรถยนต ส2 (1  

- พนักงานธุรการ ส3 (1  

พนง.มหาวิทยาลัย 11 อัตรา 

- นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการพเิศษ (1  

- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (3  

- นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (1  

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (2  

- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1  

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (1  

- นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ (1  

- นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ (1  

พนง.มหาวิทยาลัยเงินรายได 12 อัตรา 

- นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ (2  

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (9  

- พนักงานขับรถยนตปฏิบัติการ (1  

ภาควิชาครุศึกษา 

(15 อัตรา) 

 

พนง.มหาวิทยาลัย 15 อัตรา 

- รองศาสตราจารย (2  

- ผูชวยศาสตราจารย (5  

- อาจารย (8  

 

 

ภาควิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและชุมชน 

(15 อัตรา) 

ขาราชการ 1 อัตรา 
- ผูชวยศาสตราจารย (1  

พนง.มหาวิทยาลัย 13 อัตรา 

- รองศาสตราจารย (4  

- ผูชวยศาสตราจารย (5  

- อาจารย (4  

พนง.มหาวิทยาลัยเงินรายได 1 อัตรา 

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ (1  

โรงเรียนสาธิต 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

(161 อัตรา) 
 

ขาราชการ 9 อัตรา 

- อาจารย (4  

- ผูชวยศาสตราจารย (4  

- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1  

ลูกจางประจํา 5 อัตรา 

- พนักงานทั่วไป บ2 (1  

- แมบาน บ1 (2  

- พนักงานธุรการ ส3 (1  

- พนักงานธุรการ ส1 (1  

พนง.มหาวิทยาลัย 57 อัตรา 

- ผูชวยศาสตราจารย (20  

- อาจารย (34  

- นักวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ (1  

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ (1  

- ผูปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน (1  

พนง.มหาวิทยาลัยเงินรายได  80 อัตรา 

-อาจารย (40  

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (10  

-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (1  

- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1  

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (1  

- บรรณารักษปฏิบัติการ (1  

- บุคลากรปฏิบัติการ (1  

-พนักงานขับรถยนตปฏิบัติงาน (2  

- พนักงานทั่วไปปฏิบัติงาน (20  

- พยาบาลปฏิบัติการ (1  

- นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ (1  

- พี่เลี้ยงปฏิบัติงาน (1  

ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 10 อัตรา 

- อาจารยชาวตางประเทศ (10  

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ* 

(1 อัตรา)*  

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 1 อัตรา* 
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (1  

 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 

(14 อัตรา) 

ขาราชการ 1 อัตรา 

- รองศาสตราจารย (1  

พนง.มหาวิทยาลัย 14 อัตรา 

- รองศาสตราจารย (4  

- ผูชวยศาสตราจารย (4  

- อาจารย (5  

 

 



 
 

1. จําแนกตามประเภทของบุคลากร 

ขอมูลอัตรากําลังท้ังหมดของหนวยงาน (คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 (รวมถึงบุคลากรท่ีอยูระหวางคัดเลือก  

    

             

หนวยงาน 

อัตราท่ีมีอยูในปจจุบัน   

ขาราชการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจางประจํา 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได ลูกจางชั่วคราว รวม 

อาจารย 

สาย

สนับสนุน อาจารย 

สาย

สนับสนุน อาจารย จนท. อ่ืน ๆ  อาจารย จนท. อ่ืน ๆ    

สํานักงานเลขานุการ       11 2   13         26 

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

ชุมชน 1   14       1         16 

ภาควิชาครุศึกษา     17                 17 

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา 1   15                 16 

รร.สาธิตฯ กพส. 8 1 54 3 5 40 40   10      161 

รวมบุคลากรท้ังสิ้น 10 1 100 14 7 40 54 0 10 0 0 236 

ท่ีมา : ขอมูลจากคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

            

 

 



 
 

1. จํานวนบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

• บุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีจํานวน 160 คน (สังกัดคณะฯ 

จํานวน 48 คน และสังกัด ร.ร.สาธิตฯ จํานวน 112 คน ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 40 คน (สังกัดคณะฯ จํานวน 15 คน และสังกัด ร.ร.สาธิตฯ จํานวน 25 คน ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ   รองศาสตราจารย จํานวน 11 คน (สังกัดคณะฯ จํานวน 11 คน และไมไดดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ จํานวน 109 คน (สังกัดคณะฯ จํานวน 22 คน และสังกัด ร.ร.สาธิตฯ จํานวน 87 คน (ตารางท่ี 3) 

• บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญการ จํานวน 8 คน (สังกัดคณะฯ จํานวน 5 คน และสังกัด ร.ร.สาธิตฯ จํานวน 3 

คน  ชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คน (สังกัดคณะฯ จํานวน 1 คน  และไมไดดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

(ปฏิบัติการ จํานวน 67 คน (สังกัดคณะฯ 21 คน และสังกัด ร.ร.สาธิตฯ จํานวน 46 คน  (ตารางท่ี 3) 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนนอย และตํ่ากวา

เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรสายวิชาการ (สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มก. 

กําหนดใหมีตําแหนงทางวิชาการ ไดแก รองศาสตราจารยข้ึนไปเทากับรอยละ 25) ซ่ึงคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตรมีบุคลากรสายวิชาการท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย รอยละ 22.92 หรือจํานวน 11 คน 

จากบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะฯ จํานวน 48 คน (ไมนับรวม ร.ร.สาธิตฯ  

ดังนั้นเพ่ือใหจํานวนบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนและชวยวิชาการดํารงตําแหนงทาง

วิชาการมากข้ึน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรจึงสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเสนอผลงานเพ่ือเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562  

หนวยงาน 
ตําแหนงทางวชิาการ (สายวิชาการ  

รวม 
ตําแหนงทางวชิาการ (สายสนับสนุน  

รวม 
อ. ผศ. รศ. ศ. ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 5 6 4 - 15 1 - - 1 

ครุศึกษา 10 5 2 - 17 - - - - 

พลศึกษาและกีฬา 7 4 5 - 16 - - - - 

โรงเรียนสาธิตแหง มก.กพส. 87 25 - - 112 46 3 - 49 

สํานักงานเลขานุการ - - - - - 20 5 1 26 

รวม 109 40 11 - 160 67 8 1 76 

 

 

 

 

 



2. จํานวนบุคลากรตามคุณวุฒิการศึกษา 

• บุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีจํานวน 
51 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 77 คน  ปริญญาตรี จํานวน 32 คน (ตารางท่ี 4) 

• บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทจํานวน 7 คน ระดับปริญญาตรี 44 คน และระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 25 คน (ตารางท่ี 4) 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาบุคลากรสายวิชาการหรืออาจารยประจําของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (ไมนับรวม ร.ร.สาธิตฯ เทากับ 48 คน มีจํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจํานวน 45 
คน คิดเปนรอยละ 93.75   

ดังนั้นเพ่ือใหจํานวนบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนและชวยวิชาการมีคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน    

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรจึงสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมระดับคุณวุฒิใหสูงข้ึน 

และมีหลักเกณฑการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการท่ีบรรจุใหมโดยรับเฉพาะผูท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

เทานั้น (หลักเกณฑการคัดเลือกนี้ยกเวนบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนสาธิตฯ  

ตารางท่ี 4 จํานวนบุคลากรจําแนกตามคุณวุฒิ (ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562  

หนวยงาน 
คุณวุฒิ (สายวิชาการ  

รวม 
คุณวุฒิ (สายสนับสนุนและชวยวิชาการ  

รวม 
ตรี โท เอก ตํ่ากวา ป.ตรี ตรี โท เอก 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน - 1 14 15 - - 1 - 1 

ครุศึกษา - - 17 17 - - - - - 

พลศึกษาและกีฬา - 1 15 16 - - - - - 

โรงเรียนสาธิตแหง มก.กพส. 32 74 6 112 23 25 1 - 49 

สํานักงานเลขานุการ - - - - 2 19 5 - 26 

รวม 32 76 52 160 25 44 7 - 76 

หมายเหตุ : * นับรวมอัตราท่ีอยูระหวางการคัดเลือก  

 

3. จํานวนบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการใน 5 ป ขางหนา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการใน 5 ปขางหนา จํานวน 22 
คน เปนสายวิชาการจํานวน 14 คน และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ จํานวน 8 คน ดังนี้ 

ในปพ.ศ. 2561 จํานวน 1 คน สังกัดภาควิชาครุศึกษา  

ป พ.ศ. 2562 จํานวน 5 คน สังกัดภาควิชาครุศึกษา จํานวน 1 คน สังกัด ร.ร.สาธิตฯ จํานวน 3 คน 
และสังกัดสํานักงานเลขานุการ จํานวน 1 คน  

ป พ.ศ. 2563 จํานวน 7 คน สังกัดภาควิชาพลศึกษา จํานวน 1 คน  ร.ร.สาธิตฯ จํานวน 6 คน  

ป พ.ศ. 2564 จํานวน 4 คน สังกัดภาควิชาพลศึกษา จํานวน 2 คน  ร.ร.สาธิตฯ จํานวน 1 คน  และ
สํานักงานเลขานุการจํานวน 1 คน 

ป พ.ศ. 2565 จํานวน 7 คน สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 6 คน และสํานักงานเลขานุการ จํานวน 1 คน 



และ ป พ.ศ. 2566 จํานวน 7 คน สังกัดภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน 1 คน 
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา จํานวน 1 คน  ร.ร.สาธิตฯ จํานวน 4 คน สังกัดสํานักงาน จํานวน 1 คน 

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการทุกป 
เพ่ือใหการบริหารงานและการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาและวางแผนเตรียมบุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ตารางท่ี 5 จํานวนบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการใน 5 ปขางหนา 

หนวยงาน 
ปท่ีจะเกษียณอายุราชการ 

รวม 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน - - - - - 1 1 

ครุศึกษา 1 1 - - - - 2 

พลศึกษาและกีฬา - - 1 2 - 1 4 

โรงเรียนสาธิตแหง มก.กพส. - 3 6 1 6 4 20 

สํานักงานเลขานุการ - 1 - 1 1 1 4 

รวม 1 5 7 4 7 7 31 

 

4. การแขงขันของสถาบันอุดมศึกษา 

ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ผูเรียนมีโอกาสเลือกสถาบันเพ่ือเขาศึกษา

ไดมากข้ึน สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ตกอยูในสภาพการแขงขันทางการศึกษา จึงตองพัฒนาตนเองใหเขาสูการ

แขงขันได  

ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให มีคุณภาพเปนนโยบายสําคัญท่ีจะทําใหคณะศึกษาศาสตรและ          

พัฒนศาสตรมีความโดดเดนและไดเปรียบทางการแขงขันได  

5. การเขาสูประชาคมอาเซียน 

การเปนประชาคมอาเซียน ทําใหมีการเปดเสรีการคาดานการศึกษามากข้ึน ซ่ึงทําใหมีนิสิตตางชาติเขา

มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ิมข้ึน มีการแลกเปลี่ยนกําลังคน นิสิต บุคลากรทางการศึกษา รวมท้ัง

มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนอยางท่ัวถึง การพัฒนาบุคลากรจึงตองพรอมท่ีจะรองรับการ

เปลี่ยนแปลงเหลานี้ 

6. วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา (SWOT Analysis  ดานการพัฒนาบุคลากร 

วิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือคนหาจุดแข็ง (Strengths และ

จุดออน (Weaknesses จากปจจัยภายในคณะ รวมท้ังโอกาส ( Opportunities และอุปสรรค ( Threats จาก

ปจจัยภายนอก  โดยใชกระบวนการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนรวมภายในคณะและบุคลากรทุกระดับ  

เพ่ือใหครอบคลุมประเด็นตางๆ เชน การสรรหาบุคลากร การมอบหมายแตงตั้ง การพัฒนาบุคลากร การ

บริหารจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน 



7.1 จุดแข็ง* 

1. มีสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม ตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2. อาจารยมีศักยภาพและหลากหลายในความเชี่ยวชาญ ท่ีสามารถพัฒนาการศึกษาไดทุกระบบ 

3. อาจารยมีศักยภาพในการแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก 

4. มีโรงเรียนสาธิตฯ ฟารมศึกษาศาสตร เปนแหลงเรียนรู และเปนแหลงฝกวิชาชีพครู 

5. มีกิจกรรมพัฒนานิสิตสอดคลองกับอัตลักษณท่ีสงเสริมความเปนวิชาชีพครู 

6. มีท่ีตั้งเหมาะสมกับการเรียนรูดานการเกษตร 

7. มีศูนยการเรียนรูตางๆ ภายในหนวยงาน เชน ศูนยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษยทุกชวงวัย 

ศูนยนวัตกรรมการเรียนรูกิจกรรมทางกายผูสูงแบบองครวม เปนตน 

8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีชื่อเสียง 

7.2 จุดออน** 

1. เทคนิคการเรียนการสอนยังไมทันสมัย  

2. ภาระงานสอนของอาจารยมีจํานวนมาก 

3. การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐานขอมูล Scopus และ ISI มีนอย 

4. การบูรณาการงานวิจัยกับการบริการทางวิชาการยังมีนอย 

5. เครือขายความรวมระดับนานาชาติมีนอย 

6. การบูรณาการการทํางานเปนทีมมีนอย 

7. ขาดการกําหนดคานิยมและวัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรท่ีชัดเจน 

8. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก 

9. การบริหารจัดการทรัพยสินยังไมเกิดประโยชนสูงสุด 

10. ขาดระบบการบริหารจัดการดานพลังงานท่ีชัดเจน 

11. ขาดระบบการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการปฏิบัติงาน 

12. เงินรายไดของคณะมีจํานวนนอย 
  

 7.3 โอกาส 

1.การสนับสนุนของภาครัฐดานการผลิตและพัฒนาครู รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

2. การสนับสนุนของภาครัฐดานการสงเสริมการเรียนรูคนไทยสูประเทศไทย 4.0  

3. การปฏิรูปการศึกษา ใหความสนใจกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

4. มีแหลงทุนภายนอกท่ีสนับสนุนการทําวิจัยเปนจํานวนมาก 

5. การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

6. การสนับสนุนของภาครัฐดานอาหารปลอดภัย 



7. การสนับสนุนของภาครัฐดานการกีฬา 

8. การสนับสนุนของภาครัฐดานการเรียนรูภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น 

9. การสนับสนุนของภาครัฐดานการบูรณาการ STEM กับการเรียนการสอน 

10. มีเครือขายในระดับชุมชนและโรงเรียน เพ่ือการพัฒนานิสิต 

11. มีสื่อสังคมออนไลนท่ีหลากหลายใหเลือกใช 
 

 11.4 อุปสรรค 

 1. อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโนมลดลง 

2. การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง ทําใหนโยบายเปลี่ยนแปลงบอย  

3. สถาบันในการผลิตครูมีจํานวนมาก 

4. ระเบียบการจัดซ้ือจัดจางไมเอ้ือตอการทําวิจัยและการบริการวิชาการ 

5. วารสารทางวิชาการของประเทศไทยท่ีอยูในฐาน Scopus และ ISI มีนอย 

6. คนท่ีมีความสนใจเรียนดานการเกษตรลดลง 

7. หนวยงานภายนอกกําหนดเกณฑการรับเขาทํางาน โดยใชเกณฑภาษาอังกฤษสูงข้ึน  

8. นโยบายการผลิตครูลดลงอยางตอเนื่อง 

9. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสําหรับคณะ ลดลงอยางตอเนื่อง 

10. พฤติกรรมของเด็กรุนใหม 
 

หมายเหตุ :   

*จุดแข็ง คือ ขอไดเปรียบ หรือสิ่งที่จะสนับสนุนผลักดัน ที่มาจากภายในหนวยงาน สงผลใหหนวยงานนั้นบรรลุ

ตาม วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค 

**จุดออน คือ ขอเสียเปรียบ หรือสิ่งที่จะเปนอุปสรรค ที่มาจากภายในหนวยงาน สงผลใหหนวยงานนัน้อาจจะ

ไมสามารถบรรลุตาม วสิัยทัศน ภารกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค 

 

สวนที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

 จากการวิเคราะหวิสัยทัศน เปาหมาย สภาพแวดลอมในการพัฒนาบุคลากร ท้ังจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และอุปสรรคในแตละดาน แลวใหกําหนดกลยุทธและโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีจะดําเนินในระยะ 5 ป

ขางหนา (พ.ศ. 2561-2565 โดยแยกประเด็นยุทธศาสตรท้ัง 3 ดาน ดังนี้ 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 1 : บุคลากรมีศักยภาพ สมรรถนะในระดับมืออาชีพ มีความเปนสากล และมีความสํานึก

รับผิดชอบตอสวนรวม 
 

 รายละเอียด วิธีการ แนวทาง และกลยุทธท่ีคณะจะใชในระยะ 4 ป เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ี

หนวยงานกําหนดไว 

1. มีระบบพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

2. ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม 

สงเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. บุคลากรมีความมุงม่ันและสรางสรรคในการทํางาน เปนนักพัฒนามีความสามัคคี มีคุณธรรม 

จริยธรรม และรักองคกร 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

มีระบบพัฒนาบุคลากร

ใหมีศักยภาพและ

สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานอยางมี

คุณภาพ 

จัดโครงการ

ฝกอบรม สัมมนา 

เพ่ือพัฒนาทักษะ

วิชาชีพแกบุคลากร

ตามความตองการ 

รวมท้ังดานวิชาการ 

เทคนิคการสอน 

และการวัดผล  

     หนวยงานท่ีจัด

โครงการพัฒนา

บุคลากร ภายใน

และภายนอกคณะฯ 

 จัดทําแผนการ

พัฒนาตนเอง

รายบุคคล 

     บุคลากรในคณะฯ 

 สํารวจสมรรถนะท่ี

ตองการ สําหรับ

บุคลากรในแตละ

ตําแหนง 

     หัวหนาหนวยงาน 

 ปรับปรุง

กระบวนการสรร

หาและคดัเลือก

บุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพ 

     หนวยการเจาหนาท่ี 

 จัดทํารายละเอียดงาน ใน

แตละตําแหนง (Job 

Description ใหมีความ

ชัดเจน 

     หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ/หนวย

การเจาหนาท่ี 

 โครงการปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม 

     มหาวิทยาลยัฯ 

 ระบบการ      คณะกรรมการ



เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 ระบบการติดตาม

และประเมินผล

การพัฒนา

บุคลากร 

     หนวยการเจาหนาท่ี 

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

 โครงการทบทวน

แผนอัตรากําลัง 

 

     หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ 

ผูบริหารมีภาวะผูนํา 

และมีความสามารถใน

การบริหารจัดการ 

รวมท้ังมีคุณธรรม 

จริยธรรม สงเสริม

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

ระบบการ

ประเมินผลการ

บริหารงานของ

ผูบริหาร 

     รองคณบดฝีาย

บริหาร/นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

กําหนดมาตรการ

การสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากร 

     ผูบริหาร 

จัดสรรงบประมาณ 

และแสวงหาแหลง

ทุน เพ่ือสนับสนุน

การศึกษาตอแก

บุคลากร 

     ผูบริหาร 

 เปดโอกาสให

บุคลากรทุกระดับ

เขามามสีวนรวมใน

การตัดสินใจของ

หนวยงาน 

     รองคณบดฝีาย

บริหาร 

บุคลากรมีความมุงม่ัน

และสรางสรรคในการ

ทํางาน เปนนักพัฒนามี

ความสามัคคี มี

คุณธรรม จริยธรรม 

และรักองคกร 

นโยบายสงเสริม

การผลิตผลงานทาง

วิชาการ นวัตกรรม  

     รองคณบดฝีาย

วิชาการ/ฝายวิจัย

และบริการ

วิชาการ/ฝายวิเทศ

สัมพันธและกิจการ

พิเศษ 

โครงการศูนย

คุณธรรม จรยิธรรม 

การใหคําปรึกษา

และพัฒนาคร ู

     ศูนยคุณธรรม 

จริยธรรม การให

คําปรึกษาและ

พัฒนาครู 

 จัดอบรมเพ่ือสราง

จิตบริการแก

     ศูนยวิจัยและบริการ

วิชาการ 



เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

บุคลากรทุกระดับ 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : บุคลากรมีความกาวหนาตามสายงานอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

 รายละเอียด วิธีการ แนวทาง และกลยุทธท่ีคณะจะใชในระยะ 5 ป เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ี
หนวยงานกําหนดไว 

1. มีระบบการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาตามสายงานอยางเปนรูปธรรม 
 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

มีระบบการสงเสรมิและ

สนับสนุนใหเกิด

ความกาวหนาตามสาย

งานอยางเปนรูปธรรม 

จัดโครงการ

ฝกอบรม สัมมนา 

เพ่ือพัฒนาทักษะ

วิชาชีพแกบุคลากร

ตามความตองการ 

     หนวยงานท่ีจัด

โครงการพัฒนา

บุคลากร ภายใน

และภายนอกคณะฯ 

 การสนับสนุนเขาสู

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

     ผูบริหาร 

 การพัฒนาเพ่ือกาว

สูระดับผูนํา

องคกร/ผูบริหาร 

 

     หนวยงานท่ีจัด

โครงการพัฒนา

บุคลากร ภายใน

และภายนอกคณะฯ 

 จัดใหมีพ่ีเลี้ยงใน

การใหคําปรึกษา

แกบุคลากรสาย

วิชาการ ในการขอ

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

     รองคณบดฝีาย

วิชาการ/หัวหนา

สํานักงาน

เลขานุการ 

 ประกาศเกียรตคิุณ

ยกยอง แก

บุคลากรท่ีไดรบั

การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานสูงสุดใน

แตละสายงาน และ

ผูท่ีทําคุณงามความ

ดีท่ีนําช่ือเสียงมาสู

องคกร 

     รองคณบดฝีาย

บริหาร 

 



ยุทธศาสตรท่ี 3 : บุคลากรมีเครือขายการปฏิบัติงาน และแหลงเรียนรูท่ีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ี

เปนเลิศ 

1. มีระบบสารสนเทศคลังความรูของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ท่ีสามารถนําไปใช

ประโยชนไดอยางกวางขวางและรวมเร็วทันเหตุการณ 

2. บุคลากรมีวัฒนธรรมรักการแบงปน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เปาหมาย โครงการ/กิจกรรม 
ปงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

มีระบบสารสนเทศคลัง

ความรูของคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒน

ศาสตร ท่ีสามารถ

นําไปใชประโยชนได

อยางกวางขวางและ

รวมเร็วทันเหตุการณ 

ระบบคลังความรู คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร 

http://edu.kps.ku.ac.th/KM.html 

     คณะกรรมการจัดการ

ความรูและนักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

ใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ท้ัง

การบริหาร การเรียนการสอน การ

วิจัย และการใหบริการวิชาการ 

     รองคณบดฝีายบริหาร/

หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ 

 ประเมินผลความพึงพอใจผูใชบริการ

ระบบคลังความรู 

     นักวิชาการคอมพิวเตอร 

บุคลากรมีวัฒนธรรม

รักการแบงปน และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

จัดทําแผนการจัดการความรู 

http://edu.kps.ku.ac.th/KM.html 

     คณะกรรมการจัดการ

ความรู/นักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

ประชาสมัพันธ เผยแพรคลังความรู 

ใหบุคลากรสามารถเขามาศึกษาและ

นําไปใชใหเกิดประโยชน 

http://edu.kps.ku.ac.th/KM.html 

     คณะกรรมการจัดการ

ความรูและนักวิชาการ

คอมพิวเตอร 

 ประชาสมัพันธ เชิญชวนใหหนวยงาน

อ่ืน มารวมเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู 

     คณะกรรมการจัดการ

ความรู 



 
 

สวนที่ 3 : การทบทวนบทบาทภารกจิ ความรู และกําลังคนที่ตองการในอนาคต 

 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรตองมีการทบทวนและพิจารณาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 บทบาทภารกิจ องคความรู และอัตรากําลังท่ีมีในปจจุบัน  

3.2 สรุปความตองการอัตรากําลังในอนาคต 

1) ภาษาอังกฤษศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา/ คอมพิวเตอรศึกษา/ จิตวิทยาการศึกษา

และการแนะแนว/วิทยาศาสตรศึกษา 

 พอเพียง 

 ขาด 2 คน  

 เกิน............คน 

2) สาขาวิชาศึกษาศาสตรเกษตร/เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย/การศึกษา 

 พอเพียง 

 ขาด 5 คน 

 เกิน............คน 

3) สาขาวิชาพลศึกษา/สุขศึกษา/ สงเสริมสุขภาพ/นันทนาการ  

  พอเพียง 

 ขาด 3 คน 

 เกิน............คน 

4) โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
  

  พอเพียง 

  ขาด 11 คน 

  เกิน............คน 

5) สํานักงานเลขานุการ 

 พอเพียง 

 ขาด 3 คน 

 เกิน............คน 

 



สวนที่ 4 : มาตรการในการพัฒนาบุคลากร 
ผูบริหารไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรโดยการให ทุนสนับสนุนบุคลากรคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังนี้ 

 

ทุนการพัฒนาคุณวุฒิ 

 โดยการจัดหาทุนสนับสนุนเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการ

พัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ โดยการกูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพย มก. เพ่ือจัดสรรเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากงบประมาณเงินรายไดของหนวยงาน  คิดเปนเงินสนับสนุนสําหรับการลาศึกษาตอ (ตั้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ.2554-2560 จํานวน 1,620,000 บาท โดยใหการสนับสนุนผูลาศึกษาตอ ดังนี้  

- ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท/คน ไมเกิน 2 ปการศึกษา 

- ปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท/คน ไมเกิน 3 ปการศึกษา 

-  ศึกษาตอระดับหลังปริญญาเอก ปการศึกษาละไมเกิน 40,000 บาท 

 

ทุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

- เขาสูตําแหนง ผูชวยศาสตราจารยหรือเทียบเทา รายละไมเกิน 20,000 บาท  

กรณีไดรับแตงตั้งสบทบ 10,000 บาท 

- เขาสูตําแหนง รองศาสตราจารยหรือเทียบเทา รายละไมเกิน 30,000 บาท  

กรณีไดรับแตงตั้งสบทบ 10,000 บาท 

- เขาสูตําแหนง ศาสตราจารยหรือเทียบเทา รายละไมเกิน 50,000 บาท  

กรณีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยจะไดรับเงินสบทบเพ่ิม 100,000 บาท 

 

ทุนวิจัยและการตีพิมพ และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 

- การทําวิทยานิพนธนิสิตบัณฑิตศึกษา ไมเกิน 5,000 บาท 

- การวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม ไมเกิน 20,000 บาท 

- การวิจัยสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยสถาบัน ไมเกิน 20,000 บาท 

- การวิจัยสําหรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ ไมเกิน 30,000 บาท 

- การวิจัยสําหรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ไมเกิน 50,000 บาท 

- การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ภายในประเทศ ไมเกิน 

10,000 บาท 

- การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ตางประเทศ ไมเกิน 

25,000 บาท 

- การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ ไมเกิน 15,000 บาท 

- การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในควอไทลท่ี 3 หรือ 4 ไมเกิน 20,000 บาท 

- การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในควอไทลท่ี 1 หรือ 2 ไมเกิน 30,000 บาท 

 



ทุนการพัฒนาตนเอง (ฝกอบรม ประชุม สัมมนา  

- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีการเตรียมอัตรากําลังโดยกําหนดแผนสรางความ

ตอเนื่อง โดยการใหทุนสนับสนุนการฝกอบรม ศึกษาดูงานเฉลี่ยคนละ 5,000 บาท/ป 

- ทุนฝกอบรมแกบุคลากรท่ีจบการศึกษาปริญญาเอกในการเพ่ิมพูนความรูดานภาษาใน

ตางประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง ระยะสั้น 3-6 เดือน ไมเกิน 300,000 บาทตอคน  

 

ดานการสรางสรรค ผลิตนวัตกรรม 

- ทุนสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 50,000 บาท/ชิ้น 

 

สวนที่ 5 การนําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัต ิ
 

   การนําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ 

การนําแผนพัฒนาบุคลากรไปดําเนินการใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดถือเปนข้ันตอนสําคัญ  ซ่ึงตองเกิด

จากความรวมมือจากทุกหนวยงานและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย   ดังนั้น  เพ่ือใหแผนพัฒนาบุคลากรมี

ความสอดคลองกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงานท่ีสนับสนุนซ่ึงกัน

และกัน  ควรดําเนินการดังนี้ 

1. การบริหาร 

 1.1  ระดับนโยบาย  มีการแตงตั้งกรรมการกองทุนคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพ่ือทํา

หนาท่ีกํากับดูแลนโยบายท่ีเก่ียวของกับสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะ  พิจารณากําหนดนโยบายเสนอ

ความเห็นกอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

 1.2  ระดับขับเคลื่อนแผน  มีคณะ/หนวยงาน  ทําหนาท่ีในการนํานโยบายท่ีเก่ียวของกับ 

การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังติดตามความกาวหนา และนําเสนอขอแนะนํา  รวมท้ังปญหาอุปสรรค

ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

 1.3  ระดับปฏิบตัิการ  ประกอบดวย  บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน  จะตองรับทราบนโยบาย

การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  และนําไปปฏิบัติในสวนท่ีตนมีความเก่ียวของ 

2. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2561-2565  ในระดับตางๆ  ดังนี้  

 2.1  ระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหมีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561-2565 และ  

แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และนําไปกําหนดเปนกรอบของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและคณะ/

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  และใชเปนกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และดูแลรับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

 2.2  ระดับคณะ/หนวยงาน  เพ่ือใหมีการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติในระดับคณะ/หนวยงาน  

โดยผลักดันใหนโยบายการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน  

รวมท้ังเปาหมาย  มาตรการ  และแนวทางไปดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม  

และการมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการในภาพรวม 



 2.3  ระดับบุคคล  ใหคณะ/หนวยงานนําตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวกับตัวบุคคล 

ไปกําหนดในกรอบ  การประเมินผล  TOR  ระดับบุคคล  เพ่ือวัดผลงานระดับบุคคลและนําไปสูการเปน  

สวนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบระดับบุคคล  หรือการตอสัญญาจางตอไป 
 

 

 

แนวทางการติดตามประเมินผล 

1. แตงตั้งคณะกรรมการกองทุนของคณะฯ ทําหนาท่ีกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรประจําป  

2. มีการประเมินผลตามเปาหมายรายยุทธศาสตรของแผนพัฒนาบุคลากร 

3. ใหคณะ/หนวยงานนําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะไปบูรณาการรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ/หนวยงาน 

4. นํ า ตั ว ชี้ วั ด ใน แ ผ น พั ฒ น าบุ ค ล าก ร ไป กํ าห น ด เป น ส ว น ห นึ่ ง ใน ก ารป ระ เมิ น  TOR  

สําหรับรายบุคคล 

5. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากรสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของ

หนวยงานในระดับปฏิบัติการ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหมีการประเมินแผนฯ เพ่ือนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับสถานการณ 

6. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ เพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและปรับปรุง

แผนฯ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คือ คณะฯ จะมีทรัพยากรบุคคลท่ี

มีคุณภาพและมีศักยภาพท่ีจะชวยเสริมสรางและสนับสนุนในการดําเนินภารกิจตางๆ ของหนวยงาน ใหบรรลุ

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ่ึงแผนพัฒนาบุคลากรมีความ

จําเปนและสําคัญอยางยิ่งท้ังสําหรับบุคคลในระดับคณะและภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

 ความจําเปนในระดับบุคคล คือ ใชกระตุนใหบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเองอยางชัดเจนไมวาจะ

เปนดานการศึกษาท่ีสูงข้ึน การมีตําแนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน และไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ/วิชาการ 

เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

 ความจําเปนในระดับคณะ คือ จะทําใหผูบริหารของคณะมองเห็นภาพรวม ทิศทาง และแนวทาง

การพัฒนาบุคลากรไดอยางชัดเจน เพ่ือเตรียมพรอมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เชน จํานวน

บุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ บุคลากรท่ีจะลาศึกษาตอ บุคลากรท่ีจะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการท่ี

สูงข้ึน นักเรียนทุนท่ีจะกลับมาปฏิบัติงาน เปนตน   

 และความจําเปนในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดเห็นภาพรวมของคณะ วาคณะมี

ความจําเปนตองไดรับการชวยเหลือในดานใดบางจากทางมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อน

การพัฒนาบุคลากรไดอยางเต็มรูปแบบ และพรอมเพรียงกัน 

 



การปรับปรุงกระบวนงานติดตามและพัฒนาบุคลากร 
งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนงานท่ีมี

ความสําคัญงานหนึ่งของคณะฯ เนื่องจากเปนงานท่ีสามารถรับขอมูลขาวสารจากหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับงานราชการในสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและหนวยงานภายนอก โดยมีขอบขายความรับผิดชอบ

ดังนี้  

1) งานสารบรรณ  

2) งานการเจาหนาท่ี  

3) งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  

4) งานประสานงานภาควิชาและผูบริหารคณะฯ รวมท้ังงานวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  

การปฏิบัติงานจึงตองมีระบบแบบแผนท่ีสามารถยึดถือเปนแนวปฏิบัติได เพ่ือความสะดวกในการ

ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 

หนาท่ีประจําสําคัญอยางหนึ่งท่ีเก่ียวของกับบุคลากรของคณะฯ คือ การพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเปน 

กระบวนการท่ีมุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรใหเปนไป

ทางท่ีดีข้ึนเพ่ือใหบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

กระบวนการพัฒนาบุคลากร  

กระบวนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรนั้น สามารถแบงการดําเนินการเปนข้ันตอนได 4 

ข้ันตอน คือ  

           1. การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคคล หรือหาปญหาท่ีตองแกโดยวิธีการพัฒนาบุคคล 

           2. การวางแผนในการพัฒนาบุคคล  

           3. การดําเนินการในการพัฒนาบุคคล 

           4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคล  
 

โดยท้ัง 4 ข้ันตอน นั้น มีความสําคัญทุกข้ันตอน แตการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

เปนสิ่งจําเปนท่ีหนวยงานตองดําเนินการอยางเปนระบบ ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพของ

บุคลากรใหมีความกาวหนาบุคลากรมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนา

ระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรข้ึนมาใชอยางเปนระบบ จึงทําใหคณะฯ สามารถติดตามผล

การพัฒนาบุคลากรไดอยางเปนรูปธรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนากําลังคนวิธีตาง ๆ ตามแผนท่ี

กําหนดไววาไดดําเนินการไปตามแผนงาน วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวแคไหน การติดตามและ

ประเมินผลงานนั้น อาจดําเนินการไดเปนสามระยะคือ 

                 4.1 การติดตามและประเมินผล ในระหวางการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

                 4.2 ประเมินผล หลังจากการเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคลากร หรือหลังจากสิ้นสุดโครงการ 

                 4.3 การติดตาม และประเมินผล ภายหลังจากท่ีบุคคลนั้นเสร็จสิ้นจากการกลับไปปฏิบัติงานใน

ระยะหนึ่ง เพ่ือจะไดทราบวาผูนั้นไดนําผลการพัฒนาบุคลากรไปใชประโยชนแกเขาอยางไรบาง 
 



กระบวนการพัฒนาบุคลากรแบบเดิม และการวิเคราะหปญหาอุปสรรค 
 

ลําดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ ปญหา อุปสรรค 

1 สํารวจความตองการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร และวิเคราะหความจําเปนใน

การพัฒนา 

เจาหนาทีบุ่คคล แบบสาํรวจความตองการพฒันา

บุคลากรไดรับกลับคืนมีจํานวนนอย 

2 จัดทําโครงการ/หลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของบุคลากร 

สนับสนนุขอมูลหลักสูตร/แหลง

ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

หนวยงานที่เก่ียวของ การจัดหลักสูตรอบรม/ประชุม/สัมมนา

ไมครอบคลุมตามความตองการ 

3 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจาํป คณะกรรมการกองทุน

คณะฯ/เจาหนาที่บุคคล 

แผนพัฒนาบุคลากรลาชา  ไมทนัตอ

หวงระยะเวลาการฝกอบรมบาง

หลักสูตร 

4 เสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมตัิ หากไม

อนุมัติใหนํากลับไปพิจารณาหรือแกไข 

ผูประสานงาน แผนงาน/โครงการไมไดรับการอนุมัติ 

5 หนวยงานจัดประชุม/สัมมนา/อบรมเอง 

หรือ ไปประชุม/สัมมนา/อบรมกับ

หนวยงานอ่ืนที่เปนผูจัด 

- 1. ผูเขาอบรม/ประชุมเปนตัวแทนไมใช

ผูที่รับผิดชอบโดยตรง 

2. กลุมเปาหมายอยูอบรม/ประชุมไม

เต็มเวลา 

3. กลุมเปาหมายไมไปถายทอดหรือ

ดําเนินการตอเพื่อใหเกิดการพัฒนางาน 

6 ประเมินผลการจัดอบรม/ประชมุ/

สัมมนา 

ผูรับผิดชอบโครงการ แบบประเมนิผลการอบรมฯ ไดรับ

กลับคืนมีจาํนวนนอย 

7 รายงานการพัฒนาบุคลากร ผูเขารับการอบรม/

ประชุม/สัมมนา 

ผูเขาประชุม/อบรมสรุปรายงานไมสรุป

ครบทุกคน บุคลากรไมเห็นความสําคัญ

ของการรายงานผล ขาดระบบการ

ควบคุม หลังการประชุม/การอบรม 

8 จัดเก็บขอมูลและประวัตผิูเขารับการ

อบรม/ประชุม/สัมมนา ในแบบเก็บ

ฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร 

เจาหนาทีบุ่คคล ขอมูลและประวัตผิูเขารับการอบรมฯ  

ไมสมบูรณ  บางรายบนัทึกขอมูลการ

อบรมฯ ไมชัดเจน และไมครบถวน 

9 ติดตาม  ประเมนิผลหลงัการอบรม/  

ประชุม/สัมมนาโดยใชแบบฟอรมการ

ติดตามและประเมินผลฯ 

ผูเขารับการอบรม/

ประชุม/สัมมนา 

ผูบังคับบัญชา 

ผูเขารับการการอบรมฯ ตอบแบบ

ติดตาม ประเมนิผลหลงัไดรับการอบรม

ไมสมบูรณทําใหวิเคราะหผลไมได 

ขาดระบบการติดตามและการ

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และ

ขาดการเก็บหลักฐานการพฒันา 

  



จากกระบวนงานดังกลาวจะเห็นวา ปญหาสวนใหญเกิดจาก การเก็บขอมูลการพัฒนาบุคลากรไม

สมบูรณ จากสาเหตุหลายประการ ดังนั้น คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรไดมอบหมายใหนักวิชาการ

คอมพิวเตอร พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสามารถเก็บขอมูลไดสมบูรณและ

สามารถนํามาวิเคราะหผลสําหรับจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และนํามาเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการพัฒนา

คณะฯ ตอไป  

วัตถุประสงคของการปรับปรุงกระบวนงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 

1) ลดข้ันตอนในการดําเนินการใหมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึนโดยอยูระหวางพัฒนาระบบใหสามารถ

ใชแทนแบบฟอรมการขอเดินทางไปราชการภายในประเทศได 

2) เก็บขอมูลการพัฒนาบุคลากรไดครบถวนและสมบูรณ 

3) upload ไฟลหลักฐาน รปูภาพ และขอมูลการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในระบบได 

4) ลดการใชทรัพยากรของหนวยงาน เชน กระดาษ 

   

อธิบายข้ันตอนการทํางานของ Flowchart ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

 1. ผูใชงานระบบทําการกรอกขอมูลการพัฒนาบุคลากรของตนเอง โดยประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐาน 

รายละเอียดการโครงการ/กิจกรรม อบรม/ประชุม/สัมมนา รายละเอียดงบประมาณ และสรุปการนําความรูท่ี

ไดไปใชประโยชน 

 2. เม่ือกรอกขอมูลเสร็จแลวก็ทําการบันทึกขอมูลการการพัฒนาบุคลากร 

 3. ผูบังคับบัญชาข้ันตนทําการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

 4. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใชเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 

 ขณะนี้อยูระหวางศึกษาขอมูลระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย โดยผูใชสามารถกรอกขอมูล

การพัฒนาไดและการประเมินผลและการรายงานผลอยูระหวางการพัฒนาเพ่ือใหสามารถใชไดครอบคลุมตอไป 

.................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

สรุปการนําความรูที่ได 

ไปใชประโยชน 

ยังไมนําไปใชประโยชน 

นําไปใชประโยชน 

ผูอบรมบันทึกขอมลูเพ่ิมเติม 

ผูอบรม/ประชุม/สัมมนาบันทึกขอมูล 

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

จบการทํางาน 
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ต าแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

ปีงบประมาณ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี

ปีงบประมาณ 2559-2563

รายการพัฒนาล าดับ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล
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ปีงบประมาณ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี

ปีงบประมาณ 2559-2563

รายการพัฒนาล าดับ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล

14 ระวี  สัจจโสภณ คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

15 วราภรณ์  แย้มทิม คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

ภาควิชาครุศึกษา

16 จิราภรณ์  กาแก้ว คุณวุฒิ ป.โท ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ อ. อ. ผศ. ผศ. ผศ.

17 ทัศนีย์  จันติยะ คุณวุฒิ ป.โท ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ อ. อ. ผศ. ผศ. ผศ.

18 อธิเกียรติ ทองเพิม่ คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งทางวิชาการ รศ. รศ. รศ. รศ. รศ.

19 อรวรรณ์ ทองเพิม่ คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

20 สุพรรณี  อาศัยราช คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งทางวิชาการ อ. อ. อ. อ. อ.

21 กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

22 กุลธิดา  นุกูลธรรม คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

23 ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. ผศ. รศ. รศ. รศ.

24 ธีรศักด์ิ  สร้อยคีรี คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

25 นันทรัตน์  เครืออินทร์ คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. รศ. รศ.

26 พัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ รศ. รศ. รศ. รศ. รศ.
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ปีงบประมาณ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี

ปีงบประมาณ 2559-2563

รายการพัฒนาล าดับ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล

27 พินดา  วราสุนันท์ คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

28 สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. ผศ. รศ. รศ. รศ.

29 วิทัศน์  ฝักเจริญผล คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

30 ธนรัตน์  แต้วัฒนา คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ รศ. รศ. รศ. รศ. รศ.

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

31 คมกริช เชาว์พานิช คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

32 พรเพ็ญ  ลาโพธิ์ คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

33 ธารินทร์  ก้านเหลือง คุณวุฒิ ป.โท ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

34 บัณฑิต  เทียบทอง คุณวุฒิ ป.โท ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

35 ศุภวรรณ  วงศ์สร้างทรัพย์ คุณวุฒิ ป.โท ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

36* สุพรทิพย์ พูพะเนียด คุณวุฒิ ป.โท ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ อ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

37 กุลธิดา  เหมาเพชร คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ อ. อ. ผศ. ผศ. ผศ.

38 ต่อศักด์ิ แก้วจรัสวิไล คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ รศ. รศ. รศ. รศ. รศ.

39 บรรจบ ภิรมย์ค า คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ รศ. รศ. รศ. รศ. รศ.
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ปีงบประมาณ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี

ปีงบประมาณ 2559-2563

รายการพัฒนาล าดับ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล

40 ประพันธ์  เกียรติเผ่า คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

41 มยุรี ถนอมสุข คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ รศ. รศ. รศ. รศ. รศ.

42 วินัย พูลศรี คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ รศ. รศ. รศ. รศ. รศ.

43 ศิริชัย ศรีพรหม คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. ผศ. รศ. รศ. รศ.

44 สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ รศ. รศ. รศ. รศ. รศ.

45 อัจฉรา  ปุราคม คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งทางวิชาการ รศ. รศ. รศ. รศ. รศ.

คน เป้าหมาย 36 คน 33 39 39 39 40

% เป้าหมาย 80% 73.33 86.67 86.67 86.67 88.89

คน เป้าหมาย 22 คน 14 25 26 25 25

% เป้าหมาย 49% 31.11 55.56 57.78 55.56 55.56

คน เป้าหมาย 13 คน 13 13 16 17 17

% เป้าหมาย 29% 28.89 28.89 35.56 37.78 37.78

คน เป้าหมาย 1 คน 0 0 1 1 1

% เป้าหมาย 2% 0 0 2.22 2.22 2.22

คน เป้าหมาย 36 คน 27 38 43 43 43

% เป้าหมาย 80% 60 84.44 95.56 95.56 95.56

จ านวนคุณวุฒิปริญญาเอก

จ านวนผู้ช่วยศาสตราจารย์

จ านวนรองศาสตราจารย์

จ านวนศาสตราจารย์

จ านวนต าแหน่งทางวิชาการ
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ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. ผศ. ผศ. ผศ.

นิพาภรณ์  คงบางพระ คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. อ.

ปิยรัตน์  บุณยรัตนกลิน คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. รศ. รศ.

4 เพ็ญพิศ  กมลสุขยืนยง คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. อ.

5 ลัดดา  ทองสกุล คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. อ.

คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

8 วิจิตตรา  จันทร์ศรีบุตร คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

9 วิโชติ  พงศ์ศิริ คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. รศ. รศ.

แสงเดือน  เจริญฉิม คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. รศ.

12 อินทิรา  นุชเขียว คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. ช านาญการ ช านาญการ

2

7 วัฒนา  มณีวงศ์

13 กนกวรรณ  เหลืองน้ าเพ็ชร

10 สุคนธ์  มณีรัตน์

6 วสันต์  เดือนแจ้ง

11

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี

ปีงบประมาณ 2559-2563

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายการพัฒนา
ปีงบประมาณ

1 ทศพล  บุญธรรม

3
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แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี

ปีงบประมาณ 2559-2563

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายการพัฒนา
ปีงบประมาณ

14 กรรณิการ์  เจริญศิลป์ชัย คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

กิติศาอร  เหล่าเหมมณี คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.เอก

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. รศ.

นางเครือวัลย์  จตุพรพูนทรัพย์ คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. รศ.

เจิรญศักด์ิ  ชูวงษ์ คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

ชุติมา  รัศมี คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. รศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

18

19

23 ณัฐฐิญา  จิตรฉ่ า

24 ณุภัทรณีย์  สุขุมะ

25 ทัศนีย์  จินตพิทักษ์กุล

27 นิตยา  สุเพียร

26 นภัสกร  อุดมศรี

16 นางขจรรัตน์  อุดมศรี

22 ณัฏฐิณี  สังขวรรณ

21 ณชพงศ์  อุดมศรี

17

20 ชูชัย  พงศ์ไพบูลย์ศิริ

15



2559 2560 2561 2562 2563

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี

ปีงบประมาณ 2559-2563

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายการพัฒนา
ปีงบประมาณ

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรี

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

ศศิรภรณ์  จันทร์ขามเรียน คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. รศ. รศ.

พิสมัย  วังเย็นนิยม คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

มลิวัลย์  กาญจนชาตรี คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

ภารดี  กล่อมดี

39 ภูมิพัฒน์  ธนัชญาอิศม์เดช

40 มณฑาทิพย์  อัตตปัญโญ

41

36 ภัทรานิษฐ์  ศรีมงคล

28 ปรีชา  นวมนาม

38 ภาสวิชญ์  หลาวมา

34 ไพทูล  ค าคอนสาร

29 พงษ์ศิริ  เลาหสุรโยธิน

30 พรสถิต  ดอกชะเอม

31 พรอุมา  พิชยะสุนทร

33

35 ภัทร์ศรัณย์  ธนัชญาอิศม์เดช

32

37



2559 2560 2561 2562 2563

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี

ปีงบประมาณ 2559-2563

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายการพัฒนา
ปีงบประมาณ

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.เอก

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งวิชาการ อ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. รศ. รศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. ผศ. ผศ. ผศ.

สวรส  ศรีอนันตคม คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.เอก

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. รศ.

สานิตย์  รัศมี คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรี ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

สุกัญญา  ทิพย์รักษ์ คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. ช านาญการ ช านาญการ

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

เสมอใจ  จงเจริญคุณวุฒิ คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

45 วุฒินันท์  ไอยราพัฒนา

53 สุพรรณ  บุดดี

47 สมโภช  เหล่าเหมมณี

49 สาธิต  เจริญฉิม

48

50

52

54 สุวีณา  เดือนแจ้ง

42 มินตรา  สิงหนาค

43 ยศพนธ์  นิตย์แสวง

44 รุจิราพร  รามศิริ

51 สิริมา  ศิริฤกษ์

55

46 ศิริภัทรา  สุขศรี



2559 2560 2561 2562 2563

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี

ปีงบประมาณ 2559-2563

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายการพัฒนา
ปีงบประมาณ

โสภี  เสถียรโยธิน คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

อานนท์  พึง่สาย คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

อ าพร  ขุนเนียม คุณวุฒิ ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ ผศ. ผศ. ผศ. ผศ. ผศ.

คุณวุฒิ ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรี ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. อ. ผศ.

ไอริณ  จิรวิทย์โอฬาร คุณวุฒิ ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท ป.โท

ต าแหน่งวิชาการ อ. อ. อ. ผศ. ผศ.

คน เป้าหมาย 50 คน 54 54 51 51 50

% เป้าหมาย 79% 85.71 85.71 80.95 80.95 79.37

คน เป้าหมาย 5 คน 5 5 8 9 12

% เป้าหมาย 7.93% 7.94 7.94 12.70 14.29 19.05

คน เป้าหมาย 50 คน 29 30 37 35 49

% เป้าหมาย 79% 46.03 47.62 58.73 55.56 77.78

คน เป้าหมาย 4 คน 0 0 0 4 9

% เป้าหมาย 6.35% 0.00 0.00 0.00 6.35 14.29

คน เป้าหมาย - คน 0 0 0 0 0

% เป้าหมาย -% 0 0 0 0 0

จ านวนช านาญการ คน เป้าหมาย 2 คน 0 0 0 2 2

% เป้าหมาย 3.17% 0 0 0 3.17 3.17

จ านวนคุณวุฒิปริญญาเอก

56

58

59

61 อุทัยวรรณ  แสงเสถียร

57 อังสนา ศรีสวนแตง

จ านวนผู้ช่วยศาสตราจารย์

จ านวนรองศาสตราจารย์

จ านวนศาสตราจารย์

จ านวนคุณวุฒิปริญญาโท

63

62 อุมาพร  มุกดา

60 อุดมพร  บุญชู



2559 2560 2561 2562 2563

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี

ปีงบประมาณ 2559-2563

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล รายการพัฒนา
ปีงบประมาณ

คน เป้าหมาย 56 คน 29 30 37 41 60

% เป้าหมาย 88.89% 46.03 47.62 58.73 65.08 95.24

จ านวนคุณวุฒิ คน เป้าหมาย 55 คน 59 59 59 60 62

% เป้าหมาย 87.30% 93.651 93.65 93.65 95.24 98.41

จ านวนต าแหน่งทางวิชาการ



ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) ปีการศึกษา 2561

8.1 วันเร่ิมต้น 8.2 วันส้ินสุด 10.1 แหล่งท่ีมา

ของค่าใช้จ่าย

10.2 

จ านวนเงิน

 (บาท)

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

1 อบรมจริยธรรมวิจัยใน

มนุษย์

สุมิตร  สุวรรณ การวิจัย การวิจัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

24 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 0.5 อ่ืนๆ (ระบุ)

2 อบรมจริยธรรมวิจัยใน

มนุษย์

ระวี  สัจจโสภณ การวิจัย การวิจัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

24 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 0.5 อ่ืนๆ (ระบุ)

3 หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ ด้านสังคมและ

พฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 

6/2561

ประสงค์  ตันพิชัย การวิจัย การวิจัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 1 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

800 ศธ 

0513.20503/110

9 ลว.27 ส.ค.61

4 หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ ด้านสังคมและ

พฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 

6/2561

สันติ  ศรีสวนแตง การวิจัย การวิจัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. 28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 1 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

- ศธ 

0513.20503/110

9 ลว.27 ส.ค.61

5 ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

"รองศาสตราจารย์"

สุมิตร  สุวรรณ การวิจัย การวิจัย อ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

3 กันยายน 2561 3 กันยายน 2561 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

50000 ศธ 

0513.20503/114

1 ลว.13 ก.ย.61

8. ระยะเวลา 9. จ านวน

วันท่ีได้รับ

การพัฒนา 

(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย หลักฐานการอนุมัติ

แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 3  การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ล าดับ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2. ช่ืออาจารย์ประจ าและ

บุคลากรสายสนับสนุน

3. ส่ิงท่ีพัฒนา 

(ตามแผน)

4. ส่ิงท่ีน าไป

พัฒนางาน/ตนเอง

5. ประเภท

ของกิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม



8.1 วันเร่ิมต้น 8.2 วันส้ินสุด 10.1 แหล่งท่ีมา
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6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

6 ประชุมวิชาการนานาชาติ 

"ISSAAS 2018 

International 

Congress&General 

Meeting 2018 "Industry 

4.0: Agriculture 

Technologies 

Advancement"

อภิชาติ  ใจอารีย์ การวิจัย การวิจัย น าเสนอผลงาน ต่างประเทศ ISSAAS 12 ตุลาคม 2561 14 ตุลาคม 2561 3 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

8000 ศธ 

0513.20503/112

6ลว.4 ก.ย.61

7 ประชุมสัมมนา เร่ือง การ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 กลุ่มวิชาการ ประเภท

คณาจารย์ ประจ าเต็มเวลา

สุมิตร  สุวรรณ การวิจัย การวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 30 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 1 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

800

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ

สุมิตร  สุวรรณ การเรียนการสอน การเรียนการสอน สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 28 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562 1 อ่ืนๆ (ระบุ) 800 ศธ 

0513.20501/078

4ลว.27 พ.ค.62

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ การท า

เกษตรอินทรีย์

อิสรีย์  ทรัพย์นุ้ย การเรียนการสอน การเรียนการสอน อบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

บ้านสวนศุภรักษ์ เกษตรอินทรีย์ 31 พฤษภาคม 2562 1 มิถุนายน 2562 2 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

2230 ศธ 

0513.20503/055

0 ลว.30 พ.ค.62

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ การท า

เกษตรอินทรีย์

พัชราภา  กล้าหาญ การเรียนการสอน การเรียนการสอน อบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

บ้านสวนศุภรักษ์ เกษตรอินทรีย์ 31 พฤษภาคม 2562 1 มิถุนายน 2562 2 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

2230 ศธ 

0513.20503/055

0 ลว.30 พ.ค.62

11 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สันติ  ศรีสวนแตง กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62
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12 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

วรรณี  เนียมหอม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

13 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สุภาสิณี  นุ่มเนียม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

14 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

จุฑาทิพย์  ถาวรรัตน์ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

15 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ศุภรักษ์  อธิคมสุวรรณ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

16 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ระวี  สัจจโสภณ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

17 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

พัชราภา  กล้าหาญ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62
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18 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

วราภรณ์  แย้มทิม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

19 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สุมิตร  สุวรรณ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

ภาควิชาครุศึกษา

1 อบรมจริยธรรมวิจัยใน

มนุษย์

พินดา  วราสุนันท์ อบรม การวิจัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

24 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 0.5 อ่ืนๆ (ระบุ)

2 อบรมจริยธรรมวิจัยใน

มนุษย์

กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล อบรม การวิจัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

24 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 0.5 อ่ืนๆ (ระบุ)

3 อบรมจริยธรรมวิจัยใน

มนุษย์

ทัศนีย์  จันติยะ อบรม การวิจัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

24 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 0.5 อ่ืนๆ (ระบุ)

4 อบรมวิธีการประเมินตนเอง

 และการเขียนรายงานตาม

เกณฑ์ Edpex

อธิเกียรติ  ทองเพ่ิม อบรม กระบวนการท างาน ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานประกันคุณภาพ มก. 30 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 2 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

5 อบรมวิธีการประเมินตนเอง

 และการเขียนรายงานตาม

เกณฑ์ Edpex

วิทัศน์  ฝักเจริญผล อบรม กระบวนการท างาน ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานประกันคุณภาพ มก. 30 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 2 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

6 อบรมวิธีการประเมินตนเอง

 และการเขียนรายงานตาม

เกณฑ์ Edpex

กุลธิดา  นุกูลธรรม อบรม กระบวนการท างาน ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานประกันคุณภาพ มก. 30 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 2 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

7 เสริมสร้างศักยภาพนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กุลธิดา  นุกูลธรรม สัมมนา กิจการนิสิต สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ 3 กันยายน 2561 3 กันยายน 2561 1 อ่ืนๆ (ระบุ)

8 อบรมแนะน าการจัดท า 

มคอ.3/4 ต้ังต้น

ทัศนีย์  จันติยะ อบรม การเรียนการสอน ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 10 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 1 อ่ืนๆ (ระบุ)
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6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

9 อบรมพลังงาน ศิริพร  เครือทอง

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ

กุลธิดา  นุกูลธรรม อบรม การวิจัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ 27 พฤษภาคม 2562 29 พฤษภาคม 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ)

11 โครงการ research Zone จิราภรณ์  กาแก้ว สัมมนา การวิจัย สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ

27 พฤษภาคม 2562 30 พฤษภาคม 2562 4 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 0513.20501/

คศ 0459 ลว.27 

พ.ค.62

12 อบรมทบทวนเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษา

นันทรัตน์  เครืออินทร์ อบรม การเรียนการสอน ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ 28 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562 1 ทุนสนับสนุน

ภายในมหาวิทยาลัย

ศธ 0513.20501/

คศ 0460 ลว.27 

พ.ค.62

13 อบรมทบทวนเกณฑ์

ประกันคุณภาพการศึกษา

กุลธิดา  นุกูลธรรม อบรม การเรียนการสอน ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ 28 พฤษภาคม 2562 28 พฤษภาคม 2562 1 ทุนสนับสนุน

ภายในมหาวิทยาลัย

ศธ 0513.20501/

คศ 0460 ลว.27 

พ.ค.62

14 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ธนรัตน์  แต้วัฒนา กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

15 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

กุลธิดา  นุกูลธรรม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62
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8. ระยะเวลา 9. จ านวน

วันท่ีได้รับ

การพัฒนา 

(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย หลักฐานการอนุมัติล าดับ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2. ช่ืออาจารย์ประจ าและ

บุคลากรสายสนับสนุน

3. ส่ิงท่ีพัฒนา 
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4. ส่ิงท่ีน าไป

พัฒนางาน/ตนเอง

5. ประเภท

ของกิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

16 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

วิทัศน์  ฝักเจริญผล กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

17 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

18 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

19 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

นันทรัตน์  เครืออินทร์ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

20 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

21 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ทัศนีย์  จันติยะ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62
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10. ค่าใช้จ่าย หลักฐานการอนุมัติล าดับ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2. ช่ืออาจารย์ประจ าและ

บุคลากรสายสนับสนุน

3. ส่ิงท่ีพัฒนา 
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22 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

วิทยา  ซ้ิมเจริญ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

23 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ศิริพร  เครือทอง กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

24 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

แสงเดือน  เจริญฉิม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

1 อบรมผู้ตัดสินกีฬาลอน

โบวล์ส ระดับชาติ 

(Level1) ประจ าปี 2561

มยุรี  ถนอมสุข การเรียนการสอน การเรียนการสอน ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

สมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่ง

ประเทศไทย

16 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 4 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

4800 ศธ 

0513.20502/066

1 ลว.9 ส.ต.2561

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาครูในโครงการผลิต

ครูในโครงการผลิตครูเพ่ือ

พัฒนาท้องถ่ิน ระยะการ

เข้าสู่วิชาชีพ รุ่นบรรจุปี 

2560 (รุ่นท่ี 2)

ต่อศักด์ิ   แก้วจรัสวิไล การบริหาร การบริหาร ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 1 กันยายน 2561 2 กันยายน 2561 2 อ่ืนๆ (ระบุ) 480 ศธ 

0513.20501/263

8 ลว.17 ส.ค.2561

3 อบรมจริยธรรมวิจัยใน

มนุษย์

มยุรี  ถนอมสุข อบรม การวิจัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

24 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 0.5 อ่ืนๆ (ระบุ)

4 อบรมจริยธรรมวิจัยใน

มนุษย์

สุพรทิพย์  พูพะเนียด อบรม การวิจัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

24 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 0.5 อ่ืนๆ (ระบุ)
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5 อบรมวิธีการประเมินตนเอง

 และการเขียนรายงานตาม

เกณฑ์ Edpex

วินัย  พูลศรี อบรม กระบวนการท างาน ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานประกันคุณภาพ มก. 30 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 2 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

การเขียนข้อเสนอเชิง

หลักการเพ่ือจัดท าแผน

บูรณาการการวิจัยและ

นวัตกรรมเชิงรุก

ธีรนันท์  ตันพานิช อบรม การวิจัย ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ

10 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 1 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

720 ศธ 

0513.20502/076

3 ลว 5 ก.ย.61

7 อบรมแนะน าการจัดท า 

มคอ.3/4 ต้ังต้น

ต่อศักด์ิ   แก้วจรัสวิไล อบรม การเรียนการสอน ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 10 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 1 อ่ืนๆ (ระบุ)

8 ประชุมวิชาการแห่งชาติ 

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา

 และสันทนาการแห่ง

ประเทศไทย

ศิริชัย  ศรีพรหม ประชุมวิชาการ การวิจัย น าเสนอผลงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา

และสันทนาการแห่งประเทศ

ไทย

6 พฤศจิกายน 2561 9 พฤศจิกายน 2561 4 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

8000 ศธ 

0513.20502/087

6 ลว.18 ต.ค.61

9 ประชุมสัมมนา เร่ือง การ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 กลุ่มวิชาการ ประเภท

คณาจารย์ ประจ าเต็มเวลา

สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม การวิจัย การวิจัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 30 เมษายน 2562 30 เมษายน 2562 1 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

800

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ คน

ไทยสุขภาพดี สังคมไทย

เข้มแข็ง

ต่อศักด์ิ   แก้วจรัสวิไล อบรม การเรียนการสอน ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

สถาบันการพลศึกษา 2 พฤษภาคม 2562 2 พฤษภาคม 2562 1 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

800 ศธ 

0513.20501/063

7

11 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

วินัย  พูลศรี กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62



8.1 วันเร่ิมต้น 8.2 วันส้ินสุด 10.1 แหล่งท่ีมา

ของค่าใช้จ่าย

10.2 

จ านวนเงิน

 (บาท)

8. ระยะเวลา 9. จ านวน

วันท่ีได้รับ

การพัฒนา 

(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย หลักฐานการอนุมัติล าดับ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2. ช่ืออาจารย์ประจ าและ

บุคลากรสายสนับสนุน

3. ส่ิงท่ีพัฒนา 

(ตามแผน)

4. ส่ิงท่ีน าไป

พัฒนางาน/ตนเอง

5. ประเภท

ของกิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

12 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ต่อศักด์ิ   แก้วจรัสวิไล กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

13 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ศิริชัย  ศรีพรหม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

14 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ประพันธ์  เกียรติเผ่า กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

15 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

มยุรี  ถนอมสุข กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

16 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ธีรนันท์  ตันพานิช กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

17 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

คมกริช  เชาว์พานิช กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62



8.1 วันเร่ิมต้น 8.2 วันส้ินสุด 10.1 แหล่งท่ีมา

ของค่าใช้จ่าย

10.2 

จ านวนเงิน

 (บาท)

8. ระยะเวลา 9. จ านวน

วันท่ีได้รับ

การพัฒนา 

(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย หลักฐานการอนุมัติล าดับ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2. ช่ืออาจารย์ประจ าและ

บุคลากรสายสนับสนุน

3. ส่ิงท่ีพัฒนา 

(ตามแผน)

4. ส่ิงท่ีน าไป

พัฒนางาน/ตนเอง

5. ประเภท

ของกิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

18 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ธารินทร์  ก้านเหลือง กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

19 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สุพรทิพย์  พูพะเนียด กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

20 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

อัจฉรา  ปุราคม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

21 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

บัณฑิต  เทียบทอง กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

22 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สมบุญ  ศิลป์รุ่งธรรม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

ส านักงานเลขานุการ

1 อบรมผู้ตรวจสอบภายใน ผจงจิต  ม่วงพารา กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักตรวจสอบภายใน มก. 1 สิงหาคม 2561 2 สิงหาคม 2561 2

2 อบรมผู้ตรวจสอบภายใน กนกวรรณ  ใจร่ืน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักตรวจสอบภายใน มก. 1 สิงหาคม 2561 2 สิงหาคม 2561 2



8.1 วันเร่ิมต้น 8.2 วันส้ินสุด 10.1 แหล่งท่ีมา

ของค่าใช้จ่าย

10.2 

จ านวนเงิน

 (บาท)

8. ระยะเวลา 9. จ านวน

วันท่ีได้รับ

การพัฒนา 

(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย หลักฐานการอนุมัติล าดับ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2. ช่ืออาจารย์ประจ าและ

บุคลากรสายสนับสนุน

3. ส่ิงท่ีพัฒนา 

(ตามแผน)

4. ส่ิงท่ีน าไป

พัฒนางาน/ตนเอง

5. ประเภท

ของกิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

3 อบรมผู้ตรวจสอบภายใน ศิริสุดา  ฮ่งกือ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักตรวจสอบภายใน มก. 1 สิงหาคม 2561 2 สิงหาคม 2561 2

4 อบรมผู้ตรวจสอบภายใน กมลธนัสร์  สามสีเนียม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักตรวจสอบภายใน มก. 1 สิงหาคม 2561 2 สิงหาคม 2561 2

5 อบรมผู้ตรวจสอบภายใน หัสยา  ทองบุญโท กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักตรวจสอบภายใน มก. 1 สิงหาคม 2561 2 สิงหาคม 2561 2

6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การบันทึกข้อมูลแบบ

ออนไลน์ในคลังความรู้ดิ

จิตัลและฐานข้อมูล

จดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผจงจิต  ม่วงพารา กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 1 อ่ืนๆ (ระบุ) - ศธ 

0513.212/1971 

ลว. 9 ส.ค.61

7 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การบันทึกข้อมูลแบบ

ออนไลน์ในคลังความรู้ดิ

จิตัลและฐานข้อมูล

จดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทิวากร  สอนสงวน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 1 อ่ืนๆ (ระบุ) - ศธ 

0513.212/1971 

ลว. 9 ส.ค.61

8 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง การบันทึกข้อมูลแบบ

ออนไลน์ในคลังความรู้ดิ

จิตัลและฐานข้อมูล

จดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภพสรรค์  เหลืองวิไล กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 23 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 1 อ่ืนๆ (ระบุ) - ศธ 

0513.212/1971 

ลว. 9 ส.ค.61

9 อบรมวิธีการประเมินตนเอง

 และการเขียนรายงานตาม

เกณฑ์ Edpex

ศิริมา  เนียมมีศรี อบรม กระบวนการท างาน ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานประกันคุณภาพ มก. 30 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 2 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

10 อบรมวิธีการประเมินตนเอง

 และการเขียนรายงานตาม

เกณฑ์ Edpex

กมลธนัสร์  สามสีเนียม อบรม กระบวนการท างาน ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานประกันคุณภาพ มก. 30 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 2 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ
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11 สัมมนาวิชาการ เร่ือง "Fast

 Track สู่ต าแหน่งช านาญ

การ"

จิตรกร เล้ียงอ านวย ความก้าวหน้าทาง

สายงาน

กระบวนการท างาน สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 1

12 สัมมนาวิชาการ เร่ือง "Fast

 Track สู่ต าแหน่งช านาญ

การ"

ทิวากร  สอนสงวน ความก้าวหน้าทาง

สายงาน

กระบวนการท างาน สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 1

13 สัมมนาวิชาการ เร่ือง "Fast

 Track สู่ต าแหน่งช านาญ

การ"

ชาญศักด์ิ  พบลาภ ความก้าวหน้าทาง

สายงาน

กระบวนการท างาน สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 1

14 สัมมนาวิชาการ เร่ือง "Fast

 Track สู่ต าแหน่งช านาญ

การ"

ทองวาท  ราชชารี ความก้าวหน้าทาง

สายงาน

กระบวนการท างาน สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 1

15 สัมมนาวิชาการ เร่ือง "Fast

 Track สู่ต าแหน่งช านาญ

การ"

กมลธนัสร์  สามสีเนียม ความก้าวหน้าทาง

สายงาน

กระบวนการท างาน สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 1

16 สัมมนาวิชาการ เร่ือง "Fast

 Track สู่ต าแหน่งช านาญ

การ"

กนกวรรณ  ใจร่ืน ความก้าวหน้าทาง

สายงาน

กระบวนการท างาน สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 1

17 สัมมนาวิชาการ เร่ือง "Fast

 Track สู่ต าแหน่งช านาญ

การ"

ศิริสุดา  ฮ่งกือ ความก้าวหน้าทาง

สายงาน

กระบวนการท างาน สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 1

18 สัมมนาวิชาการ เร่ือง "Fast

 Track สู่ต าแหน่งช านาญ

การ"

ผจงจิต  ม่วงพารา ความก้าวหน้าทาง

สายงาน

กระบวนการท างาน สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สภาพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 1

19 สัมมนาเครือข่าย

ผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับงาน

บริหารงานบุคคล

ผจงจิต  ม่วงพารา การปฏิบัติงาน กระบวนการท างาน สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 31 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 1
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20 สัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เร่ือง "รวมใจรัก สร้างพลัง

ศรัทธา พัฒนา มก."

 กนกวรรณ สุทธิธนานันท์ ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน

ในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 0.5

21 สัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เร่ือง "รวมใจรัก สร้างพลัง

ศรัทธา พัฒนา มก."

 กมลธนัสร์ สามสีเนียม ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน

ในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 0.5

22 สัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เร่ือง "รวมใจรัก สร้างพลัง

ศรัทธา พัฒนา มก."

นาย จิตรกร เล้ียงอ านวย ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน

ในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 0.5

23 สัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เร่ือง "รวมใจรัก สร้างพลัง

ศรัทธา พัฒนา มก."

 ทัศนีย์ นาควงษ์ ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน

ในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 0.5

24 สัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เร่ือง "รวมใจรัก สร้างพลัง

ศรัทธา พัฒนา มก."

 ธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์ ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน

ในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 0.5

25 สัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เร่ือง "รวมใจรัก สร้างพลัง

ศรัทธา พัฒนา มก."

 ปาณิสรา วิจิตร ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน

ในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 0.5

26 สัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เร่ือง "รวมใจรัก สร้างพลัง

ศรัทธา พัฒนา มก."

 ผจงจิต ม่วงพารา ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน

ในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 0.5
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27 สัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เร่ือง "รวมใจรัก สร้างพลัง

ศรัทธา พัฒนา มก."

 ศิริมา เนียมมีศรี ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน

ในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 0.5

28 สัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เร่ือง "รวมใจรัก สร้างพลัง

ศรัทธา พัฒนา มก."

นาย สงวน นักฟ้อน ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน

ในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 0.5

29 สัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เร่ือง "รวมใจรัก สร้างพลัง

ศรัทธา พัฒนา มก."

 สมหญิง ม่ันวิชา ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน

ในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 0.5

30 สัมมนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ 

เร่ือง "รวมใจรัก สร้างพลัง

ศรัทธา พัฒนา มก."

 หัสยา ทองบุญโท ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน

ในองค์กร

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 13 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 0.5

31 สัมมนาการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายใน

ศิริมา  เนียมมีศรี กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานตรวจสอบภายใน มก. 12 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 0.5

32 สัมมนาการบริหารความ

เส่ียงและการควบคุมภายใน

ทองวาท  ราชชารี กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานตรวจสอบภายใน มก. 12 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 0.5

33 พลังงาน กฤษณีย์  โหมดทอง กองบริการกลาง

34 พลังงาน ผจงจิต  ม่วงพารา กองบริการกลาง

35 Edpex กมลธนัสร์  สามสีเนียม ม.ศิลปากร

36 การเขียนหนังสือราชการ

และรายงานการประชุม

ธัญญลักษณ์  เทพพิทักษ์ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 27 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 2 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

800

37 การเขียนหนังสือราชการ

และรายงานการประชุม

หัสยา  ทองบุญโท กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 27 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 2 ทุนสนับสนุน

ภายในมหาวิทยาลัย

800



8.1 วันเร่ิมต้น 8.2 วันส้ินสุด 10.1 แหล่งท่ีมา

ของค่าใช้จ่าย

10.2 

จ านวนเงิน

 (บาท)

8. ระยะเวลา 9. จ านวน

วันท่ีได้รับ

การพัฒนา 

(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย หลักฐานการอนุมัติล าดับ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2. ช่ืออาจารย์ประจ าและ

บุคลากรสายสนับสนุน

3. ส่ิงท่ีพัฒนา 
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พัฒนางาน/ตนเอง

5. ประเภท

ของกิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

38 Digital KU Day  เร่ือง 

"Digital Literracy ทักษะ

ด้านดีจิทัลกับการ

ขับเคล่ือนองค์กรยุคใหม่"

ทิวากร  สอนสงวน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 21 กุมภาพันธ์ 2562 21 กุมภาพันธ์ 2562 1 ทุนสนับสนุน

ภายในมหาวิทยาลัย

800

39 Trend Talk by OCS/KU 

เร่ือง "Digital Marketing 

พลิกโฉมการส่ือสารและ

การประชาสัมพันธ์องค์กร"

ภพสรรค์  เหลืองวิไล กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 28 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562 1 ทุนสนับสนุน

ภายในมหาวิทยาลัย

800

40 สัมมนาการพัฒนาการ

บริหารทรัพยากรบุคคล 

หลักสูตร "การพัฒนานัก

ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

ผจงจิต  ม่วงพารา กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 20 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 3 ศธ 

0513.20501/019

2 ลว. 11 ก.พ.62

41 ประชุมสัมมนา เร่ือง การ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ของพนักงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 กลุ่มวิชาการ ประเภท

คณาจารย์ ประจ าเต็มเวลา

ผจงจิต  ม่วงพารา กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าท่ี มก. 26 มีนาคม 2562 26 มีนาคม 2562 1 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

42 อบรมการใช้ระบบ 

Kusmart

ผจงจิต  ม่วงพารา กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

อบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 เมษายน 2562 4 เมษายน 2562 3 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

43 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ส าหรับผู้ท าหน้าท่ี

เลขานุการ คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน

กมลธนัสร์  สามสีเนียม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ

ภายในมหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ 7 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 1 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

950 ศธ 

0513.20501/075

8 ลว.22 พ.ค.62



8.1 วันเร่ิมต้น 8.2 วันส้ินสุด 10.1 แหล่งท่ีมา

ของค่าใช้จ่าย

10.2 

จ านวนเงิน

 (บาท)

8. ระยะเวลา 9. จ านวน

วันท่ีได้รับ

การพัฒนา 

(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย หลักฐานการอนุมัติล าดับ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2. ช่ืออาจารย์ประจ าและ

บุคลากรสายสนับสนุน

3. ส่ิงท่ีพัฒนา 

(ตามแผน)

4. ส่ิงท่ีน าไป

พัฒนางาน/ตนเอง

5. ประเภท

ของกิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

44 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ส าหรับผู้ท าหน้าท่ี

เลขานุการ คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน

ชลธิชา  แซ่เจ็ง กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ

ภายในมหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ 7 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 1 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

950 ศธ 

0513.20501/075

8 ลว.22 พ.ค.62

45 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ส าหรับผู้ท าหน้าท่ี

เลขานุการ คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน

กฤษณีย์  โหมดทอง กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ

ภายในมหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ 7 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 1 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

950 ศธ 

0513.20501/075

8 ลว.22 พ.ค.62

46 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ส าหรับผู้ท าหน้าท่ี

เลขานุการ คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน

วรรณวิภา  เล้าอรุณ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ

ภายในมหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ 7 มิถุนายน 2562 7 มิถุนายน 2562 1 ทุนสนับสนุน

ภายในคณะ

950 ศธ 

0513.20501/075

8 ลว.22 พ.ค.62

47 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ศิริมา  เนียมมีศรี กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

48 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

จันทิมา  ทองสุภาพ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

49 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สงวน  นักฟ้อน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62



8.1 วันเร่ิมต้น 8.2 วันส้ินสุด 10.1 แหล่งท่ีมา

ของค่าใช้จ่าย

10.2 

จ านวนเงิน

 (บาท)

8. ระยะเวลา 9. จ านวน

วันท่ีได้รับ

การพัฒนา 

(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย หลักฐานการอนุมัติล าดับ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2. ช่ืออาจารย์ประจ าและ

บุคลากรสายสนับสนุน

3. ส่ิงท่ีพัฒนา 

(ตามแผน)

4. ส่ิงท่ีน าไป

พัฒนางาน/ตนเอง

5. ประเภท

ของกิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

50 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

กนกวรรณ  ใจร่ืน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

51 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ชาญศักด์ิ  พบลาภ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

52 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ทองวาท  ราชชารี กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

53 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

กมลธนัสร์  สามสีเนียม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

54 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

จิตรกร เล้ียงอ านวย กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

55 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

เดโช  แสนหลาบค า กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62



8.1 วันเร่ิมต้น 8.2 วันส้ินสุด 10.1 แหล่งท่ีมา

ของค่าใช้จ่าย

10.2 

จ านวนเงิน

 (บาท)

8. ระยะเวลา 9. จ านวน

วันท่ีได้รับ

การพัฒนา 

(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย หลักฐานการอนุมัติล าดับ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2. ช่ืออาจารย์ประจ าและ

บุคลากรสายสนับสนุน

3. ส่ิงท่ีพัฒนา 

(ตามแผน)

4. ส่ิงท่ีน าไป

พัฒนางาน/ตนเอง

5. ประเภท

ของกิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

56 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

กนกวรรณ  สุทธิธนานันท์ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

57 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ชลธิชา  แซ่เจ็ง กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

58 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

หัสยา  ทองบุญโท กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

59 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

สมหญิง  ม่ันวิชา กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

60 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ปาณิสรา  วิจิตร กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

61 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ธัญญลักษณ์  เทพพิทักษ์ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62



8.1 วันเร่ิมต้น 8.2 วันส้ินสุด 10.1 แหล่งท่ีมา

ของค่าใช้จ่าย

10.2 

จ านวนเงิน

 (บาท)

8. ระยะเวลา 9. จ านวน

วันท่ีได้รับ

การพัฒนา 

(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย หลักฐานการอนุมัติล าดับ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2. ช่ืออาจารย์ประจ าและ

บุคลากรสายสนับสนุน

3. ส่ิงท่ีพัฒนา 

(ตามแผน)

4. ส่ิงท่ีน าไป

พัฒนางาน/ตนเอง

5. ประเภท

ของกิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

62 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ภพสรรค์  เหลืองวิไล กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

63 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

นิมิตร  มีรักษา กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

64 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

กฤษณีย์  โหมดทอง กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

65 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ชิด  ก่อแก้ว กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

66 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

ทิวากร  สอนสงวน กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

67 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

จุฑารัตน์  แจ่มแสงงาม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62



8.1 วันเร่ิมต้น 8.2 วันส้ินสุด 10.1 แหล่งท่ีมา

ของค่าใช้จ่าย

10.2 

จ านวนเงิน

 (บาท)

8. ระยะเวลา 9. จ านวน

วันท่ีได้รับ

การพัฒนา 

(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย หลักฐานการอนุมัติล าดับ 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

2. ช่ืออาจารย์ประจ าและ

บุคลากรสายสนับสนุน

3. ส่ิงท่ีพัฒนา 

(ตามแผน)

4. ส่ิงท่ีน าไป

พัฒนางาน/ตนเอง

5. ประเภท

ของกิจกรรมท่ี

ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม 7. ช่ือหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรม

68 โครงการสัมมนาสรุปผล

และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี 2562 คณะ

ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

วาสิฎฐี  สายสุดใจ กระบวนการ

ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ

ปฏิบัติงาน

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย

แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562 14 มิถุนายน 2562 3 อ่ืนๆ (ระบุ) ศธ 

0513.20501/077

1 ลว.24 พ.ค.62

ข้อสังเกต

- บุคลากรอาจมีการเข้าร่วมหลายคนในหน่ึงโครงการ หรือหน่ึงคนเข้าร่วมหลายโครงการ ควรมีการกรองข้อมูลในกรณีไม่นับซ้ า

- ส่ิงท่ีพัฒนา ควรเช่ือมกับแบบเก็บแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และก าหนดให้งานการเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูล



แบบติดตามผลการเข้าร่วม
การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากร

รอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล  น.ส.ศุภรักษ์  อธิคมสุวรรณ  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

19 ตุลาคม 2561 22 ตุลาคม 2561  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ศรีสวนแตง)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

1 น าเสนอผลงานวิจัย 19-22 ต.ค.61 
ประเทศญ่ีปุ่น

ประเทศญ่ีปุ่น

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัยโดยการ (ระบุ) 

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล  นายสันติ  ศรีสวนแตง  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

 7 ธันวาคม 2562  7 ธันวาคม 2562  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 น าเสนอผลงานประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 15 
(งานเกษตร กพส)

กองบริหารวิชาการและนิสิต

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัยโดยการ (ระบุ) 

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พูลศรี)

ต าแหน่ง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล  นางวราภรณ์  แย้มทิม  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

6 เมษายน 62 8 เมษายน 2562  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ในต่างประเทศ ประเทศญ่ีปุ่น

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัยโดยการ (ระบุ) 

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ศรีสวนแตง)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล  นางวรรณี  เนียมหอม  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

21 พฤษภาคม 62 25 พฤษภาคม 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ในต่างประเทศ ประเทศญ่ีปุ่น

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัยโดยการ (ระบุ) 

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ศรีสวนแตง)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล  นายอภิชาติ  ใจอารีย์  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

12 ตุลาคม 2561 14 ตุลาคม 2561  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ศรีสวนแตง)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

1 น าเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาการบริหารงาน

.....................................................................................................................

......

โดยการ (ระบุ)
 
............................................................................................
.

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล  นายประสงค์  ตันพิชัย  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

27 กุมภาพันธ์ 62 2 มีนาคม 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการบริการวิชาการ

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ศรีสวนแตง)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

1 เป็นคณะก.ก.ตัดสินกล้วยไม้ ประเทศไต้หวัน

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาการบริการวิชาการโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล  นางทัศตริน  วรรณเกตุศิริ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

21 พฤศจิกายน 62 5 ธันวาคม 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 น าเสนอผลงานใน 2018 International ประเทศไต้หวัน

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัยโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พูลศรี)

ต าแหน่ง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล  นางสาวกุลธิดา  นุกูลธรรม  ต าแหน่ง อาจารย์  สังกัด  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

21 พฤศจิกายน 62 5 ธันวาคม 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 น าเสนอผลงานใน 2018 International ประเทศไต้หวัน

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัยโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล  นางพัทธนันท์  หรรษาภิรมย์โชค  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

22 พฤษภาคม 62 31 พฤษภาคม 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน ด้านอ่ืนๆ

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) การบริหารจัดการโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล  นางทัศนีย์  จันติยะ  ต าแหน่ง อาจารย์  สังกัด  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

25 กุมภาพันธ์ 62 25 กุมภาพันธ์ 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ ISLLLE ประเทศญ่ีปุ่น

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนางานวิจัยโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล  นางทัศนีย์  จันติยะ  ต าแหน่ง อาจารย์  สังกัด  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

8 สิงหาคม 62 9 สิงหาคม 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ The 
7th Internation ฯ  บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ

(ระบุความคิดเห็น) พัฒนางานวิจัยโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นายศิริชัย  ศรีพรหม ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

7 พฤศจิกายน 61 9 พฤศจิกายน 61  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัยโดยการ (ระบุ) บริหารจัดการภาควิชา

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  พูลศรี)

ต าแหน่ง  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

(3) (5)

1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ 
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนา
การแห่งประเทศไทย

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และ
สันทนาการแห่งประเทศไทย

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นายธารินทร์  ก้านเหลือง ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

7 พฤศจิกายน 61 9 พฤศจิกายน 61  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ 
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนา

การแห่งประเทศไทย

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และ
สันทนาการแห่งประเทศไทย  บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ

(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัยโดยการ (ระบุ) บริหารจัดการภาควิชา

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นางธีรนันท์  ตันพานิชย์ ต าแหน่ง อาจารย์  สังกัด  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

19 เมษายน 62 21 เมษายน 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการเรียนการสอน  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการออกแบบการ
ฝึกซ้อมฯ

ศูนย์ฝึกแบดมินตัน

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นางธีรนันท์  ตันพานิชย์ ต าแหน่ง อาจารย์  สังกัด  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

1 มิถุนายน 62 15 มิถุนายน 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 เข้าร่วมการสัมมนา 59th International 
Session for young Participants

ประเทศกรีก

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัยโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นายต่อศักด์ิ  แก้วจรัสวิไล ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

11 พฤษภาคม 62 11 พฤษภาคม 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการเรียนการสอน  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 อบรมการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถ่ินฯ รุ่น 3

ครุสภา

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นางสาวมยุรี  ถนอมสุข ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

19 กรกฎาคม 62 21 กรกฎาคม 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 เข้าร่วมประชุมวิชาการ ACPES 2019 The
 5th International Conference on 
Physical Education, Sport, and Health

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัยโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นางสุพรทิพย์  พูพะเนียด ต าแหน่ง อาจารย์  สังกัด  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

19 กรกฎาคม 62 21 กรกฎาคม 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 เข้าร่วมประชุมวิชาการ ACPES 2019 The
 5th International Conference on 

Physical Education, Sport, and Health

ประเทศอินโดนีเซีย

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัยโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายวิชาการ   สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นางสาวอัจฉรา  ปุราคม ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัด  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

19 กรกฎาคม 62 21 กรกฎาคม 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน สนับสนุนการวิจัย  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 เข้าร่วมประชุมวิชาการ ACPES 2019 The
 5th International Conference on 
Physical Education, Sport, and Health

ประเทศอินโดนีเซีย

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัยโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม)

ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ   สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     พนักงานมหาวิทยาลัย     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นายภพสรรค์  เหลืองวิไล ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  สังกัด  ส านักงานเลขานุการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

18 เมษายน 62 25 เมษายน 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

25 มิถุนายน 62 25 มิถุนายน 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

19 มิถุนายน 62 19 มิถุนายน 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

8 สิงหาคม 62 8 สิงหาคม 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

14 สิงหาคม 62 14 สิงหาคม 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากรฯ ส านักบริการคอมพิวเตอร์

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพ่ือใช้ในการท างานโดยการ (ระบุ)

2 อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร มก ปี
62 (illustrator) รุ่นท่ี1

ส านักบริการคอมพิวเตอร์

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพ่ือใช้ในการท างานโดยการ (ระบุ)

3 อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร มก.ปี 
62 การตกแต่งภาพสวย

5 อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การตกแต่ง
ภาพอย่างไรให้สวยด้วย Photoshop รุ่นท่ี

 1

ส านักบริการคอมพิวเตอร์

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพ่ือใช้ในการท างาน

โดยการ (ระบุ)

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพ่ือใช้ในการท างานโดยการ (ระบุ)

ส านักบริการคอมพิวเตอร์

4 อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรพ้ืนฐานการตัด
ต่อวีดีโอด้วย Adobe Premiere รุ่นท่ี 1

ส านักบริการคอมพิวเตอร์

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพ่ือใช้ในการท างาน

โดยการ (ระบุ)



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

6 กันยายน 62 6 กันยายน 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(นางสาวผจงจิต  ม่วงพารา)

ต าแหน่ง  หัวหน้างานบริหารและธุรการ

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

6 อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร มก.ปี 
62 หลักสูตร การสร้างป้ายประชาสัมพันธ์

อย่างมืออาชีพด้วย illustrator รุ่นท่ี 1

ส านักบริการคอมพิวเตอร์

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพ่ือใช้ในการท างาน

โดยการ (ระบุ)



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ   สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นางสาวกนกวรรณ  ใจร่ืน ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  สังกัด  ส านักงานเลขานุการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

6 กันยายน 62 6 กันยายน 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

12 กันยายน 62 12 กันยายน 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน

22 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

2 อบรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคการแต่งภาพข้ัน
สูงด้วย Photoshop

ส านักบริการคอมพิวเตอร์

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพ่ือใช้ในการท างาน

โดยการ (ระบุ)

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)

1 อบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร มก.ปี 
62 หลักสูตร การสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
อย่างมืออาชีพด้วย illustrator รุ่นท่ี 1

ส านักบริการคอมพิวเตอร์

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพ่ือใช้ในการท างาน

โดยการ (ระบุ)

3 การบริการยุค 4.0 กองบริหารท่ัวไป

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการท างาน

โดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(นางสาวผจงจิต  ม่วงพารา)

ต าแหน่ง  หัวหน้างานบริหารและธุรการ



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ   สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นางสาวทองวาท  ราชชารี ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ  สังกัด  ส านักงานเลขานุการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

1 22 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน

19 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

การบริการยุค 4.0 กองบริหารท่ัวไป

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการท างานโดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(นางศิริมา  เนียมมีศรี)

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

2 อบรมหลักสูตร "การท าผลงานวิจัยยาก
งานประจ า รุ่นท่ี 17

หน่วยงานภายนอก มก.

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนางานวิจัยจากงานประจ า

โดยการ (ระบุ)

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ   สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัย     พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นางสาวกมลธนัสร์  สามสีเนียม ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  สังกัด  ส านักงานเลขานุการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

5 ส.ค. 62 7 ส.ค. 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

1 ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดท าและ
วิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
(ภาคปฏิบัติ) รุ่นท่ี 9

หน่วยงานภายนอก มก.

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนางานประจ าเพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

โดยการ (ระบุ)

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(นางศิริมา  เนียมมีศรี)

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานเลขานุการ

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ   สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     พนักงานมหาวิทยาลัย     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นางสาวธัญญลักษณ์  เทพพิทักษ์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  สังกัด  ส านักงานเลขานุการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

27 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน

22 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

1 การเขียนหนังสือราชการ กองการเจ้าหน้าท่ี

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการท างานโดยการ (ระบุ)

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(นางสาวผจงจิต  ม่วงพารา)

ต าแหน่ง  หัวหน้างานบริหารและธุรการ

2 การบริการยุค 4.0 กองบริหารท่ัวไป

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการท างาน

โดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ   สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     พนักงานมหาวิทยาลัย     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นางสาวหัสยา  ทองบุญโท ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  สังกัด  ส านักงานเลขานุการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

27 ก.พ. 62 28 ก.พ. 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน

22 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(นางสาวผจงจิต  ม่วงพารา)

ต าแหน่ง  หัวหน้างานบริหารและธุรการ

1 การเขียนหนังสือราชการ กองการเจ้าหน้าท่ี

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการท างานโดยการ (ระบุ)

2 การบริการยุค 4.0 กองบริหารท่ัวไป

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการท างาน

โดยการ (ระบุ)

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ   สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     พนักงานมหาวิทยาลัย     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นางสาวกนกวรรณ  สุทธิธนานันท์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  สังกัด  ส านักงานเลขานุการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

22 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(นางสาวผจงจิต  ม่วงพารา)

ต าแหน่ง  หัวหน้างานบริหารและธุรการ

1 การบริการยุค 4.0 กองบริหารท่ัวไป

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการท างาน

โดยการ (ระบุ)

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)



แบบตดิตามการน าความรูไ้ปใช ้(ศษพ.)

1. กลุ่มบุคลากร       สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ   สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ    พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     พนักงานมหาวิทยาลัย     ลูกจ้างประจ า     พนักงานราชการ    ลูกจ้างช่ัวคราว

3. ช่ือ-นามสกุล นางสาวจุฑารัตน์  แจ่มแสงงาม ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  สังกัด  ส านักงานเลขานุการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน

4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง

ล าดับท่ี ช่ือโครงการท่ีเข้าร่วม หน่วยงานท่ีจัดโครงการ ประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1) (2) (4) (6)

22 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62  ยังไม่น าไปใช้ประโยชน์  บุคลากรยังไม่น าไปใช้ประโยชน์

 น าไปใช้ประโยชน์ด้าน การพัฒนากระบวนงาน  

หมายเหตุ 

ด าเนินการดังน้ี

1)  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2)  กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ท่ีมีต าแหน่งเทียบเท่า 

3)  กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ/ รองคณบดี  ให้ประเมินโดยคณบดี

4)  คณบดี  ไม่ต้องให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

                        ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน  (ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น)

(นางศิริมา  เนียมมีสี)

ต าแหน่ง  หัวหน้างานคลังและพัสดุ

1 การบริการยุค 4.0 กองบริหารท่ัวไป

 บุคลการมีการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์  โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการท างาน

โดยการ (ระบุ)

การประเมินการน าความรู้ท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ให้

แบบติดตามการน าความรู้ท่ีได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)

 ในรอบปีงบประมาณ 2562  (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน  2562)

หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

(3) (5)



สวัสดิการบุคลากร 
A : Approach 
แนวทาง 

คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์มีการด าเนินงานในการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่เอ้ือต่อบุคลากร ดังนี้  

1. ด้านสุขภาพ  ทางวิทยาเขตได้ก าหนดมีการตรวจสุขภาพประจ าปี/การจัดท าประกนั
สุขภาพกลุ่ม และสวัสดิการการออกก าลังกายโดยสามารถออกก าลังกายในห้อง fitness ของ
คณะโดยไม่มีคา่ใช้จา่ย 

2. มีนโยบายในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ทุกระดับเพื่อสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่บุคลากร เช่น การจัดงานวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในแต่ละเดือน  

3. ส่งเสริมความก้าวหนา้ในสายงาน มีการสนบัสนุนทนุ และการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 

4. ความถูกต้องและตรงเวลา ในการจ่ายค่าตอบแทน คา่จ้าง คา่ลว่งเวลา 
5. โดยการจัดสรรงบประมาณคนละ 5,000 บาทต่อปี เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6. ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและเป็นธรรม เพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดกิารให้กับพนักงาน

เงินรายได ้
7. ด้านสวัสดิภาพ จัดให้มีการติดตัง้กล้องวงจรปิด ในอาคาร และบริเวณรอบ

หน่วยงาน/มีเคร่ืองมือป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร ครบทกุชั้น/การก าหนดผู้อยู่เวร
ประจ าสถานที ่

8. ด้านความสะดวก ในการเข้าถึงที่ท างาน มีการปรับปรุงภูมทิัศนใ์ห้สวยงาม 
9. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน คอมพิวเตอร์ ที่จ าเป็น  การพัฒนาดา้นระบบ

สารสนเทศ ระบบเครือข่ายให้ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ทันสมัยไว้ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพ่ือน าไป
ปฏิบัติ 

1. ผู้บริหารก าหนดนโยบาย และถ่ายทอดนโยบาย ในการประชุมประจ าเดือน  
2. บุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย/ข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ร่วมสอดส่องดูแลทั่วไป หาก
อยู่ในความสามารถที่บุคลากรจัดการแก้ไขได้ ให้มีการจัดการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

L : Learning 
การเรียนรู้ 

1. มีการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน บริหารพบบุคลากร ทุกระดับ การพูดคุย สังเกต  
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
2. กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน เช่น โครงการ
สัมมนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้มีเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์  
และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

I : Integration 
การบูรณาการ 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมีการบูรณาการงานต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูล
เพ่ือใช้ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนางานต่อไป 
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สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 

สวัสดิการที่ได้รบัจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให ้ กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร 
- สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบิดา มารดา  

คู่สมรส และบตุร อนุโลมตาม พรฎ. เงินสวัสดิการ       
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม       
ในวงเงิน 70,000 บาท ต่อป ี

- สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร อนุโลมตาม พรฎ. 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- สวัสดิการดา้นยานพาหนะ 
- สวัสดิการดา้นสุขภาพบุคลากร 
- สวัสดิการดา้นการท าประกนัสุขภาพกลุ่ม 
- โครงการอบรมวิชาชีพบุคลากร 

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรของมก. ที่เจ็บป่วย ประสบภยั 
บรรเทาความเสียหายหรือสูญเสยีที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกาย ในกรณี
เป็นคนไข้ใน อัตราวันละ 300 บาท ไม่เกิน 4,500 บาท : ปี กรณี
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ สูญเสียชีวิตในอัตราเงนิช่วยเหลือที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละกรณี 

 

 

 ได้รับทราบรายละเอียดสวัสดิการของมหาวิทยาลยั (เงินงบประมาณ) เรียบร้อยแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)................................................................... (พนักงานมหาวทิยาลัย) 
ชื่อตัวบรรจง  (............................................................................................) 
หน่วยงานที่สังกัด.......................................................................................... 
วันที่................เดือน................................................... พ.ศ. ......................... 
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สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) 

กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (กส.มก.) การฌาปณกิจสงเคราะห ์
ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) 
และช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

กรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย (ช.พ.ส.) 

สวัสดิการอื่น ๆ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องเปน็ผู้ประกันตน
ตาม พ.ร.บ. ประกันสงัคม โดยส่งเงินสมทบ
เข้ากองทุนในอัตรา 5% ของค่าจ้าง ซึ่งจะ
ได้รับความคุ้มครองในกรณีต่างๆ ดังนี้ 

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
2. กรณีคลอดบุตร 
3. กรณีทุพพลภาพ 
4. กรณีตาย 
5. กรณีสงเคราะห์บุตร 
6. กรณีชราภาพ 
7. กรณีว่างงาน 

พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิงบประมาณ ทีผ่่านการประเมิน   
ผลการทดลองปฏิบัตงิาน สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทนุได้ 
โดยจ่ายเงนิสะสม ในอัตราไม่ต่ ากว่า 3% แต่ไม่เกิน 15% 
ของค่าจ้าง ทั้งนี ้
เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ จะได้รบัสิทธปิระโยชน์ ดงันี้ 

1. เงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสม เต็มจ านวน 
2. เงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสมทบ จะได้รับดงันี้ 

เกษียณอายุ/ตาย ได้รับเต็มจ านวน 
ลาออก อายุงาน 1 ปี ไม่ถึง 2 ปี ได้รับ 20% 
ลาออก อายุงาน 2 ปี ไม่ถึง 3 ปี ได้รับ 40% 
ลาออก อายุงาน 3 ปี ไม่ถึง 4 ปี ได้รับ 60% 
ลาออก อายุงาน 4 ปี ไม่ถึง 5 ปี ได้รับ 80% 
ลาออก อายุงาน 5 ปีขึ้นไป ได้รับ 100% 

 พนักงานมหาวิทยาลัยเงนิงบประมาณ ที่อายไุม่เกิน  
35 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยเสียค่าสมัคร ดังนี้ 
ช.พ.ค. ค่าสมัครคนละ 50 บาท เงนิค่าสงเคราะห์
ล่วงหน้า 
  คนละ 1,000 บาท  รวม 1,050 บาท 
ช.พ.ส. ค่าสมัครคนละ 50 บาท เงนิค่าสงเคราะห์
ล่วงหน้า 
  คนละ 600 บาท  รวม 650 บาท 
ทั้งนี้ สมาชิกต้องช าระเงนิค่าสงเคราะห์รายศพ 
ศพละ 1 บาท ทุกๆ เดือน 
การจ่ายเงินสงเคราะห ์
งวดที่ 1 จ่ายเปน็ค่าจัดการศพ ให้แก่บุคคลใน   
ครอบครัวที่มีหลักฐานการเป็นผูจ้ัดการศพ 
งวดที่ 2 จ่ายเปน็เงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาท
หลังจากประกาศรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมแล้ว 
(ภายในระยะเวลา 3 เดือน) 

1. การเป็นสมาชิก             
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 

2. การเสนอชื่อบุตรในแบบส ารวจ
จ านวนบุตร ทีป่ระสงค์จะสมัคร
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาใน ชั้น ป.1 
โรงเรียนสาธิต มก. 

3. การขอพระราชทาน         
เครื่องราชอิศริยาภรณ์ 

 



สวัสดิการสําหรับบุคลากรดานสุขภาพและสภาพแวดลอม 

 

 

 

 

หองออกกําลังกายของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

 

 

 

กิจกรรมวันคลายวันเกิด 
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