คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล
มนุษย คือ ทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการ องคการประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ขึ้นอยูกับปจจัย
หลัก คือบุคคลในองคการ ถึงแมจะมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยอยางไรก็ตาม ถาบุคคลในองคการขาดความรู
ความสามารถก็ไมอาจใชประโยชนจากเครื่องมือที่ทันสมัยนั้นไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองใหความสําคัญตอการบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนกระบวนการที่เริ่มตั้งแตการวางแผนกําลังคน
จนกระทั่งถึงการพนสภาพจากการเปนพนักงานขององคการในที่สุด
ความหมายของการบริหารงานบุคคล
เป นที่ ทราบกัน ดีอยูแลววา ปจจัยพื้ นฐานของการประกอบธุรกิ จ 5M’s คื อ คน วัตถุดิบ เครื่องจักร
เงินทุน และการบริหาร จะเห็นไดวาคนเปน องคประกอบประเภทหนึ่งที่ทุกองคการตองใหความสําคัญ องคการ
ใดมีคนที่ดี คุณภาพยอมจะนําพาใหองคการนั้นไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางมี ประสิทธิภาพ มีผูให
ความหมายของการบริหารงานบุคคลไวหลายแนวทางพอ สรุปไดดังนี้ การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดหา
บุ คคลที่ มี คุณ สมบั ติ เหมาะสมเข าทํ างานในตําแหน งตาง ๆเพื่ อให ได ป ระสิ ทธิผ ลสูงสุด แต ทั้งนี้ตอง คํานึงถึ ง
ความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรในหนวยงานดวย(ระวัง เนตร โพธิ์แกว 2540:115
ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล
บุคคลในหนวยงานเปรียบเสมือนชิ้นสวนสําคัญในการขับเคลื่อนองคการเพื่อไปสูจุดหมายปลายทางที่
กําหนดไว การบริหารงานบุคคล คือ กระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลากรภายในเริ่มตั้งแตการวางแผนกําลังคน
การพัฒ นาประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีการสรางแรงจูงใจดานตางๆ เพื่อใหองคการบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว ซึ่งอาจพิจารณาขอบเขตของงานดานบริหารงานบุคคล เชน
1) การวางแผนกําลังคน
2) การสรรหาและการคัดเลือก
3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
4) การพัฒนาและฝกอบรม
5) การจัดการดานสวัสดิการ

การวางแผนกําลังคน
การวางแผนกํ าลั งคนจะต อ งมี ก ารวิ เคราะห ง าน เพื่ อ ให ท ราบถึ ง การจั ด หมวดหมู ข องงานและการ
ประเมินผล การวิเคราะหงาน Job Analysis เพื่อใหทราบถึงขอบเขตของงานดานนั้น โดยจะมีรายละเอียด หนาที่
รับผิดชอบ กิจกรรมที่ตองทํา ขอบเขตความรับผิดชอบ เพื่อใชในการจัดทํา Job Description และการประเมินผล
ของงาน เพื่อใชในการพัฒนา และกําหนดคาตอบแทนรวมถึงการจัดสวัสดิการตางๆ ใหเหมาะสม
A : Approach
แนวทาง

D : Deployment
การถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ

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
ความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ และทํางานเปนทีม
1.2 สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) กําหนดตามความรู
ความสามารถและความแตกตางกันกับตําแหนงประจําในสายงาน ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การกําหนดชื่อตําแหนง และ
มาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไดมีการกําหนดระดับความยากงาย
และความซับซอนของงานไว
1.3 การประเมินผลการดําเนินงานจากผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ไดจัดทําขอตกลงงาน
ไวกับผูบังคับบัญชา
2. อัตรากําลังคนดานบุคลากร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรไดดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนากําลังคนที่สอดคลองกับเกณฑ และวางแผนกําลังคนเพื่อทดแทน การ
สูญเสียบุคลากร
3. การดําเนินงานบริหารงานบุคคลของคณะ ดําเนินงานภายใตการพิจารณาของ
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง
และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาการพัฒนาบุคลากร
4. จัดทําฐานขอมูลบุคลากรใหมีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตอง และรายงานขอมูล
พื้นฐานตอคณะกรรมการประจําคณะเปนประจําทุกเดือน
1. ไดนําแนวทางลงสูการปฏิบัติในทุกหนวยงานและกําหนดใหหนวยงานจัดทําขอตกลง
งาน
2. ผูบังคับบัญชาใชขอตกลงงานเพื่อใชในการประเมินผลการดําเนินงานและประเมิน
สมรรถนะของบุคลากร

L : Learning
การเรียนรู

I : Integration
การบูรณาการ

1. มีแนวในการประเมินและปรับปรุงโดยใชขอมูลจริง
2. มีการเขารวมประชุมเครือขาย HR ของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
3. เพิ่มชองทางสื่อสารทาง line group HR เพื่อใชในการประสานงาน ใหคําแนะนํา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกลุมงานบุคคลวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย
มีการบูรณาการใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใน
ยุ ทธศาสตรที่ 5 การบริห ารจัด การที่มีป ระสิ ทธิภ าพ โดยมีการพั ฒ นาบุค ลากรตาม
สมรรถนะ รวมทั้งการนําสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ของงาน มาใชในการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของบุคลากรในหนวยงานเพื่อใหเกิดการพัฒ นาขีดความสามารถและจัด
โครงสรางอัตรากําลังบุคลากรใหมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากาลังปัจจุบัน (กาลังคนจริง)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
Faculty of Education and Development Sciences

สานักงานเลขานุการ
(Office
of Secretary)

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
(Department
of Human and
Community Resource
Development : HCRD)

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
(Department
of Physical Education
and Sport : PES)

ภาควิชาครุศึกษา
(Department
of Teacher
Education : Ted)

โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
(Kasetsart University Laboratory
School Kamphaeng-saen
Campus Education Research
and Development Center)

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
(Center for Research and
Academic Outreach)

1.2 กรอบอัตรากาลังปัจจุบัน (มีคนครอง ณ 1 พฤศจิกายน 2562)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
(230 อัตรา)

สานักงานเลขานุการ
(25 อัตรา)
ลูกจ้างประจา 2 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ ส2 (1)
- พนักงานธุรการ ส3 (1)
พนง.มหาวิทยาลัย 11 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ (1)
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ (3)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (1)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (2)
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1)
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (1)
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ (1)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร (1)
พนง.มหาวิทยาลัยเงินรายได้ 12 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (2)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (9)
- พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติการ (1)

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
(15 อัตรา)

ภาควิชาครุศึกษา
(15 อัตรา)
พนง.มหาวิทยาลัย 15 อัตรา

ข้าราชการ 1 อัตรา

- รองศาสตราจารย์ (2)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (5)
- อาจารย์ (8)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (1)

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

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
(14 อัตรา)
ข้าราชการ 1 อัตรา
- รองศาสตราจารย์ (1)

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

โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
(161 อัตรา)

ข้าราชการ 9 อัตรา
- อาจารย์ (4)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (4)
- นักวิชาการศึกษาชานาญการ (1)

ลูกจ้างประจา 5 อัตรา
- พนักงานทั่วไป บ2 (1)
- แม่บา้ น บ1 (2)
- พนักงานธุรการ ส3 (1)

พนง.มหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 อัตรา
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ (1)

- พนักงานธุรการ ส1 (1)

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ*
(1 อัตรา)*
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 อัตรา*
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (1)

หมายเหตุ : บุคลากรสังกัดศูนย์วจิ ัยและบริการวิชาการเป็นบุคลากรประจาภาควิชา/สานักงานฯ จึงไม่นับซา

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

พนง.มหาวิทยาลัย 57 อัตรา
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (20)
- อาจารย์ (34)
- นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ (1)
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ (1)
- ผู้ปฏิบัตงิ านพยาบาลปฏิบัตงิ าน (1)

พนง.มหาวิทยาลัยเงินรายได้ 80 อัตรา
-อาจารย์ (40)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (10)
-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร (1)
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1)
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิ าร (1)
- บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (1)
- บุคลากรปฏิบัตกิ าร (1)
-พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัตงิ าน (2)
- พนักงานทั่วไปปฏิบัตงิ าน (20)
- พยาบาลปฏิบัติการ (1)
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร (1)
- พี่เลียงปฏิบัตงิ าน (1)
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 10 อัตรา
- อาจารย์ชาวต่างประเทศ (10)

จานวนบุคลากร สังกัด คณะศึกษาศาตร์และพัฒนศาสตร์
จาแนกตามตาแหน่งและประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ชื่อตาแหน่ง
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สายวิชาการ
ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
ตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ตำแหน่งอำจำรย์
สายสนับสนุน
ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
ตำแหน่งนักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
ตำแหน่งนักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำชำนำญกำร
ตำแหน่งนักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำปฏิบัติกำร
ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
ตำแหน่งบุคลำกรปฏิบัติกำร
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนพยำบำลปฏิบัติงำน
ตำแหน่งพยำบำลปฏิบัติกำร
ตำแหน่งบรรณำรักษ์ปฏิบัติกำร
ตำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส3
ตำแหน่งพนักงำนธุรกำร ส1
ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ ส2
ตำแหน่งพนักงำนขับรถยนต์ปฏิบัติงำน
ตำแหน่งแม่บ้ำน บ1
ตำแหน่งพนักงำนทั่วไป บ2
ตำแหน่งพนักงำนทั่วไปปฏิบัติงำน
ตำแหน่งพี่เลี้ยง
รวมทั้งสิ้น
จานวนอัตราคนครอง จานวน
*จานวนอัตราว่าง
จานวน
รวมทั้งสิ้น

พนักงาน
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
มหาวิทยาลัย
10
1
5
4
1
1
11

95
10
34
51
14
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
109
230
6
236

0
7
2
1
1
2
1
7

พนักงาน
ราชการ
0
0
0

พนักงาน
ลูกจ้างชั่วคราว
มหาวิทยาลัย
รวมทั้งหมด
ชาวต่างประเทศ
เงินรายได้
40
40
53
3
20
1
1
1
1
1
1
3
20
1
93

คน
คน
คน

*อัตรำว่ำง = พนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งอำจำรย์ 5 อัตรำ พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 1 อัตรำ)

10
10
0
10

155
11
39
105
75
1
1
3
4
0
1
22
2
1
2
2
1
0
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1
20
1
230

จํานวนบุคลากร
สังกัด โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
จําแนกตามตําแหนงและประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ชื่อตําแหนง
ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
บุคลากรปฏิบัติการ
บรรณารักษปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
พยาบาลปฏิบัติการ
ผูปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนตปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ส2
พนักงานธุรการ ส3
แมบาน บ1
พนักงานทั่วไป บ2
พนักงานทั่วไปปฏิบัติงาน
พี่เลี้ยงปฏิบัติงาน
รวมทั้งหมด
จํานวนอัตราคนครอง จํานวน
จํานวนอัตราที่วางอยู จํานวน
รวมทั้งสิ้น

พนักงาน
พนักงาน
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
มหาวิทยาลัย
ราชการ
1
3
4
1
9

1
3
15
35
1
1
1
57
161
0
161

1
1
2
1
5

0

คน
คน
คน

**หมายเหตุ กรณีอัตราที่วาง ใหใสเครื่องหมาย " * " ไวในชองหลังตัวเลขของแตละประเภท

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
เงินรายได
40
1
10
1
1
1
1
1
1
2
20
1
80

ลูกจางชั่วคราว รวมทั้งหมด
ชาวตางประเทศ
10
10

1
4
18
89
1
1
1
10
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
20
1
161

จํานวนบุคลากร
สังกัด โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
จําแนกตามตําแหนงและประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ชื่อตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
บุคลากรปฏิบัติการ
บรรณารักษปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
พยาบาลปฏิบัติการ
ผูปฏิบัติงานพยาบาลปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
พนักงานขับรถยนตปฏิบัติการ
พนักงานธุรการ ส 1
พนักงานธุรการ ส 3
แมบาน บ1
พนักงานทั่วไป บ2
พนักงานทั่วไปปฏิบัติการ
พี่เลี้ยงปฏิบัติการ
รวมทั้งหมด

พนักงาน
พนักงาน
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
มหาวิทยาลัย
ราชการ
4
4

19
35
1

-

รวมทั้งหมด
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
เงินรายได
40

ลูกจางชั่วคราว
ชาวตางประเทศ
10

1
1

-

1
1

1
1
2
1

9

57

จํานวนอัตราคนครอง

จํานวน 161 คน

จํานวนอัตราที่วางอยู

จํานวน

5

10
1
1
1
1
1
1
2

0

0 คน

**หมายเหตุ กรณีอัตราที่วาง ใหใสเครื่องหมาย " * " ไวในชองหลังตัวเลขของแตละประเภท

20
1
80

10

23
89
1
1
1
10
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
20
1
161

สรุปแนวทางการเปิดห้องเรียนเพิ่ม ในปีงบประมาณ 2561 -2568

ระดับชั้น
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

2561

2562

2563

ปีงบประมาณ
2564
2565

4 ห้อง

4 ห้อง

5 ห้อง

2 ห้อง

2 ห้อง

2566

2567

2568

2 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

จํานวนอัตราที่มีอยูและขอกําหนดเพิ่มใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
สังกัด/ตําแหนง
คุณวุฒิ
(ตรี/โท/เอก)

1) สํานักงานเลขานุการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนง นักวิชาการการศึกษา
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
ตําแหนง นักวิชาการการศึกษา
ตําแหนง นักวิชาการการศึกษา
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ตําแหนง บุคลากร
ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนง ชางเทคนิค
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

แผนอัตรากําลังบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม
สาขาวิชา
จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)
อัตรากําลัง
ปจจุบัน
ปงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565
2562
26

โท
ตรี
ตรี
โท
ตรี
โท
ตรี
ตรี
ตรี
โท
ตรี
ปวช.ปวส.
ตรี

เทคโนโลยีทางการศึกษา
เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
การวัดผลการศึกษา
รัฐศาสตร
วิศวกรรมเครื่องกล
คอมพิวเตอรธุรกิจ
เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร
ศึกษาศาสตร-เกษตร
เทคโนโลยีการศึกษา
คณิตศาสตรประยุกต
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี
ตรี

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน

1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

0

0

2

หน ้าที� 1

3

1

1
1

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง
(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

ทดแทนอัตราเกษียณ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับชางไฟฟา ชางยนต ชางซอมบํารุงเบื้องตน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

สังกัด/ตําแหนง
คุณวุฒิ
(ตรี/โท/เอก)

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหนงพนักงานขับรถยนต
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร
ลูกจางประจํา
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
ตําแหนง พนักงานธุรการ
2) โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน)
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
3) ภาควิชาครุศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง รองศาสตราจารย
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

ตําแหนง อาจารย

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม
สาขาวิชา
จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)
อัตรากําลัง
ปจจุบัน
ปงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565
2562

ตรี
ตรี
ตรี
ต่ํากวา ป.ตรี
ตรี
ต่ํากวา ป.ตรี

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน

1
1
1
1

ต่ํากวา ป.ตรี
ปริญญาตรี

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
บริหารธุรกิจ (ทั่วไป)

1
1

1
1

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง
(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

ทดแทนอัตราลูกจางประจําที่เกษียณอายุ
งานบริการการศึกษา

1
ตรี

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน

1
17

โท
เอก
เอก
เอก
เอก
เอก
เอก
เอก
เอก
เอก
เอก
เอก

การวัดและประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
อยูระหวางสรรหา
วิทยาศาสตรศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิทยาศาสตรศึกษา
เทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา-ชีววิทยา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการศึกษา

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
หน ้าที� 2

0

0

0

0

0

ทดแทนอัตราเกษียณ

สังกัด/ตําแหนง
คุณวุฒิ
(ตรี/โท/เอก)

4) ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
ขาราชการ
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง รองศาสตราจารย

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

ตําแหนง อาจารย

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม
สาขาวิชา
จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)
อัตรากําลัง
ปจจุบัน
ปงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565
2562

เอก

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

1

เอก
เอก
เอก

การศึกษาคณิตศาสตร
เทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
อยูระหวางสรรหา

1
1
1
15

เอก

การบริหารการศึกษา

1

เอก
เอก
เอก
เอก
โท
เอก
เอก
เอก
เอก
เอก
เอก
เอก

Agricultural Education
พัฒนศึกษา
อาชีวศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
สิ่งแวดลอมศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
สิ่งแวดลอมศึกษา
Development Education
พัฒนศึกษา

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

เอก

ศึกษาศาสตรเกษตร/เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา/การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย/การศึกษา

2

หน ้าที� 3

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง
(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

ทดแทนอัตราลาออก
0

0

0

0

5

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม
สาขาวิชา
จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)
อัตรากําลัง
ปจจุบัน
ปงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565
2562

สังกัด/ตําแหนง
คุณวุฒิ
(ตรี/โท/เอก)

เอก

5) ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
ขาราชการ
ตําแหนง รองศาสตราจารย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง รองศาสตราจารย

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

ตําแหนง อาจารย

อัตราวางอยูระหวางดําเนินการ

5

ศึกษาศาสตรเกษตร/เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา/การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย/การศึกษา

16
เอก

พลศึกษา

1

เอก
เอก
เอก
เอก
โท
เอก
เอก
เอก
เอก
เอก
เอก
โท
เอก
เอก

วัฒนธรรมศาสตร
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มวยไทยศึกษา
พัฒนสังคม
พลศึกษา
วิทยาศาสตรการกีฬา
พลศึกษา
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
พลศึกษาและสุขศึกษา
วิทยาศาสตรการกีฬา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

หน ้าที� 4

0

0

0

1

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง
(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

1. คํานวณจากภาระงานสอนของออาจารยตามเกณฑที่กําหนดไว
2.จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรไมเพียงพอสําหรับหลักสูตรที่เปดสอน ตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
3.จํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระไมเพียงพอตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

5

1

ทดแทนอัตราเกษียณ

1

ทดแทนอัตราเกษียณ

1

ทดแทนอัตราเกษียณ

สังกัด/ตําแหนง
คุณวุฒิ
(ตรี/โท/เอก)

เอก

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม
สาขาวิชา
จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)
อัตรากําลัง
ปจจุบัน
ปงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565
2562
พลศึกษา/สุขศึกษา/สงเสริมสุขภาพ/นันทนาการ

6) โรงเรียนสาธิตเกษตร กําแพงแสน
ขาราชการ
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

ปริญญาเอก

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

ปริญญาโท

ตําแหนง อาจารย

ปริญญาโท

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี

พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

ปริญญาเอก

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

ปริญญาโท

3

161
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศศ.ม.พัฒนาครอบครัวและเด็ก
ศศ.ม.ศึกษาศาสตรการสอน(การสอนคณิตศาสตร)
ค.อ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน(ประถมศึกษา)
ศศ.ม.พลศึกษา
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

1
1
1
1
2
1
1
1

ปร.ด.หลักสูตรและการสอน- วิชาเอกมัธยมศึกษา(ภาษาไทย)
ปร.ด.วัฒนธรรม
ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ
ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร
ศศ.ม.สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา
กศ.ม.การประถมศึกษา
กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
ศษ.ม.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

2
1
1
1
1
1
2
2
1
หน ้าที� 5

0

0

11

0

0

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง
(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

1. คํานวณจากภาระงานสอนของออาจารยตามเกณฑที่กําหนดไว
2. เพื่อรองรับภาระงานสอนที่ภาควิชามีแผนจะเปดรับนิสิตในหลักสูตรใหมในป
การศึกษา 2561-2565
3. เพื่อรองรับภาระงานสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา
ที่จะเปดสอนเพิ่มเติมในปการศึกษา 2561-2565
4. ทดแทนอัตราเกษียณ

สังกัด/ตําแหนง
คุณวุฒิ
(ตรี/โท/เอก)

ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

ปริญญาตรี

ตําแหนง อาจารย

ปริญญาโท

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม
สาขาวิชา
จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)
อัตรากําลัง
ปจจุบัน
ปงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565
2562
กศ.ม.สุขศึกษา
กศ.ม.การสอนสังคมศึกษา
กศ.ม.การมัธยมศึกษา-การสอนภาษาอังกฤษ
วท.ม.เคมีศึกษา
กศ.ม.การมัธยมศึกษา-การสอนคณิตศาสตร
กศ.ม.ไทยคดีศึกษา
ศป.ม.มานุษยดุริยางควิทยา
ศศ.ม.การสอนภาษาไทย
ค.ม.พื้นฐานการศึกษา
ค.บ.คหกรรมศาสตร
ค.บ.นาฎศิลป
ค.บ.ภาษาไทย-ดนตรีไทย
ค.บ.การอนุบาลศึกษา
ศศ.ม.การสอนภาษาไทย
ศศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา
กศ.ม.การวัดผลการศึกษา
ศษ.ม.หลักสูตรและการนิเทศ
ศศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร
กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา
กษ.ม.การบริหารการศึกษา
อ.ม.ฝรั่งเศสศึกษา
กศ.ม.มัธยมศึกษา-การสอนวิทยาศาสตร
ค.ม.การบริหารการศึกษา
ศศ.ม.จิตวิทยาชุมชน
ศศ.ม.การสอนคณิตศาสตร
กศ.ม.จิตวิทยาการศึกษา
กศ.ม.การมัธยมศึกษา-การสอนสังคมศึกษา
ศศ.ม.พลศึกษา
วท.ม.พันธุศาสตร

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
หน ้าที� 6

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง
(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

สังกัด/ตําแหนง
คุณวุฒิ
(ตรี/โท/เอก)

ตําแหนง อาจารย

ปริญญาตรี

ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี

ปริญญาตรี

พนักงานมหาวิยาลัยเงินรายได
ตําแหนงอาจารย
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ตําแหนง บรรณารักษ
ตําแหนง บุคลากร
ตําแหนง พนักงานทั่วไป
ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
ตําแหนง พยาบาล
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ตําแหนง พี่เลี้ยง

ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ํากวาปริญญาตรี
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ต่ํากวาปริญญาตรี

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม
สาขาวิชา
จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)
อัตรากําลัง
ปจจุบัน
ปงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565
2562
กศ.ม.การประถมศึกษา
กศ.บ.สังคมศึกษา
ศษ.บ.คณิตศาสตร
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ค.บ.คหกรรมศาสตร
ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา
ค.บ.มัธยมศึกษา(วิทยาศาสตรทั่วไปและชีววิทยา)
วท.บ.ชีวเคมี
พธ.บ.การบริหารรัฐกิจ
ศศ.บ.ศึกษาศาสตร-พลศึกษา
กศ.บ.ศิลปศึกษา
นบ.นิติศาสตรบัณฑิต
ค.บ.คณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ
ศศ.บ.การบริหารธุรกิจ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน

20
20
10
1
1
1
1
1
20
2
1
1
1
หน ้าที� 7

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง
(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

สังกัด/ตําแหนง
คุณวุฒิ
(ตรี/โท/เอก)

ลูกจางประจํา
ตําแหนง ธุรการ
ตําแหนง แมบาน
ตําแหนง พนักงานทั่วไป
ลูกจางชาวตางประเทศ
ตําแหนงอาจารย

รายละเอียดอัตราสายผูสอน/สายสนับสนุน ที่ขอกําหนดเพิ่มใหม
สาขาวิชา
จํานวนอัตราที่ขอเพิ่ม (คน)
อัตรากําลัง
ปจจุบัน
ปงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565
2562

ปริญญาตรี
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
ต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
ต่ํากวาปริญญาตรี สาขาวิชาทีเ่ กี่ยวของกับตําแหนงงาน

2
2
1

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ตําแหนงอาจารย

ปริญญาโท

ตําแหนง พี่เลี้ยง
ตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหาร
ตําแหนง ชางไฟฟา
ตําแหนง ชางเทคนิค

ต่ํากวาป.ตรี
ต่ํากวาป.ตรี
ต่ํากวาป.ตรี
ต่ํากวาป.ตรี

คําชี้แจงประกอบการขอเพิ่มอัตรากําลัง
(ภาระงาน/หนาที่/ความรับผิดชอบ)

3
7
7

สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับตําแหนงงาน

1
1
1
1

หน ้าที� 8

รับรองจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
เปนอาจารยที่ปรึกษา
รองรับภาระงานดานการจัดการเรียนการสอน
ทดแทนอัตราเกษียณที่อยูระหวางรอจัดสรรอัตรา
มีภาระเพิ่มขึ้นเนื่องจากหองเรียนเพิ่มขึ้น
มีภาระเพิ่มขึ้นเนื่องจากหองเรียนเพิ่มขึ้น
มีภาระเพิ่มขึ้นเนื่องจากหองเรียนเพิ่มขึ้น
มีภาระเพิ่มขึ้นเนื่องจากหองเรียนเพิ่มขึ้น

พจนานุกรมสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความหมายของสมรรถนะ Competency หมายถึง ขีดความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะส่วนบุคคล
หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นการกระทาหรือการแสดงออกของพนักงาน ที่องค์กรคาดหวังหรือต้องการ เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร
สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีนโยบายกาหนดสมรรถนะ โดยแบ่งประเภทของสมรรถนะออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก Core Competency หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ คุณลั กษณะส่ วน
บุคคล หรือพฤติกรรมที่พึ งประสงค์ห ลัก ที่จ าเป็ นส าหรับการปฏิบั ติงานในองค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังให้ พนักงานทุกคน
จาเป็นต้องมี โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดสมรรถนะหลักไว้ 6 ตัว ได้แก่ I-AM-Ka-S-E-T ดังนี้
สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-Ka-S-E-T
สาย
สาย
ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร
วิชาการ สนับสนุนฯ




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 : ทางานเป็นทีม
2. สมรรถนะทางการบริหาร Managerial Competency หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางการบริหาร ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการงานใน
องค์กร ซึ่งองค์กรคาดหวังให้พนักงานในระดับบริหารหรือหัวหน้างานขึ้นไปจาเป็นต้องมี โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดสมรรถนะ
ทางการบริหารได้ 6 ตัว ดังนี้
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ Managerial Competency
ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหาร


1. L – Leadership : ภาวะผู้นา


2. SS - Strategic Thinking and Strategic HR Direction : การคิดเชิงกลยุทธ์และการกาหนด
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 ซึ่งจะแยกตามระดับ ที่แตกต่างกันไป 5 ระดับ
ตั้งแต่ ขั้นปฏิบัติ จนถึง ขั้นมืออาชีพ ทั้งนี้รายละเอียดของพฤติกรรมจะกาหนดแยกตามบทบาทของพนักงานแต่ละประเภท
ตาแหน่งงาน และประสบการณ์การปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดความสามารถสมรรถนะในแต่ละระดับดังนี้
ระดับความสามารถ
ไม่สามารถระบุได้

รายละเอียดของระดับความสามารถ
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

บทบาทของ
ตาแหน่งงาน
-

(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ
(Beginner)
ระดับ 2
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง
(Intermediate)

ระดับ 3
ขั้นปฏิบัติระดับสูง
(Advanced)

ระดับ 4
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
(Expert)

ระดับ 5
ขั้นมืออาชีพ
(Professional)

มีความรู้พื้นฐาน และเข้าใจในแนวคิด เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงาน
- มุ่งเน้นการเรียนรู้
สั่ งสมประสบการณ์ จ ากการปฏิ บั ติ งาน สามารถช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ในที ม ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- มุ่งเน้นการพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความเข้าใจ และสามารถอธิบาย แนวคิด หลักการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
- สามารถอ้างอิงแหล่งที่มา ความรู้ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ความสามารถในการนาสมาชิกในทีม รวมถึงการออกแบบและคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ เพื่ อ
ประโยชน์และเป้าหมายของทีมงาน
- มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงาน
- มีความเข้าใจในกระบวนงาน สามารถอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ และกระบวนการทางานได้

บ ท บ าท ของ
พนักงานใหม่
บ ท บ าท ของ
พ นั ก ง า น ที่ มี
ประสบการณ์การ
ทางาน

บ ท บ าท ของ
พ นั ก ง า น ที่ มี
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิ ช าก ารชั้ น ต้ น
หรือ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
หั ว หน้ า งานหรื อ
เทียบเท่า
การคิด วิเคราะห์ และน าสิ่ งใหม่ ๆ มาใช้ เพื่ อเสริม สร้างประสิ ท ธิภ าพการท างานของ บ ท บ า ท ข อ ง
หน่วยงาน รวมถึงความสามารถในการสอนผู้อื่นให้สามารถแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ พ นั ก ง า น ที่ มี
ตามที่กาหนดขึ้น
ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิช าการชั้ น กลาง
- มุ่งเน้นที่ความเชี่ยวชาญในงาน สามารถปรับปรุงกระบวนการทางานได้
- สามารถสอนงาน และอธิบายงานที่มีความยากและซับซ้อนให้คนอื่นเข้าใจได้ หรือผู้บริหาร
โดยง่าย
เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานที่ทา สามารถให้คาแนะนา แก้ปัญหาและตอบคาถามที่เกี่ยวข้อง บ ท บ า ท ข อ ง
กับงานที่รับผิดชอบได้อย่างมืออาชีพ
พ นั ก ง า น ที่ มี
- มุ่งเน้นที่กลยุทธ์และแผนงานในระดับองค์การ สามารถอธิบายองค์ประกอบของ ต า แ ห น่ ง ท า ง
กระบวนการที่เกี่ยวข้องที่เป็นประเด็นปัญหาขององค์กร และนาเสนอเพื่อให้เกิด วิ ช า ก า ร ชั้ น สู ง
ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร
ความเข้าใจมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์การ
- สามารถในการให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือขั้นตอนการทางาน ระดับสูง
และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
- ได้ รับ การยกย่ องให้ เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขางานที่ รับ ผิ ด ชอบทั้ งภายใน และ
ภายนอกองค์การ
- สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ที่นาไปสู่การพัฒนางานของตน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กาหนดระดับความสามารถที่คาดหวังแบ่งตามประเภทตาแหน่งงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Competency Mapping) ตามตารางดังนี้
กลุม่ ตาแหน่ง
-

กลุม่ บริหาร
ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้บริหารที่กาหนดวาระการดารงตาแหน่ง (รองอธิการบดี คณบดี
ผอ.สถาบัน/สานัก หรือเทียบเท่า) และผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน (ผอ.สานักงาน หรือ
เทียบเท่า)
ผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารที่กาหนดวาระการดารงตาแหน่ง (ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี
รองผอ.สถาบัน/สานัก หัวหน้าภาควิชา หรือเทียบเท่า) และผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน (ผอ.
กอง หรือเทียบเท่า)
ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า
ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
กลุม่ วิชาการ
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ชานาญการพิเศษ
อาจารย์/ปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท ขึ้นไป)/ชานาญการ
ปฏิบัติการ
พนักงานใหม่
กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอานวยการ
เชี่ยวชาญพิเศษ/เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท ขึ้นไป)/ชานาญการ
ปฏิบัติการ
พนักงานใหม่
กลุ่มบริการ
ชานาญงานพิเศษ
ชานาญงาน
ปฏิบัติงาน
บุคลากรประเภทลูกจ้างประจา
พนักงานใหม่

ระดับความสามารถที่คาดหวัง
สมรรถนะ สมรรถนะทางการ
หลัก
บริหาร
ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

-

ระดับ 5
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1

-

ระดับ 3
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 2
ระดับ 1

-
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รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กาหนดคาจากัดความ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ ของสมรรถนะหลัก
Core Competency : I-AM-Ka-S-E-T ทั้ง 6 ตัวไว้ดังนี้
ระดับความสามารถ
รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้
I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม
คาจากัดความ : ความสามารถในการนาเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานทั้งในระดับ
บุคคล หน่วยงาน และระดับองค์การ
ไม่สามารถระบุได้

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ
(Beginner)

ระดับ 2
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง
(Intermediate)

ระดับ 3
ขั้นปฏิบัติระดับสูง
(Advanced)

ระดับ 4
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
(Expert)

ระดับ 5
ขั้นมืออาชีพ
(Professional)

สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และยอมทดลองวิธีอื่นๆ เพื่อมาทดแทนวิธีการที่ใช้อยู่เดิมในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มใจและใคร่รู้
 แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย
 แสดงออกถึงการขอคาแนะนาจากผู้อื่นในการพัฒนาความคิดริเริ่มในการทางาน
 ประยุกต์ใช้ความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานของตน
 แสดงออกถึงการยอมรับและการนาวิธีการทางานใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสร้างสรรค์หมั่นปรับปรุงกระบวนการทางานของตนอย่างสม่าเสมอ
 นาขั้นตอนการทางานใหม่ๆ มาทดลองใช้ปฏิบัติ
 แสดงความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ประชุมกลุ่ม
 คิดริเริ่มขั้นตอนการทางานจากความผิดพลาดและความสาเร็จในงานที่เกิดขึ้น
 แสวงหาโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความคิดริเริ่มในการทางาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และคิดนอกกรอบเพื่อปรับเปลี่ยนการดาเนินงานใหม่ในหน่วยงานเพื่อให้งาน
มีประสิทธิภาพ
 คิดริเริ่มขั้นตอนหรือวิธีการทางานใหม่ๆให้กับหน่วยงาน
 มีการประเมินประสิทธิภาพของผลงานที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของตน
 มีเทคนิคในการจูงใจให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดริเริ่มในการทางาน
 แสวงหาทางออกของปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทางานจากการระดมสมองของทีมงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในองค์กร
 คิดริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ
 นาเสนอแนวทางใหม่ๆ ในการลดขั้นตอนการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
 คิดหาวิธีการใหม่ๆ ที่จะลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน
 ผลักดันให้ผู้อื่นกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากที่ประชุมกลุ่ม
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสร้างนวัตกรรมในองค์การ
 นาเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบงานทั่วทั้งองค์การ
 หาวิธีการที่แตกต่างไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง
 คิดริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่มีผลต่อภาพลักษณ์หรือผู้ใช้บริการขององค์การ
 แสดงความคิดเห็นของตนเองที่แตกต่างไปจากบุคคลในระดับที่สูงกว่า
4
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AM – Achievement Motivation : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
คาจากัดความ : ความมุ่งมั่นในการทางานให้ประสบผลสาเร็จได้ตามแผนงานที่กาหนด รวมทั้งความสามารถในการแก้ไขปัญหา
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทางานทั้งของตนเองและผู้อื่น
ไม่สามารถระบุได้

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ
(Beginner)

ระดับ 2
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง
(Intermediate)

ระดับ 3
ขั้นปฏิบัติระดับสูง
(Advanced)
ระดับ 4
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
(Expert)

ระดับ 5
ขั้นมืออาชีพ
(Professional)

แสดงความพยายามในการทางานให้ดี
 กาหนดเป้าหมายในการทางานของตนที่เฉพาะเจาะจงและวัดได้
 หาวิธีการในการทาให้เป้าหมายของตนประสบผลสาเร็จ
 ปรับปรุงวิธีการทางานของตนให้สามารถสนองตอบต่อเป้าหมายที่กาหนด
 สร้างสัมพันธภาพในการทางานเชิงบวกกับผู้อื่นเพื่อสนับสนุนให้เป้าหมายของตนบรรลุผลสาเร็จ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสามารถทางานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้
 จัดลาดับความสาคัญของงาน และวางแผนการทางานประจาวันของตน
 กาหนดเป้าหมายของตนเองให้ตอบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงาน
 กาหนดวิธีการที่จะวัดผลการปฏิบัติงานของตน
 ประเมินผลการทางานโดยเปรียบเทียบผลสาเร็จกับแผนงานที่กาหนดขึ้น
 หาสาเหตุที่ไม่สามารถทางานได้ตามแผนที่กาหนดขึ้น
แสดงสมรรถนะระดับ ที่ ๒ และสามารถปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้ ได้ผลงานที่มีประสิทธิภ าพมาก
ยิ่งขึ้น
 ปรับปรุงวิธีการที่ทาให้ทางานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 เสนอหรือทดลองวิธีการทางานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่กาหนดไว้
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และสามารถกาหนดเป้าหมายรวมทั้งพัฒนาวิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผลงาน ที่
โดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมีใครทาได้มาก่อน
 กาหนดแผนงานหลัก (Master Plan) และกลยุทธ์การทางานให้ ตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของ
องค์การ
 กาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และเป็นไปได้ยาก เพื่อทาให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด
 ทาการพัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางาน เพื่อให้ได้ผ ลงานที่โดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครทา
ได้มาก่อน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสามารถตัดสินใจได้แม้จะมีความเสี่ยงเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย
 กาหนดแผนสารองหรือแผนฉุกเฉิน กรณีที่แผนงานหลักไม่บรรลุผลสาเร็จ
 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้อื่นถึงเทคนิคในการทางานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดขึ้น
 ตัด สิ น ใจได้อ ย่ างเหมาะสม โดยมีก ารวิเคราะห์ ผ ลได้ผ ลเสี ยอย่างชั ดเจน และดาเนิ น การเพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัย และผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด
 บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อ
ภารกิจ ของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้
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Ka – Kasetsart Engagement : มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คาจากัดความ : จิตสานึกหรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ส่วนตัว
ไม่สามารถระบุได้

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ
(Beginner)
ระดับ 2
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง
(Intermediate)
ระดับ 3
ขั้นปฏิบัติระดับสูง
(Advanced)

ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
 เคารพและถือปฏิบัติตามแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และแสดงความภักดีต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
 แสดงความพึงพอใจและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
 มีส่วนสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และมีส่วนร่วมในการผลักดันพันธกิจของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยจนบรรลุเป้าหมาย
 จัดลาดับความเร่งด่วนหรือความสาคัญของงานเพื่อให้พันธกิจของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยบรรลุ
เป้าหมาย
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
 ยึดถือประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง ก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ของบุคคลหรือ
(Expert)
ความต้องการของตนเอง
 ยืนหยัดในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย แม้ว่าการตัดสินใจนั้นอาจจะมี
ผู้ต่อต้านหรือแสดงความไม่เห็นด้วยก็ตาม
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเสียสละเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ขั้นมืออาชีพ
 เสียสละประโยชน์ระยะสั้นของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ระยะยาวของมหาวิทยาลัย
(Professional)
โดยรวม
 เสียสละหรือโน้มน้าวผู้อื่นให้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
S – Self Development : การพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
คาจากัดความ : การขวนขวายที่จะเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของตน รวมทั้งความสามารถในการแสวงหา
ความรู้หรือข้อมูลอื่นๆ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตลอดจนความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของตนโดยผ่านทางสื่อหรือเครื่องมือที่
กาหนดขึ้น
ไม่สามารถระบุได้

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ
(Beginner)

ระดับ 2
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง
(Intermediate)

แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตนและที่เกี่ยวข้อง
 แสวงหาโอกาสในการเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการทางานที่ตนรับผิดชอบจากผู้อื่นอยู่เสมอ
 แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่องค์การจัดขึ้น
 อธิบายให้สมาชิกในทีมเข้าใจถึงสิ่งที่ตนเรียนรู้หรือได้รับจากผู้อื่น
 เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานของตน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และแสวงหาความรู้งานอื่นๆ นอกเหนือจากงานที่ตนรับผิดชอบอยู่
 จัดสรรเวลาในการเรียนรู้งานอื่นๆ นอกเหนือจากงานที่ตนรับผิดชอบอยู่
 ช่วยเหลือผู้อื่นในการค้นหาคาตอบในคาถามที่เขาไม่สามารถตอบได้ เพื่อการเรียนรู้ของตน
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 แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซด์กับสมาชิกในทีม
 ให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นถึงเว็บไซด์ที่ควรค้นคว้าหรือศึกษาเพิ่มเติม
ระดับ 3
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานและไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ขั้นปฏิบัติระดับสูง
โดยตรง
(Advanced)
 แสวงหาโอกาสที่จะรับฟังหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทางานของตนกับสมาชิกเครือข่าย
 อาสาที่จะทางานด้านอื่นๆ เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
 มีเทคนิคและวิธีการจูงใจให้สมาชิกในทีมสนใจที่จะขวนขวายหาความรู้ของตน
 รับฟังความรู้ใหม่ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานและไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายด้าน และสามารถนา
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
ความรู้ไปปรับใช้ให้ปฏิบัติ ได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม
(Expert)
 สามารถค้นหาขั้นตอนและวิธีการทางานใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง
 แสดงออกถึงความสนใจที่จะศึกษาประวัติของบุคคลที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การทางาน
 ผลักดันให้สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับซึ่งกันและกัน
 ถ่ายทอดความรู้ของตนให้ผู้อื่นนาไปจัดทาสื่อความรู้ที่จะนาไปเผยแพร่ต่อไป
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสนับสนุนการทางานของบุคลากรทั้งในองค์การและหน่วยงาน เพื่อ เน้น
ขั้นมืออาชีพ
ความเชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ
(Professional)
 วางแผนการเรียนรู้ และหาแนวทางในการพัฒนาความรู้ของตนอยู่เสมอ
 ใช้สื่ออิเล็คทรอนิคส์มาสร้างและพัฒนาความรู้ที่ตนได้รับเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับรู้
 ช่วยเหลือผู้อื่นในการวางแผนและการจัดสรรเวลาของเขาเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา
 กระตุ้นจูงใจให้ผู้อื่นมีความใฝ่รู้และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทางานของตนอยู่เสมอ
E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คาจากัดความ : ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่กาหนดขึ้น และการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ในการทางาน
รวมทั้งการผลักดันให้สมาชิกในทีมเคร่งครัดและปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและมีความซื่อสัตย์ในการทางาน
ไม่สามารถระบุได้

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ
(Beginner)

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
 แสดงออกถึงการยอมรับผิดในงานที่ตนรับผิดชอบโดยไม่กล่าวโทษผู้อื่น
 รักษาความลับของหน่วยงาน โดยไม่นาไปบอกกล่าวให้ผู้อื่นรับรู้
 แสดงออกถึงการเคารพและไม่ก้าวก่ายในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น
 ไม่นาทรัพย์สินขององค์การไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ระดับ 2
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง
(Intermediate)

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีความรู้และความเข้าใจในจรรยาบรรณในการทางานของหน่วยงานหลัก
 อธิบายหลักจรรยาบรรณในการทางานให้กับสมาชิกในทีมได้
 ตักเตือนสมาชิกในทีมเมื่อทาผิดระเบียบหรือกฎขององค์การ
 รับฟังและไม่นาข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผยแก่ผู้อื่นหรือต่อสาธารณชน
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ระดับความสามารถ
รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้
ระดับ 3
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และยึดมั่นในหลักการ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ขั้นปฏิบัติระดับสูง
 แสดงออกถึงการยอมรับผิดในการทางานของสมาชิกในทีม
(Advanced)
 กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมรักษาจรรยาบรรณและมีความซื่อสัตย์ในการทางาน
 อธิบายถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการทางานให้กับสมาชิกในทีม
 แจ้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นพนักงานในองค์การทาผิดระเบียบหรือกฎขององค์การ
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
 เป็นตัวอย่างของพนักงานในองค์การในการเคร่งครัดต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(Expert)
 ถ่ายทอดหลักจรรยาบรรณขององค์การให้กับบุคคลภายนอกรับรู้ได้
 ปลุกจิตสานึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทางาน
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการรักษาผลประโยชน์ขององค์การ
ขั้นมืออาชีพ
 ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากลาบาก
(Professional)
 กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์
T – Teamwork : การทางานเป็นทีม
คาจากัดความ : ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทางาน
การแก้ไขปัญหาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม
ไม่สามารถระบุได้

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ
(Beginner)

ระดับ 2
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง
(Intermediate)

ระดับ 3
ขั้นปฏิบัติระดับสูง
(Advanced)

ทาหน้าที่ของตนในทีมให้สาเร็จ
 รับรู้และเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
 เข้าร่วมประชุมกับทีมงานเพื่อรับรู้ถึงเป้าหมาย และความคืบหน้าของงาน
 เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่ทีมงานจัดขึ้น
 ให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ครบถ้วนตามที่สมาชิกในทีมร้องขอ
 มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของทีมงาน
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และให้ความร่วมมือในการทางานกับเพื่อนร่วมงาน
 มีส่วนร่วมในการกาหนดภารกิจและเป้าหมายของทีม
 ช่วยสมาชิกในการทางานให้บรรลุเป้าหมายของทีม
 กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 ชี้ให้สมาชิกเห็นถึงอุปสรรคหรือปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของทีมงาน
 นาเสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของสมาชิกในทีม
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ ประสานความร่วมมือของสมาชิกในทีม
 กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทีม
 ส่งเสริมบรรยากาศของการสนับสนุน การยอมรับ และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งกันและกันภายในทีมงาน
 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของสมาชิกในทีม
 คิดหาวิธีการที่จะกาจัดหรือลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการทางานเป็นทีม
 สนับสนุนการทางานเป็นทีมมากกว่าการแข่งขันกัน
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รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ สนับสนุนและช่วยเหลืองานเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ เพื่อให้งานประสบความสาเร็จ
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
 กาหนดบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในทีม
(Expert)
 วิเคราะห์ขั้นตอนการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพและเสนอแนะวิธีการปรับปรุง
 ส่งเสริมบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และความผูกพันต่อเป้าหมายของทีม
 วิเคราะห์หาข้อสรุปและนาความคิดเห็นของทีมงานไปปฏิบัติ
 สอนสมาชิกในการทางานเป็นทีมให้บรรลุผลสาเร็จ
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ สามารถนาทีมให้ปฏิบัติภารกิจให้ได้ผลสาเร็จ
ขั้นมืออาชีพ
 กาหนดกลยุทธ์และทิศทางของทีมงานโดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์การ
(Professional)
 ติดตามและประเมินผลการทางานของสมาชิกในทีมอย่างต่อเนื่อง
 ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกในทีมถึงแนวทางและวิธีการทางานให้มีประสิทธิภาพ
 สนับสนุนให้สมาชิกในทีมทางานร่วมกับทีมงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กาหนดคาจากัดความ รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้ และตัวชี้วัดระดับความสามารถ
ของสมรรถนะทางการบริหาร Managerial Competency ทั้ง 6 ตัว ไว้ดังนี้
ระดับความสามารถ
รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้
L – Leadership : มีภาวะผู้นา
คาจากัดความ : การแสดงออกถึงความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่มีผลต่อทีมงาน หน่วยงาน และองค์การ รวมทั้งความสามารถในการบริหาร
จัดการงาน และความสามารถในการจูงใจหรือโน้มน้าวผู้อื่นให้ปฏิบัติตามเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดขึ้น
ไม่สามารถระบุได้
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ
(Beginner)

ระดับ 2
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง
(Intermediate)

ระดับ 3
ขั้นปฏิบัติระดับสูง
(Advanced)

ระดับ 4
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
(Expert)

ระดับ 5
ขั้นมืออาชีพ
(Professional)

สามารถบริหารงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 จัดลาดับความสาคัญและขั้นตอนการทางานของตนเองได้
 บริหารงานของตนเองให้สาเร็จได้ตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
 ให้ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ แก่สมาชิกในทีมได้
 แสดงออกถึงการยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น
 รู้วิธีการและเทคนิคในการให้รางวัลแก่ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นของสมาชิกในทีม
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีส่วนร่วมในการบริหารทีมงาน
 มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนการทางานของทีมงาน
 หาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีระดมสมองจากสมาชิกในทีม
 สนับสนุนสมาชิกในทีมนาเสนอความคิดเห็นของตน
 ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และระบุวิธีการในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์นั้นๆ ได้
 ให้ความเท่าเทียมกันในเรื่องที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกในทีม
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และมีส่วนร่วมในการสร้างและบริหารทีมงาน
 กาหนดทิศทางและเป้าหมายการดาเนินงานของทีมงาน
 ปรับปรุงแผนงาน วิธีการเพื่อให้งานบรรลุผลสาเร็จตามที่กาหนดขึ้น
 ยกประสบการณ์หรือตัวอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อผลักดันให้สมาชิกในทีมปฏิบัติตาม
 สร้างสัมพันธภาพในการทางานที่ดีกับผู้อื่น
 สื่อสารให้สมาชิกในทีมเข้าใจถึงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการทางาน
แสดงสมรรถนะระดั บที่ ๓ และสามารถจูงใจหรือ โน้ ม น้ าวผู้อื่ น ให้ มี ค วามยิน ดี ที่ จะร่วมมื อ เพื่ อ ให้ งาน
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
 แสดงออกถึงความเชื่อมั่นในความคิด คาพูด และการกระทาของตนเอง
 กระตุ้นให้สมาชิกในทีมนาเสนอความคิดเห็นใหม่ๆ
 สอนผู้อื่นในการเผชิญหน้ากับปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
 โน้มน้าวให้ผู้อื่นยอมรับฟังและให้ความร่วมมือในโครงการที่กาหนดขึ้น
 สร้างบรรยากาศของการทางานร่วมกันเป็นทีมได้
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสามารถให้คาปรึกษา แนะนาแก่ผู้อื่นในการบริหารงาน และบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 กาหนดแนวทางเลือกในสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ยุ่งยากซับซ้อนได้
 ทาให้ผู้อื่นมีความคิดคล้อยตามและพร้อมที่จะปฏิบัติตามภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดขึ้น
 นาเสนอประเด็นหรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์การ
 เป็นพี่เลี้ยงหรือให้คาปรึกษา แนะนาแก่ผู้อื่นในการบริหารงาน และบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ระดับความสามารถ

รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้

SS – Strategic Thinking and Strategic HR Direction : การคิดเชิงกลยุทธ์และการกาหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์
คาจากัดความ : ความสามารถในการกาหนดทิศทางกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์การ หน่วยงาน และกลยุทธ์ด้านงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย
เป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์การได้
ไม่สามารถระบุได้
ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน
(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขัน้ ปฏิบัติ
(Beginner)

รู้และเข้าใจนโยบาย ภารกิจหลักขององค์การ ว่ามีความเกี่ยวโยงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างไร
 รับรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีผลต่อความสาเร็จของกลยุทธ์ของหน่วยงานที่กาหนด
 ให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นเพื่อใช้ประกอบการกาหนดกลยุทธ์ขององค์การและหน่วยงานได้
 แสวงหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆในด้านงานบุคคลเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น

ระดับ 2
ขั้นปฏิบตั ิระดับกลาง
(Intermediate)

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และนาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ได้
 อธิบายเป้าหมายและกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานได้
 ปรับเปลี่ยนแผนงานของตนให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมทีมเพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 กาหนดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับกับกลยุทธ์ด้านงานบุคคลที่กาหนดขึ้น

ระดับ 3
ขั้นปฏิบตั ิระดับสูง
(Advanced)

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และนาทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนมาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
 แปลงกลยุทธ์ของหน่วยงานมาสู่แผนปฏิบัติการในรายละเอียดได้
 ปรับเปลี่ยนแผนการทางานของทีมงานให้รองรับกับกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
 อธิบายวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระดับองค์การและระดับหน่วยงาน
 ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อความสาเร็จของกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานได้
 ถ่ายทอดให้สมาชิกในทีมเข้าใจถึงกลยุทธ์ของหน่วยงาน และกลยุทธ์การดาเนินงานด้านบุคคล

ระดับ 4
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
(Expert)

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และกาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
 กาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับองค์การได้
 กาหนดแนวทางเลือกในการนากลยุทธ์ไปใช้ปฏิบัติได้
 แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้
 สอนแนะผู้อื่นถึงเทคนิคและวิธีการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานให้ประสบผลสาเร็จ
 ระบุได้ถึงจุดที่ต้องพัฒนาในงานด้านบุคคล และวางกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงจุดด้อยนั้น
 ชี้แจงได้ถึงผลกระทบของงานด้านบุคคลที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์การ

ระดับ 5
ขั้นมืออาชีพ
(Professional)

แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ภาครัฐ
 วิเคราะห์ได้ถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา โอกาสและภาวะคุกคามที่มีผลต่อการดาเนินงานได้
 วิเคราะห์ได้ถึงโอกาสในการทาภารกิจใหม่ๆ ได้
 กาหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลการปฏิบัติงานในระดับองค์การ
 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้
 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านงานบุคคล ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มและปรับปรุงผลงานขององค์การ
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ระดับความสามารถ

รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้
EC – Empowering and Coaching : การพัฒนาทีมงาน
คาจากัดความ : ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้
ไม่สามารถระบุได้

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ
(Beginner)

สอนงานหรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
 สอนงานด้วยการให้คาแนะนาอย่างละเอียด หรือด้วยการสาธิตวิธีปฏิบัติงาน
 ชี้แนะแหล่งข้อมูล หรือแหล่งทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ระดับ 2
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง  ให้คาปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมข้อดีและปรับปรุงข้อด้อยให้ลดลง
(Intermediate)
 ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงศักยภาพเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
ระดับ 3
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และวางแผนเพื่อให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสามารถ
ขั้นปฏิบัติระดับสูง
 วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(Advanced)
 มอบหมายงานที่ เหมาะสม รวมทั้ งให้ โอกาสผู้ใต้บั งคับบัญชาที่ จะได้ รับการฝึ กอบรม หรือพั ฒนาอย่าง
สม่าเสมอเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับตัดสินใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบางเรื่องเพื่อให้มีโอกาสริเริ่มสิ่ง
ใหม่ๆ หรือบริหารจัดการด้วยตนเอง
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะระดั บ ที่ ๓ และสามารถช่ วยแก้ ไขปั ญ หาที่ เป็ น อุ ป สรรคต่ อการพั ฒ นาศั กยภาพของ
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
(Expert)
 ปรับเปลี่ยนทัศนคติเดิมที่เป็นปัจจัยขัดขวางการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
 เข้ าใจถึ งสาเหตุ แห่ งพฤติ กรรมของแต่ ล ะบุ คคล เพื่ อน ามาเป็ น ปั จจั ยในการพั ฒ นาศั กยภาพของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และทาให้หน่วยงานหรือองค์การมีระบบการสอนงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ขั้นมืออาชีพ
 สร้างและสนับสนุนให้มีการสอนงานและมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน
(Professional)
หรือองค์การ
 สร้างและสนับสนุนให้มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในหน่วยงานหรือองค์การ
CM – Change Management : การบริหารการเปลี่ยนแปลง
คาจากัดความ : ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุ้นผลักดันกลุ่มคนให้เกิดความต้องการจะปรับเปลี่ยนไปใน แนวทางที่เป็นประโยชน์
แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และดาเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้น เกิดขึ้นจริง
ไม่สามารถระบุได้

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ
(Beginner)

เห็นความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน
 เห็นความจาเป็นของการปรับเปลี่ยน สามารถกาหนดทิศทางและขอบเขตของการปรับเปลี่ยนที่ควรเกิดขึ้น
ภายในองค์กรได้
 เข้าใจถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยน และปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนนั้น
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ระดับความสามารถ
รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้
ระดับ 2
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และสนับสนุนให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง  ช่วยเหลือให้ ผู้ อ่ื นเข้าใจถึงการปรับเปลี่ ยนที่ เกิดขึ้นภายในองค์กร ความจาเป็ น และประโยชน์ ของการ
(Intermediate)
ปรับเปลี่ยน นั้นๆ
 สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยน
ดาเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระดับ 3
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญของการปรับเปลี่ยน ที่
ขั้นปฏิบัติระดับสูง
เกิดขึ้น
(Advanced)
 กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเห็นความสาคัญของการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการร่วมแรง
ร่วมใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นจริง
 เน้ น ย้ า และสร้ า งความชั ด เจนโดยการอธิ บ ายสาเหตุ ความจ าเป็ น ประโยชน์ ฯลฯ ของการ
ปรับเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และทาให้เห็นชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนไปอย่างไรและดีขึ้นอย่างไร
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
 เปรียบเทียบให้เห็นว่าสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั้นแตกต่างกันอย่างไร
(Expert)
 ท้าทายความคิดของผู้อื่น แสดงให้เห็นโทษของการนิ่งเฉย และประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงจาก
สภาวการณ์ ปัจจุบัน
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และวางแผนงานที่ดีและดาเนินการตามแผนสาหรับการปรับเปลี่ยนในองค์กร
ขั้นมืออาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(Professional)
 สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละชี้ ให้ เห็ น ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากความพยายามในการปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก รที่ ก าลั งจะ
ดาเนิ น การ อี กทั้ งเตรี ย มแผนการให้ อ งค์ ก รสามารถรับ มื อ กั บ การเปลี่ ยนแปลงนั้ น ๆ ได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพไม่ระส่าระสาย
 เป็ นผู้ นาในการปรับเปลี่ยนองค์กร ผลักดันวิสัยทัศน์ ปลุกขวัญ กาลั งใจ สร้างศรัทธาความเชื่อมั่น
กาหนดกลยุทธ์ และแผนการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นบุคคลสาคัญในการขับเคลื่อน
ให้การปรับเปลี่ยน ดาเนินไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสาเร็จด้วยวิธีดาเนินการที่เหมาะสม
N – Networking : การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน
คาจากัดความ : การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลต่างๆ ในทุกระดับตาแหน่งงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้งความสามารถ
ในการขอความคิดเห็น ความช่วยเหลือ และความร่วมมือต่างๆ จากสมาชิกที่เป็นเครือข่ายเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงานที่กาหนดขึ้น
ไม่สามารถระบุได้

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ
(Beginner)

ระดับ 2
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง
(Intermediate)

สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นภายในองค์การได้
 หาวิธีการในการรักษาความสัมพันธ์กับสมาชิกเครือข่ายภายในที่รู้จักได้
 ให้ข้อมูลและความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกเครือข่ายที่รู้จักได้
 แสดงออกถึงความเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือกับสมาชิกเครือข่ายตามที่ร้องขอ
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และหาวิธีการที่จะรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลภายในองค์การที่ไม่เป็นมิตรเพื่อ
เป้าหมายของการทางานร่วมกัน
 ระบุได้ถึงพฤติกรรมและความต้องการของแต่ละคน
 มีเทคนิคในการเข้าพบบุคคลที่อยู่ภายในองค์การที่แสดงออกถึงความไม่เป็นมิตรได้
 อาสาที่จะให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกเครือข่ายจากภายในองค์การได้
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ระดับความสามารถ
รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้
ระดับ 3
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และแสวงหาโอกาสในการรู้จักกับบุคคลในสายวิชาชีพเดียวกันจากหน่วยงาน
ขั้นปฏิบัติระดับสูง
ภายนอกได้
(Advanced)
 หาวิธีการที่จะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกเครือข่ายภายนอกที่รู้จักได้
 แสดงออกถึงความเต็มใจและยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือแก่สมาชิกเครือข่าย
 ขอความช่วยเหลือจากสมาชิกเครือข่ายที่รู้จักได้
ระดับ 4
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และหาวิธีการหรือเทคนิคในการทาความรู้จักกับบุคคลภายนอกที่เข้าถึงยาก
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
 อ้างถึงสมาชิกเครือข่ายที่รู้จักเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกใหม่ได้
(Expert)
 ขอข้อมูลภายในบริษัทจากสมาชิกเครือข่ายที่รู้จักได้
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมุมมองต่างๆ กับสมาชิกเครือข่ายได้
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และสามารถขอข้อมูลภายในที่สาคัญๆ จากสมาชิกเครือข่ายที่เพิ่งรู้จักได้
ขั้นมืออาชีพ
 คิดหากิจกรรมหรือโครงการเพื่อสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกเครือข่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
(Professional)
 เป็นตัวแทนขององค์การในการเข้าร่วมกิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น
 ปรับเปลี่ยนเทคนิคหรือวิธีการที่จะติดต่อกับบุคคลในระดับตาแหน่งงานที่ต่างกัน
RM – Resource Management : การบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
คาจากัดความ : การตระหนักเสมอถึงความคุ้มค่าระหว่างทรัพยากร (งบประมาณ เวลา กาลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ) ที่ลงทุนไปหรือที่ใช้การปฏิบัติ
ภารกิจ (Input) กับผลลัพธ์ที่ได้ (Output) และพยายามปรับปรุงหรือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่ อพั ฒนาให้การปฏิบัติงานเกิดความคุ้มค่ าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อาจหมายรวมถึงความสามารถในการจัดความสาคัญในการใช้เวลา ทรัพยากร และข้อมูลอย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายสูงสุด
ไม่สามารถระบุได้

ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน

(N/A : Not Applicable)

ระดับ 1 ขั้นปฏิบัติ
(Beginner)
ระดับ 2
ขั้นปฏิบัติระดับกลาง
(Intermediate)
ระดับ 3
ขั้นปฏิบัติระดับสูง
(Advanced)

ระดับ 4
ขั้นผู้เชี่ยวชาญ
(Expert)

ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 ตระหนักถึงความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนที่กาหนดไว้ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรไม่เกินขอบเขตที่กาหนด
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๑ และมีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
 ตระหนักและควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานโดยมีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
 จัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๒ และกาหนดการใช้ทรัพยากรให้สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ต้องการ
 ประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้ได้ผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น หรือมีการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง
 ระบุข้อบกพร่อง วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของกระบวนการทางานและกาหนดการใช้ทรัพยากรที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์
ที่ต้องการโดยมองผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๓ และเชื่อมโยงหรือประสานการบริหารทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรที่คุ้มค่าสูงสุด
 เลือกปรับปรุงกระบวนการทางานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหลายหน่วยงาน และไม่กระทบกระบวนการ
ทางานต่างๆภายในองค์กร
 วางแผนและเชื่ อมโยงภารกิ จของหน่วยงานตนเองกั บหน่ วยงานอื่น (Synergy) เพื่ อให้การใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกิดประโยชน์สูงสุด
 กาหนดและ/หรือสื่อสารกระบวนการบริหารทรัพยากรที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
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ระดับความสามารถ
รายละเอียดพฤติกรรมบ่งชี้
ระดับ 5
แสดงสมรรถนะระดับที่ ๔ และเสนอกระบวนการใหม่ๆ ในการทางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ขั้นมืออาชีพ
ยั่งยืน
(Professional)
 พั ฒ นากระบวนการใหม่ ๆ โดยอาศั ยวิ สั ยทั ศน์ ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ ต่ างๆ มาประยุ กต์ ใน
กระบวนการทางาน เพื่อลดภาระการบริหารงานให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 เพิ่มผลผลิตหรือสร้างสรรค์งานใหม่ที่โดดเด่น แตกต่าง ให้กับองค์กรโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
***********************************
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การกาหนดชือ่ ตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การกาหนดชือ่ ตาแหน่งและมาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มวิชาชีพ

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริการ

1

ทันตแพทย์

1

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1

ช่างเขียนแบบ

2

นักกายภาพบาบัด

2

เจ้าหน้าที่วิจัย

2

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

3

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3

นักจดหมายเหตุ

3

ช่างเครื่องยนต์

4

พยาบาล

4

นักตรวจสอบภายใน

4

ช่างเทคนิค

5

แพทย์

5

นักทรัพยากรบุคคล

5

ช่างพิมพ์

6

เภสัชกร

6

นักเทคนิคการแพทย์

6

ช่างไฟฟ้า

7

วิศวกรการเกษตร

7

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

7

ช่างศิลป์

8

วิศวกรเครื่องกล

8

นักประชาสัมพันธ์

8

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

9

วิศวกรไฟฟ้า

9

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

9

ผู้ปฏิบตั งิ านการเกษตร

10 วิศวกรโยธา

10 นักวิชาการเกษตร

10 ผู้ปฏิบตั งิ านบริหาร

11 สัตวแพทย์

11 นักวิชาการเงินและบัญชี

11 ผู้ปฏิบตั งิ านประมง

12 นักวิชาการช่างศิลป์

12 ผู้ปฏิบตั งิ านพยาบาล

13 นักวิชาการประมง

13 ผู้ปฏิบตั งิ านวิทยาศาสตร์

14 นักวิชาการพัสดุ

14 ผู้ปฏิบตั งิ านวิทยาศาสตร์การแพทย์

15 นักวิชาการโภชนาการ

15 ผู้ปฏิบตั งิ านสัตวบาล

16 นักวิชาการศึกษา

16 ผู้ปฏิบตั งิ านโสตทัศนศึกษา

17 นักวิชาการสถิติ

17 ผู้ปฏิบตั งิ านห้องสมุด

18 นักวิชาการสัตวบาล
19 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
20 นักวิทยาศาสตร์
21 นักวิเทศสัมพันธ์
22 นักสุขศึกษา
23 นักเอกสารสนเทศ
24 นายช่างกลเรือ
25 นายเรือ
26 นิตกิ ร
27 บรรณารักษ์
28 วิศวกร

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทตำแหน่ง : กลุ่มวิชาการ
ชื่อสำยงำน : สอนและวิจัย
ชื่อตำแหน่ง : ศาสตราจารย์

ฉบับที่ 2 : วันที่ 1 พชฤศจิกายน 2561

ชื่อตำแหน่งในสำยงำน :
- ศาสตราจารย์
- รองศาสตราจารย์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- อาจารย์

ลักษณะงำนโดยทั่วไป : สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชชั้นสูง
การให้คาปรึกษา แนะนา แก่นิสติ นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชชั้นสูง การให้คาปรึกษา แนะนา
แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ : สอนวิชาการหรือวิชาชีพชชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ทาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพชในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสติ นักศึกษา ให้คาแนะนาปรึกษาทางด้านวิชาการ
แก่คณาจารย์ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพช
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการสอน และมีผลงานทางวิชาการโดยได้ผ่านการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทตำแหน่ง : กลุ่มวิชาการ
ชื่อสำยงำน : สอนและวิจัย
ชื่อตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ชื่อตำแหน่งในสำยงำน :
- ศาสตราจารย์
- รองศาสตราจารย์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- อาจารย์

ลักษณะงำนโดยทั่วไป : สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชชั้นสูง
การให้คาปรึกษา แนะนา แก่นิสติ นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชชั้นสูง การให้คาปรึกษา แนะนา
แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ : สอนวิชาการหรือวิชาชีพชชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยต้องใช้ทักษะและความชานาญพชิเศษในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ทาให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และนาไปประยุกต์และบูรณาการอย่างกว้างขวาง ควบคุมและตรวจสอบการวิจยั ค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิต
นักศึกษา เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสติ นักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบตั ิงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัตภิ ารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพช
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ได้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความสามารถและความชานาญพชิเศษในการสอน และมีผลงานทางวิชาการ
โดยได้ผา่ นการประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทตำแหน่ง : กลุ่มวิชาการ
ชื่อสำยงำน : สอนและวิจัย
ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฉบับที่ 2 : วันที่ พชฤศจิกายน 256

ชื่อตำแหน่งในสำยงำน :
- ศาสตราจารย์
- รองศาสตราจารย์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- อาจารย์

ลักษณะงำนโดยทั่วไป : สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพชชั้นสูง
การให้คาปรึกษา แนะนา แก่นิสติ นักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชชั้นสูง การให้คาปรึกษา แนะนา
แก่นิสิตนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ : สอนวิชาการหรือวิชาชีพชชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยต้องใช้ทักษะและความชานาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ทาให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและนาไปใช้ประโยชน์ได้ ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา เป็นที่ปรึกษา
ของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยปฏิบตั ิภารกิจตามคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพช
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และ ได้ดารงตาแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี มีความรู้
ความสามารถและความชานาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรือ
2. ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา และ ได้ดารงตาแหน่งอาจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ปี มีความรู้
ความสามารถและความชานาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์วิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิชำกำรศึกษำ ระดับเชี่ยวชำญ
ชื่อสายงาน : วิชำกำรศึกษำ
- นักวิชำกำรศึกษำ ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักวิชำกำรศึกษำ ระดับชำนำญกำร
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชำกำรศึกษำ
- นักวิชำกำรศึกษำ ระดับปฏิบัตกิ ำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ทีป่ ฏิบัติงำนทำงวิชำกำร โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรโปรแกรมการสอน กระบวนการสอน 8. การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา
และวิธีการสอนทุกระดับการศึกษาที่อยู่ในความควบคุมทางสถาบันอุดมศึกษา
9. การจัดการความรู้
๒. การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
10. การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา
๓. การพัฒนานิสิตนักศึกษา
11. การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
๔. การบริการและสวัสดิการนิสิตนักศึกษา
12. การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
๕. การให้บริการทางวิชาการ
13. การวางแผนการศึกษา
๖. การทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม
14. การวิจัยทางการศึกษา
7. การประกันคุณภาพการศึกษา
15. การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานทีม่ ปี ระสบการณ์ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความ
ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญงาน
เชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการศึกษา โดยใช้
เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การกากับ
และประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการศึกษา
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
แนะนา ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
วิชาการศึกษา
ประสบการณ์สูง
- ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนา - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
งานหรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
พัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาใน
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจยั ด้านวิชาการ
มอบหมาย หรือ
งานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง
ศึกษา และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงาน
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

หน้า 1

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
โครงการสาเร็จตามเป้าหมายและ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะและ
ด้านวิชาการศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ประเมินผลแผนงานโครงการ และแก้ไข
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดย
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมี
ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนด
ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
แนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ความชานาญงานสูงมากในงานด้านวิชา
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
การศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมายหรือ
มอบหมาย หรือ
ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมี
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
กากับหน่วยงานด้านวิชาการศึกษา ที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและ
มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับหลักสูตร แบบเรียน
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหลักสูตร สร้างและพัฒนา
๑. ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาขัน้ สูงที่ยุ่งยาก ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชา
การเทียบความรู้ การจัดการความรู้ งานกิจการ
หลักสูตรของวิชาการต่างๆ พัฒนาหนังสือหรือ
ซับซ้อน เช่น ข้อเสนอนโยบาย แผน
การศึกษา พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
นิสิต นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานิสิต นักศึกษา
ตาราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑ์
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
งานบริการและสวัสดิการ งานนักศึกษาวิชาทหาร
ทางการศึกษาจัดทามาตรฐานสถานศึกษา เพื่อ
ตารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา
วิธีการและเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น เพื่อส่งเสริม
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรม
การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
และมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ
ทางการศึกษาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไป
เทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา และ
ศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนนโยบาย
ตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน
ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิชา
ของหน่วยงาน
การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด
๒. สารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อ
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ๒. เป็นผูค้ ดิ ริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ ใน
ทางการศึกษาและกิจการนิสิต ความต้องการ
กาหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ
งานวิชาการศึกษาและเผยแพร่ผลงานที่
กาลังคน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาหลักสูตร
วิชาการศึกษา กาหนดแผนงาน/โครงการเพื่อ
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบและ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา หาวิธีการใน
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการศึกษา เพื่อ
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการศึกษา
หนังสือตาราเรียน ความรู้พื้นฐาน ตลอดจนความ
การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา
ก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิค
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย
ต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ
แนวทางวิธีการในงานด้านวิชาการศึกษาและที่
วิธีการ กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธกี ารและ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เกี่ยวข้อง
มาตรฐานของงานให้มีคุณภาพและ
ระเบียบปฏิบตั ิทาง ด้านวิชาการศึกษา
ยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการ
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา เสนอความเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่
มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ทางด้านวิชาการศึกษา ติดตามความก้าว
หน้าทางวิชาการศึกษา และด้านที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษา
ในโครงการวิจัยทางด้านวิชาการศึกษา
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการ
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ระดับปฏิบัติการ
๓. จัดทามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศทางการศึกษา ดาเนิน
การเกีย่ วกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการ
ศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อเป็น
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

4. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน กิจกรรมและ
สรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม
การวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
การศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
๓. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยงาน 3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลองค์ ๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
ทางด้านการศึกษา เสนอแนะความเห็นทาง
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนา
ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบาย แผน
ระบบข้อมูล เพื่อแนะแนวทางการพัฒนาด้าน
วิชาการศึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ตารา
วิชาการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อ
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
สื่อการเรียน การสอน สื่อการศึกษา การผลิตและ
เหตุการณ์ วิเคราะห์นโยบายของสถาบัน
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง มี
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนว
อุดมศึกษา หรือนโยบาย แผนงาน และ
ประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือ
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของ
จัดทาเอกสารวิชาการ คูม่ ือเกี่ยวกับงานในความ
ความมั่นคง เพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติงาน
สถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาลในการ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ
แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตาม
เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่าง ๆ
ศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา ทั้งในและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สูงสุด
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบ การพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
และแก้ไขให้ทันสมัย เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุน
และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมี
หลักการและวิธีการของงานในด้านวิชา
แล้วต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ประสิทธิภาพ ติดตาม ประเมินผลแก้ไขปัญหา
การศึกษา ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
และสรุปผลการดาเนินงาน กิจกรรม โครงการ
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
ด้านการศึกษา ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องมี
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
วางโครงการสารวจเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและ
ข้อมูลและสถิติทางการศึกษาและกิจการนิสิต
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
นักศึกษา เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการศึกษา
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
5. การให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การจัด
5. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดทา
5. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
บริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
ตามข้อ (๑)-(4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
การศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ
สนับสนุนด้านการศึกษาตามโครงการความร่วมมือ
หน้าทีก่ าหนดนโยบายการปฏิบตั ิงานติดต่อ
การศึกษาและกิจการนิสติ นักศึกษา เผยแพร่
กับต่างประเทศ
ประสานงาน วางแผนมอบหมาย ส่งเสริม
การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์
6. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น จัดบริการ
กากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
การเขียนบทความ จัดทาวารสาร หรือเอกสารต่างๆ
ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ระดับรองลงมา และแก่นสิ ิตนักศึกษา ที่มาฝึก
หลักการและวิธีการของงานวิชาการศึกษา ให้
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
คาปรึกษา แนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถ
ที่กาหนด
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจและปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตาม
ข้อ (1)-(6) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบให้คา
ปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือ
หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่ 1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
สังกัด
ของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตามแผนงาน 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
หรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสาน
1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทในการ
ให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้า 6

ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผน หรือร่วมวางแผนการทางาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
งาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทกี่ าหนด

ด้านการประสาน
ด้านการประสาน
1. ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา 1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา
บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงาน
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานใน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
ร่วมกัน

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
ให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นิสิต
ตลอดจนผูร้ ับบริการได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์
มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอด
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
ความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทางด้านวิชาการที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้
นิสิต นักศึกษาผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายใน
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
และภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
และสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะ
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชาการศึกษา
ปัญหาและ ดาเนินงานได้อย่างม
ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ประสิทธิภาพ
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ เผยแพร่
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการและ
เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร

หน้า 7

ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับงาน
ด้านให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ดาเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่กาหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ
ศึกษาเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

ฉบับที่ 4 : วันที่ 11 มีนาคม 2562 (ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา)
ระดับปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโทหรือ
วุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่า
กว่านี้ ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์
อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและ
ประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร
การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกีย่ วข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัตกิ าร
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบตั ิการ
และ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบตั ิการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด

หน้า 8

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับเชี่ยวชำญ
ชื่อสายงาน : วิเครำะห์นโยบำยและแผน
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับชำนำญกำร
ชื่อตาแหน่ง : นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
- นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับปฏิบัติกำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำงๆ ที่ปฏิบัติงำนวิเครำะห์นโยบำยและกำรวำงแผน โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประสำนแผน ประมวลแผน พิจำรณำเสนอแนะเพื่อประกอบ
4. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา
กำรกำหนดนโยบำย จัดทำแผนหรือโครงกำร
5. การวางผังแม่บท แบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
๒. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรใช้ทรัพยำกร
6. การจัดทาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผน และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. กำรจัดหำและจัดสรรทรัพยำกร กำรบริหำรทรัพยำกร กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน
- ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผูป้ ฏิบตั ิงานที่มปี ระสบการณ์ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถความชานาญงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถความชานาญงาน
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้าน
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
วิเคราะห์นโยบายแผน
วิเคราะห์นโยบายและแผน
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้าทดลอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
งานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
มีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางและ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
มอบหมาย หรือ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทีม่ ีขอบเขต
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
หน้า 1

ระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรือ งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ความรู้ใหม่
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการสาเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงาน

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ทางานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดย
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ต้องกาหนดแนวทางการทางานที่เหมาะสม
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
กับสถานการณ์ ตลอดจนกากับตรวจสอบ
และความชานาญงานสูงมากในงานด้าน
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
วิเคราะห์นโยบายแผน
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาใน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
งานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนกากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หน้า 2

ระดับเชี่ยวชาญ
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานตลอดจนให้
คาปรึกษาแนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย
หรือ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
กากับหน่วยงานด้านวิเคราะห์นโยบายแผน
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
พิเศษ ตลอดจน กากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประสานแผน
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ
เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน
1. ปฏิบัติการด้านงานวิเคราะห์นโยบายและ
ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะ
แผนขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม ตรวจสอบ
เพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย
การปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

2. จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผล ๒. จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ
การดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ
ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นแผนงานของหน่วยงานทั้งหมด
เพื่อให้การปฏิบัติงานแผนงาน โครงการ
เพื่อให้การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
งานวิชาการ เทคนิควิธีการกาหนดแนวทาง
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ หรือเพื่อ
หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับงาน
ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน้า 3

ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิค
ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน
2. เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ ใน
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และเผยแพร่
ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ที่มีประโยชน์ต่องานวิเคราะห์
นโยบายและแผน วางหลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกาหนด
วิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อพัฒนาระบบหรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มคี วามยุ่งยากและมี
ขอบเขตกว้างขวางมากทางด้านนโยบายและ
แผน ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน และด้านที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของหน่วยงานเป็นที่ปรึกษา
ในโครงการวิจัยทางด้านนโยบายและแผน
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา 3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ วิจัยด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทา
และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
รองลงมาและแก่นิสติ นักศึกษา ที่มาฝึก
เอกสารวิชาการ คู่มือเกีย่ วกับงานในความ
หลักการและวิธีการของงานในด้านวิเคราะห์
ปฏิบัติงานตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
รับผิดชอบและเผยแพร่ผลงานทางด้าน
นโยบายและแผน ให้คาปรึกษา แนะนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อพัฒนางาน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ขอ้ มูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
หน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานติดต่อ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม
กากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ ให้
คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 4

ระดับเชี่ยวชาญ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตั้ง
เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจและปฏิบัตหิ น้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิ านใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
๕. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
หน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงาน
หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้

ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทใน ๑. ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา
การให้ความเห็นและคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอืน่ เพื่อให้
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงาน
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่ ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
มอบหมาย

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
ของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัดวางแผนหรือ
2. ร่วมวางแผนการทางาน โดยเชือ่ มโยงหรือ
บูรณาการแผนงาน โครงการ ในระดับ
กลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา มอบหมาย
งาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัตงิ านติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน รวมทั้งตอบปัญหาและชีแ้ จงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับ
บริการได้รับทราบข้อมูล ความรูต้ า่ งๆ ที่เป็น
ประโยชน์

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสติ นักศึกษา
ตลอดจนผูร้ ับบริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิเคราะห์นโยบาย
ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ยุ่งยาก
และแผนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิตนักศึกษา
ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา นิสิตนักศึกษา
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
หน่วยงานรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนา
เข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
ความรู้ เทคนิคและทักษะ ให้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและดาเนิน
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
2. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
วิเคราะห์นโยบายและแผนที่ซับซ้อน เพื่อ
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ ี่สอดคล้อง
3. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการและ
เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร

หน้า 6

ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผนให้บคุ คลหรือ
หน่วยงานสามารถดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ หรือ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ประโยชน์

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หรือวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
ปฏิบัติการ และ
ปฏิบัติการ และ
บัญชี การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ 2. ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
อักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์
หรือ
วิจัยสังคมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ
ปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด

หน้า 7

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร
ชื่อสายงาน : วิชำกำรเงินและบัญชี
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชำกำรเงินและบัญชี

ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับเชี่ยวชำญ
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับชำนำญกำร
- นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติกำร

ลักษณะงานโดยทั่วไป :
สำยงำนนี้คลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ทีป่ ฏิบัติงำนทำงกำรเงิน กำรคลัง กำรบัญชี โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. กำรปฏิบัตเิ กี่ยวกับกำรเงิน กำรคลัง กำรบัญชี กำรวิเครำะห์งบประมำณ
๒. กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
๓. กำรวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและบัญชี
๔. กำรจัดทำฐำนข้อมูลทำงกำรเงิน
๕. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรลงบัญชีประเภทต่ำงๆและปฏิบตั หิ น้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องการความรูค้ วามสามารถทางวิชาการใน
การทางานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี
- ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
สูงในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี
สูงมากในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ วิจัย เพื่อการ
ปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหา
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
ในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
มอบหมาย หรือ
ได้รับมอบหมาย หรือ
หน้า 1

ระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านวิชาการเงินและบัญชี
โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบ หรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ความรู้ใหม่
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการเงินและบัญชี
และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการสาเร็จ

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชีที่มี
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และ
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ค่อนข้างมากโดยต้องกาหนดแนวทางการ
และความชานาญงานสูงมากในงานด้าน
ทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
วิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้อง
กากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพือ่ ให้งานที่
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยาก
รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ซับซ้อนมาก ตลอดจนกากับและตรวจสอบ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้งานที่
รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หน้า 2

ระดับเชี่ยวชาญ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ
และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
กากับหน่วยงานด้านวิชาการเงินและบัญชี
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและ
มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. จัดทาบัญชี จัดทารายงานเงินรายจ่ายตาม ๑. ควบคุม จัดทาบัญชี เอกสารรายงานความ 1. ปฏิบัติการด้านวิชาการเงินและบัญชีขั้นสูง ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
งบประมาณประจาเดือน จัดทาประมาณ
เคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงิน
ที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม ตรวจสอบ
วิชาการเงินและบัญชี พัฒนาและ
การรายได้ รายจ่ายประจาปี พร้อมทั้ง
นอกงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ
จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน เอกสารรายงาน
แสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น
เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์ วิธีการ
ความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้
และเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบและ
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อ
ของส่วนราชการ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
แสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็น
ฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการ
บัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและ
รายงานการเงินของหน่วยงาน เพื่อพร้อมที่
จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
๒. ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสาร ๒. ควบคุม จัดทาและดาเนินการต่างๆ ในด้าน 2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
2. เป็นผู้คดิ ริเริม่ การดาเนินการวิจัยต่างๆ
สาคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่าย
งบประมาณ ตรวจสอบรายงานการเงิน
วิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ
ในงานวิชาการเงินและบัญชี และเผยแพร่
เงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การ
ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน และรายงาน
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
ปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของ
การเงินและบัญชีถูกต้องตามหลักเกณฑ์
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการเงินและ
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ
งาน จัดทาฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกา
และวิธีการที่กาหนดให้เป็นปัจจุบัน
บัญชี เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ
เงินและบัญชี วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
เบิกจ่ายในหมวดต่างๆดาเนินการเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทาง พัฒนา
วิจัย ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธีการและ
งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ระบบและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพ
ระเบียบปฏิบัติทางด้านวิชาการเงินและ
งบประมาณ จัดทาและดาเนินการต่างๆใน
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
บัญชี ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัย
ด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรร
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
งบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ
เงินและบัญชี
ปฏิบัติงานวิชาการเงินและบัญชี เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมากทางด้านวิชาการเงินและบัญชี
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิชาการเงินและบัญชีและด้านที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ
หน้า 3

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ
วิจัยทางด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด
๓. วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท
ระเบียบปฏิบัตดิ ้านการเงินการงบประมาณ
และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ให้การ บริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ ประเมินผล
และการบัญชีชี้แจงคาขอตั้งงบประมาณ
หลักการและวิธีการของงานในด้านวิชาการ
วิชาการเงินและบัญชี ตอบปัญหาและชี้แจง
และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจาปีต่อสานักงบประมาณ
เงินและบัญชี ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบ
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
รายจ่าย และจัดทารายงานผลการ
จัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับงานใน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การปฏิบัติการ
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความ
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
และรายงานการเงินและบัญชีต่างๆถูกต้อง
จาเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดให้เป็น
หน่วยงาน
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตั้ง
เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
ปัจจุบัน
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการเงินและ
เกี่ยวข้อง
บัญชีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็น
๔. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตาม 4. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน ๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติดา้ นการเงิน
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจัดทา
ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
การงบประมาณและการบัญชี ชี้แจง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้
หน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงานติดต่อ
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
รายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหา
การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง มี
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
ข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการ
กากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ ให้
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
การงบประมาณ และการบัญชี เพื่อให้การ
ปรับปรุงการจัดทาและจัดสรรงบประมาณ
คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ
ประเมินผล และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องใน
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไข
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิ านใน
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงาน
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 4

ระดับปฏิบัติการ
5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นิสิต
นักศึกษา ที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
5. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัยด้านวิชาการเงินและบัญชี จัดทา
เอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
วิชาการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
6. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
วิชาการเงินและบัญชี ให้คาปรึกษา
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานให้หน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
การพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ
งานตามข้อ (1)-(6) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดแผนงานมอบหมาย
ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม ประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการวางแผน
๑. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
๒. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงาน
หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ตามที่กาหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
๑. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
หน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
๒. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน โดย
แผนหรือโครงการของหน่วยงาน
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
๓. แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
งานติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิท์ ี่กาหนด
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทใน ๑. ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา
การให้ความเห็นและคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอืน่ เพื่อให้
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงาน
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
มอบหมาย

หน้า 6

ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน หรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนด
2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิด
ความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและ
บัญชี รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับ
บริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์

๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและ
บัญชี เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน นิสิต ตลอดจน
ผู้รับบริการได้ทราบข้อมูล และความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและ
ทางด้านวิชาการเงินและบัญชีที่ยุ่งยาก
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
บัญชีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา
ซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับ บัญชา นิสติ ผู้รับ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับงาน
ผู้ใช้บริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
วิชาการเงินและบัญชี ให้บุคคลหรือ
รวมทั้ง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
หน่วยงานสามารถดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไป
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้
ตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ หรือ
เข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่าง
เทคนิคและทักษะ ให้สามารถนาไป
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
ถูกต้อง
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและดาเนินงาน
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ เผยแพร่
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการเงิน
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
และบัญชี เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
วิชาการเงินและบัญชีที่ซับซ้อน เพื่อ
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการ
หน่วยงาน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
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ระดับปฏิบัติการ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
หรือ วุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒอิ ย่างอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านการบัญชี การเงิน
พาณิชยศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
และ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชานาญพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิชำกำรพัสดุ ระดับเชี่ยวชำญ
ชื่อสายงาน : วิชำกำรพัสดุ
- นักวิชำกำรพัสดุ ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักวิชำกำรพัสดุ ระดับชำนำญกำร
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชำกำรพัสดุ
- นักวิชำกำรพัสดุ ระดับปฏิบัติกำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัตงิ ำนวิชำกำรพัสดุ โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพัสดุทั่วไปของของส่วนรำชกำร ร่ำงสัญญำซือ้ สัญญำจ้ำง กำรศึกษำ
ค้นคว้ำรำยละเอียดต่ำงๆ ของวัสดุครุภณ
ั ฑ์ เพื่อกำหนดมำตรฐำนและคุณภำพของพัสดุ ศึกษำวิเครำะห์และเสนอควำมเป็นเกี่ยวกับงำนพัสดุ และปฏิบัตหิ น้ำที่เกี่ยวข้อง
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการพัสดุ
- ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มปี ระสบการณ์ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทีม่ ปี ระสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถความชานาญงาน
โดยใช้ความรู้ ความสามารถความชานาญงาน
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านวิชาการ ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
พัสดุ
วิชาการพัสดุ
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้าทดลอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
หรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
ความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางและ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
มอบหมาย หรือ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ด้านวิชาการพัสดุ ที่มีขอบเขตเนือ้ หาของงาน ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และ
ยุ่งยาก ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนด มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
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ระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านพัสดุ โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์สูง
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรือ งานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ความรู้ใหม่
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการพัสดุและนามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้การ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการสาเร็จ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ
และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ

ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
แนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
ตลอดจนกากับตรวจสอบผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ และความชานาญงานสูงมากในงานด้าน
ความรู้เกี่ยวกับงานตลอดจนให้คาปรึกษา
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ วิชาการพัสดุ
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาใน
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
งานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนกากับและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
หรือ
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มี
วัตถุประสงค์ และ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
กากับหน่วยงานด้านวิชาการพัสดุ ที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา
๑. จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา
1. ปฏิบัติการด้านวิชาการพัสดุขั้นสูงที่ยุ่งยาก ๑. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้า
ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษา
ซับซ้อน ควบคุม ดูแล กากับ ตรวจสอบ
วิชาการพัสดุ พัฒนาและประยุกต์ใช้
รายละเอียดต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ
ค้นคว้า วิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ ของ
การปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตาม
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ
พัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบ
ระเบียบของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
ประสบการณ์ วิธีการและเทคนิคต่างๆ
ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ
ราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์
การพัสดุ
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานในการ
อะไหล่ การบารุงรักษา ความแข็งแรง
ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ การ
ปฏิบัติงาน
ทนทาน เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพ
บารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น
ของพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพ
เพื่อกาหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ
ของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ และประเมินคุณภาพของพัสดุ
ตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุ
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ
๒. จัดทารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุม
ในการจัดการ จัดซื้อพัสดุ
ทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของ
๒. วิเคราะห์และจัดทารายละเอียดบัญชี หรือ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ 2. เป็นผูค้ ิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ
พัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกีย่ วกับคุณลักษณะ
วิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
ในงานวิชาการพัสดุ และเผยแพร่ผลงานที่
โดยสะดวก
เฉพาะของพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุ
วิชาการ คูม่ ือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการพัสดุ
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการพัสดุ
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย
เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทาง พัฒนา
ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธีการและ
ระบบและมาตรฐานของงานให้มีคุณภาพ
ระเบียบปฏิบตั ิทางด้านวิชาการพัสดุ เพือ่
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการ
พัฒนาระบบหรือมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
วิชาการพัสดุ เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา
พัสดุ
และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
วิชาการพัสดุ ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านการพัสดุ และด้านที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยทางด้านวิชาการพัสดุ เพื่อให้คาแนะนา
และข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
หน้า 3

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
๓. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง ๓. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จาหน่ายพัสดุ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับงาน
และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ให้การ บริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
เมื่อชารุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จาเป็นใน
พัสดุ จัดทาเอกสารวิชาการ คูม่ ือเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานในด้านวิชาการ
วิชาการพัสดุตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
การใช้งานอีกต่อไปเพื่อให้พัสดุเกิด
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
พัสดุ ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ
ประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
ทางด้านพัสดุเพื่อพัฒนางานวิชาการ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
งานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
และพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานให้มี
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องมี
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
เจรจาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิชาการ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
พัสดุ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
๔. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม ๔. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ
๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบตั ิงานแก่
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
งาน ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิต
และวิธีการของงานวิชาการพัสดุ ให้คาปรึกษา
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
มีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
ประเมินผล และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องใน
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและ
เกี่ยวข้อง
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบ
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
การพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
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ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
๕. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ
งานตามข้อ (1)-(4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมาย
ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติ
งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
2. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
หน่วยงานที่สังกัด
ของหน่วยงานที่สังกัด
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
แผนหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไข
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงาน ๑. ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาท ๑. ประสานการทางานภายในสถาบัน
หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
ในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
อุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทใน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น
การเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
กาหนดไว้
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ตามที่กาหนดไว้

หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
งาน ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทกี่ าหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด

ระดับปฏิบัติการ
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานพัสดุ รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูล ความรูต้ ่างๆ ที่เป็นประโยชน์

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านงานพัสดุ เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณา กาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงาน
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
และความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
ได้รับมอบหมาย
ร่วมกัน
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการพัสดุแก่
ทางด้านพัสดุที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้
ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้รับบริการ
บังคับ บัญชา นิสิตนักศึกษา ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค
และสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
และทักษะ ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาและดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
2. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
พัสดุที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
เรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ 3. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
หน่วยงาน
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
การและเปลีย่ นเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
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ระดับเชี่ยวชาญ
2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
ด้านการบริการ
1. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับงาน
พัสดุ ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
ดาเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่กาหนดไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการ
พัสดุ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หรือวุฒิปริญญาเอก หรือ คุณวุฒอิ ย่างอื่นที่
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัตกิ าร และ
เทียบได้ไม่ตากว่
่ านี้ ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ 2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม
หรือ
หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชานาญ
การพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ
ชื่อสายงาน : วิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ระดับเชี่ยวชำญ
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ระดับชำนำญกำร
- นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ระดับปฏิบัติกำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัตงิ ำนโสตทัศนศึกษำ โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. กำรรวบรวมข้อมูลทำงวิชำกำรนำมำดัดแปลง และเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ 3. การควบคุมการใช้ การจัดหาและเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ตา่ งๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒. กำรเลือกใช้เทคนิค หรืออุปกรณ์ในกำรสอน กำรบรรยำย กำรประชุม กำรฝึกอบรม และ
นิทรรศกำรผลกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำร และแผนงำนของส่วนรำชกำรต่ำงๆ
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความ
สามารถทางวิชาการในการทางาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
โสตทัศนศึกษา ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน
ความเชีย่ วชาญพิเศษในงานด้าน
สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
วิชาการโสตทัศนศึกษา โดยใช้
วิชาการโสตทัศนศึกษา โดยใช้
และประสบการณ์สูงในงานด้าน
และประสบการณ์สูงมากในงาน
ความรูค้ วามสามารถ ความ
ความรู้ความสามารถ ความ
วิชาการโสตทัศนศึกษา
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมาก
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
มาตรฐานของงาน หรืองาน
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือ
วิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนา
พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
งาน ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ใหม่
ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน
และมีขอบเขตกว้างขวางและปฏิบัติ ในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
กว้างขวาง
นามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ
โดยต้องประยุกต์ทฤษฏีแนวความคิด
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ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิชาการโสต
ใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพื่อ
และความรับผิดชอบในการควบคุม
มอบหมาย หรือ
ทัศนศึกษาและนามาประยุกต์
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
การปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศน - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน
ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
มากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางาน
การควบคุมการปฏิบตั ิงานที่มี
สาเร็จตามเป้าหมายและ
ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา
ที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดย
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย
วัตถุประสงค์ ตลอดจนเสนอแนะ
หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
ต้องกาหนดแนวทางการทางานที่
และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
และประเมินผลแผนงานโครงการ ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกีย่ วข้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
ซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้ความ
และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ และ
กากับตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถ ประสบการณ์ และความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุ
ชานาญงานสูงมากในงานด้าน
มาก หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับ
มอบหมาย
ประสงค์ และ
วิชาการโสตทัศนศึกษา
งาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน
มอบหมาย
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการ
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
ประสงค์ และ
หน่วยงานมีหน้าที่และความ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
รับผิดชอบในการควบคุมกากับ
มอบหมาย
หน่วยงานด้านวิชาการโสตทัศน
ศึกษา ที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
งานหลากหลาย และมีขั้นตอน
การทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
งานที่รับผิดชอบ สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
1. จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ 1. ควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภท
1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการโสตทัศน
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญ 1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย
เครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิต วัสดุ
ศึกษาขั้นสูงที่ยุ่งยากซับซ้อน
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
พิเศษ ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
การผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือ
ควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
แสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดง
บรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือ
วิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ วิธีการเทคนิคต่างๆ
หรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่อง
บรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียง
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ประสบการณ์ วิธีการ และเทคนิค เสนอแนะรูปแบบและเทคนิค
เสียงหรือเครื่องฉายดาเนินไปโดย
หรือเครื่องฉายดาเนินไปโดยความ
ต่างๆ เพือ่ พัฒนาระบบและ
เกี่ยวกับงานวิชาการโสตทัศนศึกษา
ความเรียบร้อย และเกิดความ
เรียบร้อยและเกิดความเหมาะสม
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
เหมาะสม
พัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ พัฒนาระบบ และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
2. ช่วยแปล เขียน เรียบเรียง คาบรรยาย 2. ควบคุม ดูแล ตรวจทาน แปล
2. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 2. เป็นผูค้ ิดริเริ่มการดาเนินการ
2. ส่งเสริม กากับ ดูแล และ
ภาพ คาบรรยายแผนภูมิ บทรายการ
เขียน เรียบเรียง คาบรรยายภาพ
หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
วิจัยต่างๆในด้านวิชาการโสต
ตรวจสอบโครงการวิจัยด้าน
วิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ การ
คาบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ
เอกสารวิชาการคู่มือเกี่ยวกับงานใน
ทัศนศึกษา และเผยแพร่ผลงาน
วิชาการโสตทัศนศึกษาให้เป็น
แปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ
ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ การแปล
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
ไปตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุ
และการนาเสนอสถิติข้อมูลตาม
ความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ และ
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์
ภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายใน
หลักวิชาโสตทัศนศึกษาเพื่อเผยแพร่ การนาเสนอสถิติข้อมูลตามหลัก
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางาน
ต่องานวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาพรวมของหน่วยงาน
ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์
วิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพร่ วิชาการ เทคนิควิธีการ กาหนด
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ในด้านต่างๆ
ความรู้หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์
แนวทางพัฒนาระบบและมาตรฐาน
วิจัย ประเมินผล รวมทั้ง
ในด้านต่างๆ
ของงานให้มีคุณภาพและประสิทธิ
กาหนดวิธีการและระเบียบ
ภาพยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการใน
ปฏิบัติทางด้านวิชาการ
การแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับงานด้าน
โสตทัศนศึกษา เพื่อพัฒนา
วิชาการโสตทัศนศึกษา
ระบบหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิชาการโสตทัศน
ศึกษา เสนอความเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาที่มีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวางมากทาง
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
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ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านวิชาการโสตทัศน
ศึกษา และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของหน่วยงาน
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัย
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอ
แนะในการดาเนินการ
3. จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่อง 3. ควบคุมการจัดหา ดูแล รักษา
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น 3. ให้บริการด้านวิชาการต่างๆ
3. เป็นผู้คดิ ริเริม่ และวางแผนดาเนิน
เสียงเครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุ
ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
เช่น ฝึกอบรม ให้การบริการ
การวิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงาน
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิค
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีประหยัด
การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้
วิธีการของงานในด้านวิชาการ
วิชาการโสตทัศนศึกษา
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
งบประมาณของหน่วยงาน และ
งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของ
โสตทัศนศึกษา ให้คาปรึกษา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาเป็น
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน และดาเนินงานได้อย่างมี
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
อย่างมาก วางหลักเกณฑ์ในการ
ประสิทธิภาพ
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
วิเคราะห์ วิจยั ประเมินผล รวมทั้ง
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
กาหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรม การต่างๆ
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทน
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และ
แต่งตั้ง เพื่อให้ขอ้ มูลทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
วิจัย เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ประกอบการพิจารณาและ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
ในการปฏิบัติงานวิชาการโสตทัศน
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
หรือเจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
ศึกษาหรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
เกี่ยวข้อง
งานวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปัญหาต่างๆ และแนวทาง การแก้ไข
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ปัญหาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้าน
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ ที่มคี วามยุ่งยากซับซ้อนมากและมี
พิจารณาและตัดสินใจและ
ขอบเขตกว้างขวางมาก ติดตาม
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษาและด้านที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้
หน้า 4
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4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
4. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์
ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติ หรือวิจัยด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
จัดทาเอกสารวิชาการ คูม่ ือเกี่ยวกับ
และแก่นิสิตที่มาฝึกปฏิบตั ิงาน
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ผลงานทางด้านวิชาการโสตทัศน
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ศึกษา เพื่อพัฒนางานวิชาการ และ
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยว กับหลักการและวิธกี าร
ของงานวิชาการ โสตทัศนศึกษา
ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยที่สาคัญทางด้านวิชาการโสต
ทัศนศึกษา เพื่อให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
นอกจากอาจปฏิบัติงานตาม
นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทาง
ข้อ (1)-(3) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
(1)-(3) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาในระดับ
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
ชาติหรือระดับนานาชาติประเมิน
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน
การปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน
และวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้
วางแผนมอบหมาย ส่งเสริม กากับ
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม
คาปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะเป็น
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้
กากับ ควบคุม ดูแล และ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิชาการโสต
คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
ทัศนศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ
ติดตามประเมินผล และแก้ไข
แนะนาปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิ าน
ประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
แก่หน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงาน
การปฏิบัติ งานบรรจุตามเป้าหมาย
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดความรู้
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เพื่อให้การปฏิบัติ งานบรรจุ
ความเชี่ยวชาญและพัฒนาบุคลากร
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
กาหนด
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
เจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
วิชาการโสตทัศนศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชา
การประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับปฏิบัติการ

ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่
รับผิดชอบ

2. ร่วมวางแผนการทางานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้า
หมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
6. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าว
ข้างต้นแล้วต้องทาหน้าที่กาหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงาน 1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ 1. ร่วมกาหนดนโยบาย และ
ของหน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ทางานตามแผนงานหรือโครงการ
ทางานตามนโยบาย แผนงาน หรือ
ทางาน โดยเชื่อมโยงหรือ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไข
บูรณาการแผนงาน โครงการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ปัญหาในการปฏิบัติงานและ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
บรรลุตามเป้าหมายแลผลสัมฤทธิ์
ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุ
อุดมศึกษา
ที่กาหนด
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
หน้า 6

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และ
แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. เป็นผู้แทนของกลุม่ สถาบันอุดม
ศึกษา หรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมกาหนดนโยบาย
หรือโครงการทางด้านวิชาการ
โสตทัศนศึกษา เพื่อให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกัน
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
1. ประสานการทางานภายในสถาบัน 1. ประสานการทางานโครงการ
1. ประสานการทางานโครงการ
บทบาทในการให้ความเห็นและ
อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมี
ต่างๆ กับบุคคลหน่วยงาน หรือ
ต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือ
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว
องค์กรอื่นโดยมีบทบาทในการ
องค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
จูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ร่วมมือและผลสัมฤทธิต์ ามที่
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ตามที่กาหนดไว้
กาหนด
กาหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้น ๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่ 2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล
หน่วยงานภายในสถาบันอุดม
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง
ศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและ
ความเข้าใจและความร่วมมือใน
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
การดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับ
และเกิดความร่วมมือในการ
และเกิดความร่วมมือในการ
และเกิดความร่วมมือในการ
มอบหมาย
ดาเนินงานร่วมกัน
ดาเนินงานร่วมกัน
ดาเนินงานร่วมกัน

๒. ชี้แจงและให้รายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่
บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านบริการ
ด้านบริการ
ด้านบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศฝึกอบรม ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอด
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการ
ความรู้ทางด้านวิชาการโสตทัศน
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ
ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
โสตทัศนศึกษา แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ศึกษาที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้
หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเพื่อ
หรือยุง่ ยากซับซ้อนมากเป็น
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ ง
นิสิต นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง
บังคับบัญชานิสิต นักศึกษา ผู้รับ
สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
พิเศษทางด้านวิชาการโสตทัศน
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ภายในและภายนอกหน่วยงาน
บริการทัง้ ภายในภายนอกหน่วยงาน
วิชาการโสตทัศนศึกษา ให้
ศึกษา ในระดับชาติหรือนานา
ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ ง
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรือ่ ง
บุคคล หรือหน่วยงานสามารถ
ชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
ดาเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไปตาม
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
พัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะ
นโยบายและแผนงานที่กาหนด
อย่างกว้างขวาง
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
แก้ไขปัญหาและดาเนินงานได้
การตัดสินใจและสนับสนุน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจของหน่วยงาน

หน้า 7

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ ๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ ๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับวิชาการ
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชา
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
วิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้
โสตทัศนศึกษา เพื่อให้บุคลากร
การด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ที่ซับซ้อนเพื่อก่อให้เกิดการแลก
ภารกิจขององค์กร
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้รบั บริการ
เปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ประโยชน์
ได้ทราบข้อมูลและความรู้ตา่ งๆ ที่
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อ
เป็นประโยชน์สอดคล้อง และ
ก่อให้เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้
สนับสนุน ภารกิจของหน่วยงาน
และพัฒนาองค์กร
และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

หน้า 8

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
วิชาการโสตทัศนศึกษา เพื่อให้
บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ปริญญาโทหรือวุฒิปริญญาเอก
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ
หรือ ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทาง
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการ
และ
และ
ศึกษา สื่อสารมวลชน วารสาร
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศน 2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
ศาสตร์ ศิลปะการช่าง ศิลปศึกษา
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ
ศึกษา ระดับชานาญการ มาแล้ว
ภาพถ่ายและเทคโนโลยี การพิมพ์
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อย
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
เวชนิทัศน์ อุตสาหกรรมศิลป์
กว่า 4 ปี
ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ
หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ
ตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
ปฏิบัติการ
ศึกษา ระดับปฏิบัติการ และ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการโสตทัศน
โสตทัศนศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ
ศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด

หน้า 9

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตำแหน่งในสำยงำนและระดับตำแหน่ง :
- นักทรัพยำกรบุคคล ระดับเชี่ยวชำญ
ชื่อสำยงำน : บริหำรงำนบุคคล
- นักทรัพยำกรบุคคล ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- นักทรัพยำกรบุคคล ระดับชำนำญกำร
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยำกรบุคคล
- นักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบตั ิกำร
ลักษณะงำนโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัติงำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัตเิ กี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ ดังต่อไปนี้
๑. กำรกำหนดหน่วยงำนและควำมต้องกำรอัตรำกำลัง
- กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน
๒. กำรกำหนดและตรวจสอบเกี่ยวกับตำแหน่ง เงินเดือน
- กำรธำรงรักษำบุคลำกรทีม่ ีคุณภำพและประสิทธิภำพ
๓. กำรดำเนินงำนด้ำนงำนบริหำรงำนบุคคลต่ำงๆ เช่น
- กำรจัดสวัสดิกำร และกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและบรรยำกำศ
- กำรสรรหำและจัดสรรบุคคลเข้ำปฏิบัติงำน
- กำรจัดทำทะเบียนประวัติ
- กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตรำเงินเดือน
- กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกจำกงำน
- กำรตอบแทนสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ควำมต้องกำรและกำรวำงแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
- กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
- ทุนพัฒนำอำจำรย์
- กำรจัดทำข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และปฏิบตั ิหน้ำที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเภทตำแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

ระดับปฏิบัติกำร
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการใน
การทางานปฏิบัติงานเกีย่ วกับด้านการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล
- ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมระดับตำแหน่ง
ระดับชำนำญกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มคี วาม
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
เชี่ยวชาญในงานด้านการบริหารงาน
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
ทรัพยากรบุคคล โดยใช้ความรู้ความสามารถ
สูงในงานด้านการบริหารงานทรัพยากร
สูงมาก ในงานด้านการบริหารงานทรัพยากร
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
บุคคล
บุคคล
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ระดับปฏิบัติกำร
-

-

-

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมระดับตำแหน่ง
ระดับชำนำญกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจยั เพือ่ การ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไข
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมี
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
ขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
มอบหมาย หรือ
ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มี
ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนดแนวทางการ - กากับและตรวจสอบการปฏิบัตงิ านของ
ทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
กากับและตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งาน
ตามวัตถุประสงค์ และ
ที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
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ระดับเชี่ยวชำญ
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ความรู้ใหม่
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
สาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
- เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ
และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้
คาปรึกษาแนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการควบคุมกากับ
หน่วยงานด้านการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย
และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
มากเป็นพิเศษ
- กากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพือ่ ให้งานที่
รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมระดับตำแหน่ง
ระดับปฏิบัติกำร
ระดับชำนำญกำร
ระดับชำนำญกำรพิเศษ
ระดับเชี่ยวชำญ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านการปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากร ๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากร ๑. ปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขั้น ๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บุคคล เช่น การกาหนดตาแหน่งและอัตรา
บุคคล เช่น การวางแผนอัตรากาลัง การ
สูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องใช้ความรู้
บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาและประยุกต์
เงินเดือนการรับรองคุณวุฒิ การจัด
กาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การ
ความสามารถ ความชานาญงาน และ
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ระบบงานการสรรหา การสอบ การบรรจุ
รับรองคุณวุฒิ การจัดระบบงาน การสรรหา
ประสบการณ์ทางด้านบริหารงานทรัพยากร
ประสบการณ์ วิธีการและเทคนิคต่างๆ
แต่งตั้ง โอน ย้าย การจัดทาทะเบียนประวัติ
การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การจัด บุคคลสูงมาก เพื่อจัดทา ปรับปรุง ข้อเสนอ
ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาในการ
การจัดหา แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกีย่ วกับ
ทาทะเบียนประวัติ การเลื่อนเงินเดือน การ
แนวทางการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ประวัติการปฏิบตั ิงาน การเลื่อนเงินเดือน
เลื่อนตาแหน่ง การส่งเสริมและพัฒนา
การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ติดตาม
พัฒนาระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การเลื่อนตาแหน่ง การส่งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน สวัสดิการ ประเมินผล เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนางาน
สมรรถนะบุคลากร การจัดสรรทุน การ
และประโยชน์เกื้อกูลอื่น การพิจารณา
ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ดาเนินการเรื่องการขอรับบาเหน็จบานาญ
ดาเนินการทางวินัย วินิจฉัยและแก้ปัญหา
บริหารงานบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และเงินทดแทน การพิจารณาดาเนินการ
ข้อขัดข้องต่างๆ ในเรื่องการบริหารงาน
ที่กาหนด
ทางวินัยเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การดาเนินการ
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย กฎ มติ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ดาเนินการสร้างและพัฒนาวิธีการ เครื่องมือ 2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์
2. เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการ
เกี่ยวกับการวัดและประเมินต่างๆ เช่น การ
หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสาร
ในงานการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
สรรหาและพัฒนาบุคลากร รวบรวม
ประเมินค่างานของตาแหน่ง การประเมิน
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
รายละเอียดข้อมูล เพื่อประกอบการ
การปฏิบัติงาน การประเมินคุณสมบัติและ
และเผยแพร่ผลงานทางด้านการบริหารงาน
เทคนิควิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
ผลงานของบุคคล เป็นต้น เพื่อตอบสนอง
ทรัพยากรบุคคล เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางาน
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล วาง
บุคคล และประกอบการวางระบบ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
วิชาการ เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทาง
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
การจัดทามาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
บริหารงานบุคคลของส่วนงาน
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงานให้มี
รวมทั้งกาหนดวิธีการและระเบียบปฏิบัติ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ หรือเพื่อหา
ทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วิธีการในการแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับงานด้าน
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการ
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล
เสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
หน้า 3
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3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา 3. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เข้าร่วมประชุม
แนะนา ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น
วิเคราะห์ สังเคราะห์ งานด้านการ
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตั้ง
ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่
บริหารงานทรัพยากรบุคคล จัดทาเอกสาร
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นิสิต
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่น
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหา
รับผิดชอบและเผยแพร่ผลงานทางด้านการ
ที่เกี่ยวข้อง
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
บริหารงานทรัพยากรบุคคล และพิจารณา
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
เสนอความเห็น เพื่อแก้ไขระเบียบปฏิบัติ
มีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวกับงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานเพื่อพัฒนางานวิชาการ และ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม 4. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องทา
หลักการและวิธีการของงานบริหารงาน
หน้าทีก่ าหนดนโยบายการปฏิบัติงานติดต่อ
ทรัพยากรบุคคลให้คาปรึกษา แนะนา
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
กากับ ควบคุมดูแลและตรวจสอบ ให้
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
หน้า 4
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กว้างขวางมากทางด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
และด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็น
ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้คาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
ให้การบริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของรัฐบาล
ในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหาต่างๆ
เกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
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อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องใน
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และตัดสินใจ และปฏิบตั ิหน้าที่อนื่ ที่เกี่ยวข้อง
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
5. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ตามข้อ (๑)-(๔) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้องทา
หน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
๑. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
๑. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
๑. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
๒. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
หน่วยงานที่สังกัด
ของหน่วยงานที่สังกัด
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
๒. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม ๒. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
แผนหรือโครงการของหน่วยงาน
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
๓. แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
หน่วยงาน
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
๓. แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงาน ๑. ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาท ๑. ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา
หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
ในการให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้น
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
กาหนดไว้
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ตามที่กาหนดไว้
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ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการวางแผน
๑. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน โดย
เชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
๑. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับบุคคล
หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมีบทบาทใน
การจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด

ระดับปฏิบัติกำร
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสติ นักศึกษา
ตลอดจนผูร้ ับบริการได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
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๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่หน่วยงาน
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
มอบหมาย
ร่วมกัน
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน
ทางด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่
ทรัพยากรบุคคลแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต
ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มี
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินงาน
ความรู้ เทคนิคและทักษะ ให้สามารถนาไป
ได้อย่างถูกต้อง
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและดาเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านการ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพือ่ ให้
บริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อน เพื่อ
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ที่
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
งานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการ
หน่วยงาน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
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ระดับเชี่ยวชำญ
2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และเกิด
ความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลให้บุคคลหรือ
หน่วยงานสามารถดาเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ หรือ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
2. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหาร
งานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บคุ คลทั่วไป
ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์

ฉบับที่ 3 : วันที่ 11 ธันวาคม 2561
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิปริญญาโท
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หรือ วุฒิปริญญาเอก หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบตั ิการ
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางด้านการบริหาร
และ
และ
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
2. ดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ
2. ดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ
พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา
ปฏิบัติการ
ชานาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
สังคมสงเคราะห์ ประวัตศิ าสตร์ จิตวิทยา
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์
หรือ
วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ
และ
2. ดารงตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ระดับชานาญพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ชื่อสายงาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชานาญการพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชานาญการ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. การศึกษา วิเคราะห์ กาหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่อง 3. การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์
4. ให้คาปรึกษา แนะนา อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒. การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคาสั่งระบบ ชุดคาสั่งประยุกต์ รวมถึงการเขียน
5. ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คู่มืออธิบายการใช้คาสั่งต่างๆ กาหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครือ่ งมือและชุดคาสั่ง
สื่อสาร
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มวิชาชีพ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงาน - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความ
มีความเชี่ยวชาญพิเศษในงานด้าน
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความ
ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้าน
สามารถทางวิชาการในการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้
สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
สามารถ ความชานาญงาน ทักษะ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้
ทางาน
ความรูค้ วามสามารถ ความ
และประสบการณ์สูงในงานด้าน
และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
ความรูค้ วามสามารถ ความ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาการ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงมาก
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง
คอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
แนะนา ตรวจสอบ และ
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย มาตรฐานของงาน หรืองาน
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือ เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้อง พัฒนาทฤษฎี หลักการ ความรู้
มอบหมาย
ซึ่งต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน
แก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานที่
ใหม่
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ระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
และมีขอบเขตกว้างขวาง และ
ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง - ปฏิบัติงานวิจัยด้านวิทยาการ
เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
คอมพิวเตอร์ และนามาประยุกต์
นามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
หรือ
มอบหมาย หรือ
ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
โดยต้องประยุกต์ทฤษฏี
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มี
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มี
ดาเนินงานตามแผนงาน
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหา
หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
โครงการสาเร็จตามเป้าหมาย
ของงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่
ควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิทยาการ
ควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขต
และวัตถุประสงค์ ตลอดจน
มีความยุ่งยากมากและมีขอบเขต
คอมพิวเตอร์ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
เนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
เสนอแนะและประเมินผล
กว้างขวางมากหรือถ่ายทอด
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อน
แผนงานโครงการ และแก้ไข
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้
ทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก
มาก โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
คาปรึกษา แนะนา หรือปรับปรุง
โดยต้องกาหนดแนวทางการทางานที่
ประสบการณ์ และความชานาญงาน
และมีขอบเขตกว้างขวางมาก
ผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหว่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
สูงมากในงานด้านวิทยาการ
หรือถ่ายทอดความรู้เกีย่ วกับ
สาขาที่เกี่ยวข้อง และ
กากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
คอมพิวเตอร์
งาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ - ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน มอบหมาย
และ
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการ
เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า
และ
หน่วยงานมีหน้าที่และความ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
รับผิดชอบในการควบคุมกากับ
มอบหมาย
หน่วยงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่มีขอบเขตเนื้อหา
ของงานหลากหลายและ
มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษ ตลอดจน
กากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
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ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
๑. ติดตั้งเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดคุณลักษณะ
ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่
เฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่าย
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ทดสอบคุณสมบัติ
ประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การ
ด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้ง
จัดการระบบการทางานของเครือ่ ง
ชุดคาสั่งระบบปฏิบตั ิการ
การติดตั้งระบบเครื่องทดสอบ
ชุดคาสั่งสาเร็จรูป เพื่อ
คุณสมบัตดิ ้านเทคนิคของเครื่อง
อานวยการให้งานเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ เพื่อให้ได้อุปกรณ์
สารสนเทศในความรับผิดชอบ
คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น และ
ทั้งหน่วยงาน ทันสมัย และตรงตาม
สอดคล้องกับความต้องการ
ความต้องการและลักษณะการใช้งาน
ของหน่วยงาน
ของหน่วยงาน
2. ประมวลผล และปรับปรุง
2. ออกแบบระบบงาน ข้อมูล การ
แก้ไขแฟ้มข้อมูลเขียนชุดคาสั่ง
ประมวลผล การสื่อสาร ระบบ
และคู่มือคาอธิบายชุดคาสั่ง
ข่ายงานชุดคาสั่งและฐานข้อมูล
ตามข้อกาหนดของระบบงานที่
ตามความต้องการของหน่วยงาน
ได้วางแผนไว้แล้วทดสอบความ
ติดตั้ง บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ถูกต้องของคาสั่ง แก้ไข
ระบบอุปกรณ์ต่างๆ ชุดคาสั่ง
ข้อผิดพลาดของคาสั่ง เพื่อให้
ระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งประยุกต์
ระบบปฏิบัติการทางานได้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
อย่างถูกต้องแม่นยาและมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดาเนินไปได้
ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
อย่างราบรื่น สนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
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ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะ
ขัน้ สูงที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม
ผู้เชีย่ วชาญด้านวิทยาการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วางแนวการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นไปตาม
ออกแบบวิจัย พัฒนาและ
มาตรฐานที่กาหนด
ประยุกต์ใช้ความรู้ วิธีการและ
เทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนางาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุด

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านปฏิบัติการ
1. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญ
พิเศษด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้
ประสบการณ์ วิธีการเทคนิค
ต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและ
เทคนิคเกี่ยวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
เพื่อพัฒนางานวิชาการ พัฒนา
ระบบและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน

2. ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
2. เป็นผูค้ ิดริเริ่มการดาเนินการ
2. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง สังเคราะห์
ตรวจสอบ โครงการวิจัยด้าน
วิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงาน
หรือวิจัยที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไป
ทีก่ ่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ
เอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานใน
ตามมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุ
เทคนิควิธีการใหม่ ที่เป็น
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ภารกิจ เป้าหมายตามนโยบายใน
ประโยชน์ต่องานวิทยาการ
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาพรวมของหน่วยงาน
คอมพิวเตอร์ หรือกาหนดทิศ
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ
ทางของการศึกษาวิจัยให้สอด
เทคนิควิธีการ กาหนดแนวทาง
คล้องกับมาตรฐาน เพื่อพัฒนา
พัฒนาระบบและมาตรฐานของงาน
งานวิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
ปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหาที่
เกี่ยวกับงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
เป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจยั ทางด้าน
กว้างขวางมากทางด้านวิทยา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
การคอมพิวเตอร์ ติดตามความ
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยา
ดาเนินการ
การคอมพิวเตอร์และด้านที่
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3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ
เช่น ช่วยสอน ถ่ายทอด
เทคโนโลยีในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ให้คาปรึกษา
แนะนาในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและ
แก่นิสิตนักศึกษาที่มาฝึก
ปฏิบัติงานตอบปัญหาและ
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
สังเคราะห์ หรือวิจยั ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จัดทาเอกสารวิชาการ
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
เผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ติดตามและพัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อกาหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อหาวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเพือ่
พัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะของ
หน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้คาแนะนา
และข้อเสนอแนะในการดาเนินการ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

3. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ
3. เป็นผู้คดิ ริเริ่มและวางแผน
ช่วยสอน ฝึกอบรมและเผยแพร่
เช่น ช่วยสอน ฝึกอบรม และ
ดาเนินการวิจัยต่างๆ และ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยา
เผยแพร่ผลงานที่ก่อนให้เกิด
และวิธีการของงานวิทยาการ
การคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ทรง
ความรู้ใหม่ หรือเทคนิควิธีการ
คอมพิวเตอร์ ให้คาปรึกษา แนะนา
คุณวุฒใิ นด้านวิทยาการ
ใหม่ทเี่ ป็นประโยชน์ต่องาน
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นอย่าง
เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อให้สามารถ
ต่างๆ ให้คาปรึกษา แนะนา
มาก วางหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี
ตอบปัญหาชีแ้ จงเรื่องต่างๆ
วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผล
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และให้
รวมทั้งกาหนดวิธีการและ
คณะกรรมการต่างๆ ตามที่
คาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย
ระเบียบปฏิบตั ิทางด้านวิทยาการ
ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
แผนงาน หรือโครงการของ
คอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์
วิชาการประกอบการพิจารณาและ
สถาบันอุดมศึกษา หรือ
สังเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนา
ตัดสินใจ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่
นโยบาย แผนงานและโครงการ
ระบบหรือมาตรฐานในการ
เกี่ยวข้อง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
การบริหาร หรือความมั่นคง
หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
เพื่อให้การดาเนินงานเกิดผล
ปัญหาต่างๆ และแนวทางการ
สัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจ
แก้ไขปัญหาที่มีลักษณะพิเศษ
ที่กาหนดไว้ เข้าร่วมประชุม
เฉพาะด้านที่มีความยุ่งยาก
คณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับ
ซับซ้อนมาก และมีขอบเขต
งานวิทยาการคอมพิวเตอร์
กว้างขวางมาก ติดตามความ
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
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4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
๔. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าว
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนด
วิธีการของงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
นโยบายการปฏิบตั ิงานติดต่อ
ให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย
ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
ส่งเสริม กากับ ควบคุมดูแลและ
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ
และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการ
แต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
5. ในฐานะหัวหน้างาน นกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(6) ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนด
แผนงาน มอบหมาย ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน
นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ
(๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
การปฏิบัติงาน ติดต่อประสาน
งาน วางแผน มอบหมาย
ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
แนะนาปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผลและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้
การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
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ก้าวหน้าทางวิชาการด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และด้านที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาใน
โครงการวิจัยที่สาคัญทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการ
4. ให้บริการวิขาการด้านต่างๆ เช่น
ช่วยสอน ฝึกอบรม และเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อให้คาปรึกษาและ
ให้ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้
กับหน่วยงานต่างๆ ตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ ทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์แก่
หน่วยงานที่สังกัด และหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเชี่ยวชาญ และพัฒนา
บุคลากรทางด้านวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั
แต่งตั้ง เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษา หรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมหรือเจรจาปัญหา

ระดับปฏิบัติการ

ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่
รับผิดชอบ

ระดับชานาญการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ 1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
หน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด

ระดับเชี่ยวชาญ

ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และ
แผนงานหรือโครงการของ
หน่วยงานที่สังกัด

2. ร่วมวางแผนการทางานของ
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้
ตามแผนงานหรือโครงการของ
ตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ทางาน โดยเชื่อมโยงหรือ
การดาเนินงานบรรลุตามเป้า
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
ของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการ
บูรณาการแผนงาน โครงการ
หมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงาน
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล
ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
อุดมศึกษา
ที่กาหนด
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงาน ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด

หน้า 6
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ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และ
แผนงาน หรือโครงการของ
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
2. เป็นผู้แทนของกลุม่ สถาบันอุดม
ศึกษา หรือของรัฐบาลในการ
เข้าร่วมประชุมกาหนดนโยบาย
หรือโครงการทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกัน 1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมี
1. ประสานการทางานภายในสถาบัน
1. ประสานการทางานโครงการ 1. ประสานการทางานโครงการ
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงาน
บทบาทในการให้ความเห็นและ
อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมี
ต่างๆ กับบุคคลหน่วยงาน หรือ
ต่างๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือ
ทั้งภายในและภายนอก
คาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
บทบาทในการเจรจา โน้มน้าว
องค์กรอื่นโดยมีบทบาทในการ
องค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
ทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ
จูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
จูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
ร่วมมือและผลสัมฤทธิต์ ามที่
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
กาหนด
กาหนด
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียด
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบือ้ งต้น ๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่ 2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
เกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
บุคคลหรือหน่วยงานที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
รวมทัง้ ที่ประชุมทั้งในและ
รวมทัง้ ที่ประชุมทั้งในและ
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการ
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
เข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
และเกิดความร่วมมือในการ
และเกิดความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับ
ดาเนินงานร่วมกัน
ดาเนินงานร่วมกัน
มอบหมาย
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านบริการ
ด้านบริการ
ด้านบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอด
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิทยาการ
ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ
ชี้แจง และตอบปัญหาที่สาคัญ
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่ยุ่งยากซับซ้อน แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเพื่อ
หรือยุ่งยากซับซ้อนมากเป็น
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
นิสิต นักศึกษา ผู้รบั บริการทั้งภายใน
นิสิต นักศึกษา ผูร้ ับบริการทั้งภายใน
สร้างความรู้ความเข้าใจ
พิเศษทางด้านวิชาการวิทยาการ
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
และภายนอกหน่วยงาน รวมทัง้ ตอบ
และภายนอกหน่วยงาน รวมทัง้ ตอบ
เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ในระดับชาติหรือ
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ปัญหาและชี้แจงเรือ่ งต่างๆ เกีย่ วกับ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับ
ให้บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
นานาชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ
งานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
งานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาความรู้
ดาเนินงานได้ลลุ ่วงเป็นไปตาม
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ที่เป็นประโยชน์
เข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่าง
เทคนิคและทักษะ ให้สามารถนาไป
นโยบายและแผนงานทีก่ าหนด
อย่างกว้างขวาง
ถูกต้อง
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
ไว้ หรือเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตัดสินใจและสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน
หน้า 7

ระดับปฏิบัติการ
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และ
ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ
เกี่ยวกับด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน นิสิต นักศึกษา
ตลอดจนผูร้ ับบริการได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
และใช้ประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ ๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
เผยแพร่ ประยุกต์เทคโนโลยีระดับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ซบั ซ้อน
สากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุน
บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความ
เพือ่ ก่อ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ภารกิจขององค์กร
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็น
ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ ๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
ประโยชน์
หน่วยงาน
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้
เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์กร

หน้า 8

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
บุคคล หรือหน่วยงานได้รับ
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นประโยชน์

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ วุฒิ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง 1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับ
ปริญญาโทหรือวุฒิปริญญาเอก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทาง
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ และ
ปฏิบัติการ และ
ระดับปฏิบตั ิการ และ
คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาอื่น
และ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการ
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ดารงตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
ระดับชานาญการพิเศษ มาแล้ว
คอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับปฏิบตั ิการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ย
ไม่น้อยกว่า 3 ปี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า
กว่า 4 ปี
4 ปี หรือ
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ระดับเชี่ยวชำญ
ชื่อสายงาน : บริหำรงำนทั่วไป
- เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ระดับชำนำญกำรพิเศษ
- เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ระดับชำนำญกำร
ชื่อตาแหน่ง : เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
- เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สำยงำนนีค้ ลุมถึงตำแหน่งต่ำง ๆ ที่ปฏิบัตงิ ำนบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนและกำรบริหำรงำนทั่วไป ซึ่งมีลกั ษณะงำนที่ปฏิบัติงำนบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนและ
กำรบริหำรงำนทั่วไป โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน
3. ติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคาสั่ง
2. การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับ 4. ปฏิบัตเิ กี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้าน เช่น งานสารบรรณ งานบริหาร
การประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงาน
ทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
อืน่ ๆ ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
งานบริหารงานอาคารสถานที่ งานบริหารการศึกษา งานกิจการนิสิต งานประชาสัมพันธ์
งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวม ข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบตั ิ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มอำนวยกำร

ระดับปฏิบัติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานระดับต้นที่ใช้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน
สานักงานหรือการบริหารงานทัว่ ไป ภายใต้
การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบตั ิงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชานาญงาน
ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านการ
ทักษะ และประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
บริหารงานทั่วไป
การบริหารงานทั่วไป
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจหรือ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง และ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและมีขอบเขต
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
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ระดับเชี่ยวชาญ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทีม่ ีความ
เชี่ยวชาญในงานด้านการบริหารงานทั่วไป
โดยใช้ความรู้ความ สามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ
ความรู้ใหม่
- ปฏิบัติงานวิจัยด้านการบริหารงานทั่วไปและ
นามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้การ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการสาเร็จตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
เสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน
และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ
ด้านบริหารงานทั่วไปที่มีขอบเขตเนื้อหาของ
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมี
มีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือถ่ายทอด
งานหลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา
ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนด
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
แนะนา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิค
แนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
และความชานาญงานสูงมากในงานด้านการ
ระดับสูงระหว่างสาขาที่เกีย่ วข้อง และ
ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้
บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย หรือ
งานที่รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาใน - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
งานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนกากับและ
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูป้ ฏิบัติงาน
กากับหน่วยงานด้านการบริหารงานทั่วไป
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและ
วัตถุประสงค์ และ
มีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบตั ิงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ด้านการปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
1. ควบคุม ตรวจสอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปใน
๑. ปฏิบัตหิ น้าที่ในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
ทั่วไปในสานักงาน เช่น งานธุรการ งาน
การบริหารงานทั่วไปในสานักงาน เช่น งาน
สานักงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุม ดูแล
บริหารงานทั่วไป พัฒนาและประยุกต์ใช้
บริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน
ธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งาน
กากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหาร
บริหารแผนปฏิบัติงาน งานจัดระบบงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในสานักงาน
ประสบการณ์ วิธีการและเทคนิคต่างๆ
อาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
เพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐาน
เอกสารงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งาน
บัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่
ในการปฏิบัติงาน
ระเบียบแบบแผนงานสัญญา เป็นต้น เพื่อ
งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวม
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานต่างๆ ในหน่วยงานที่
ข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งาน
รับผิดชอบ
สัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
มีประสิทธิภาพ
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ระดับปฏิบัติการ
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน
เพื่อสนับสนุนการบริหารสานักงานในด้าน
ต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งาน
บริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติงาน
งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ
เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
๒. ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัตงิ านเลขานุการ ๒. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ๒. เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินการวิจัยต่างๆ ในงาน
ที่ยากและต้องใช้ความชานาญ เช่น งานโต้ตอบ
ที่ยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาเอกสารวิชาการ
บริหารงานทั่วไปและเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้
งานแปลเอกสาร ดูแลการจัดการประชุม
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบและ
เกิดความรู้ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่
งานรับรองและงานพิธีต่างๆ งานบันทึกเรื่อง
เผยแพร่ผลงานทางด้านการบริหารงานทั่วไป
เป็นประโยชน์ต่องานบริหารงานทั่วไป
เสนอที่ประชุม จัดทารายงานการประชุมและ
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนางานวิชาการ เทคนิค
วางหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจัย
รายงานอื่นๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ
วิธีการ กาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและ
ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธีการและ
ที่ประชุม เพื่อให้การดาเนินการประชุมและ
มาตรฐานของงานให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
ระเบียบปฏิบตั ิทางด้านการบริหารงาน
การปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสาเร็จลุล่วงด้วย
ยิ่งขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
ทั่วไป เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานทั่วไป
การปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
กว้างขวางมากทางด้านการบริหารงานทั่วไป
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการ
บริหารงานทั่วไปและด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
ของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยทางด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้
คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการดาเนินการ

หน้า 3

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
๓. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ ๓. ช่วยวางแผน และติดตามงานในสานักงาน
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
เพื่อให้สามารถบริหารงานเกิดผลสัมฤทธิ์
และเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
ให้การ บริการและเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
สาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่
ตามเป้าหมายที่กาหนด
หลักการและวิธีการของงานในด้านการ
การบริหารงานทั่วไป ตอบปัญหาและชี้แจง
ประชุม ทารายงานการประชุม และรายงาน
บริหารงานทั่วไป ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบ
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้
อื่นๆ เพื่อให้การดาเนินการประชุมและการ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับงานใน
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสาเร็จลุล่วงด้วย
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตั้ง
คณะกรรมการต่างๆ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตั้ง
เป็นผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาหรือของ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือเจรจา
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานการบริหารงาน
เกี่ยวข้อง
ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ 4. ดาเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงาน ๔. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน ๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออานวย
และบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
ตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าวข้างต้น
ความสะดวกและเกิดความร่วมมือ
อานวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ
หน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ติดต่อ
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน
กากับ ควบคุมดูแล และตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแล
แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและ
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 4

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คาปรึกษา 5. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
แนะนา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
สังเคราะห์ หรือวิจัย ด้านการบริหารงานทั่วไป
รองลงมาและแก่นิสติ ที่มาฝึกงาน ตอบปัญหา
จัดทาเอกสารวิชาการ คู่มือเกีย่ วกับงานใน
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
การบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการ
มีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
และมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการของงานบริหารงานทั่วไป ให้
คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานให้หน้าที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงาน
ตามข้อ (1)-(6) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทา
หน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง
แก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้า 5

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับปฏิบัติการ
ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่วมวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่างทีมงาน
หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านวางแผน
ด้านวางแผน
ด้านวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน 1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือโครงการ 1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
ที่สังกัด
ของหน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน
ตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
โดยเชื่อมโยง หรือบูรณาการแผนงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การ
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและ
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
อุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาใน
ที่กาหนด
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
การปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทใน 1. ประสานการทางานภายในสถาบันอุดมศึกษา 1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
การให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้
โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์
บทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้เกิด
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ตามที่กาหนดไว้
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนา แก่หน่วยงาน
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงานใน
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งใน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
และต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์และ
ร่วมมือในการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รับ
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
มอบหมาย

หน้า 6

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น เผยแพร่
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรมถ่ายทอด ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน ๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน
ความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไปแก่ผู้ใต้
การบริหารงานทั่วไปที่ยุ่งยากซับซ้อนแก่ผู้ใต้
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อนมาก
ทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง
บังคับบัญชา นิสิต ผู้รับบริการทั้งภายใน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
และภายนอกหน่วยงาน รวมทัง้ ตอบปัญหา
บริหารงานทั่วไป ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกีย่ วกับงานใน
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
สามารถดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
ประโยชน์
หน้าทีเ่ พื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจและ
เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะ ให้สามารถ
นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ หรือเพื่อ
สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
นาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและ
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหาร
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านการ
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
งานทั่วไป เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้
ทั่วไป เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
บริหารงานทั่วไปที่ซับซ้อน เพือ่ ก่อให้เกิดการ
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
หน่วยงาน นิสิต ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทสี่ อดคล้อง และสนับสนุน ๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ภารกิจของหน่วยงาน
งานทีร่ ับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลก
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร
และใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

หน้า 7

ฉบับที่ 4 : วันที่ 11 มีนาคม 2562 (ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
และ
และ
และ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
2. ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
2. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 4 ปี
ระดับชานาญพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
3. ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
หรือ
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์กำหนด
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มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- พยาบาล ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ชื่อสายงาน : การพยาบาล
- พยาบาล ระดับเชี่ยวชาญ
- พยาบาล ระดับชานาญการพิเศษ
ชื่อตาแหน่ง : พยาบาล
- พยาบาล ระดับชานาญการ
- พยาบาล ระดับปฏิบัติการ
ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานการพยาบาล โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การให้การพยาบาลผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานการพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษาบาบัด
5. การตรวจนิเทศและพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการ
2. ปฏิบัติงานวิชาการเกีย่ วกับการศึกษา การพัฒนา และการส่งเสริมกิจการพยาบาล โดยเป็นผูค้ วบคุม
พยาบาล
ประสานงานการผลิตเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวกับงานการพยาบาล
6. การวางแผนโครงการอานวยการ และติดตามประเมินผลในการผลิตพยาบาลและ
3. การศึกษา วิเคราะห์เพื่อรับรองและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการบริการงานการพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มวิชาชีพ

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทาง
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ
เชี่ยวชาญในงานด้านการพยาบาล โดยใช้
ความเชีย่ วชาญพิเศษในงานด้าน
วิชาการในการทางาน
ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์
ความชานาญงาน ทักษะ และ
ความรูค้ วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาล โดยใช้ความรู้ความ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาล
สูงในงานด้านการพยาบาล
ประสบการณ์สูงมากในงานด้าน
และประสบการณ์สูง
สามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ - ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
การพยาบาล
- ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน
ประสบการณ์สูงมาก
และ
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
- ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า
ของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการ - ปฏิบัติงานเชิงพัฒนาระบบหรือ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานหรือแก้ไข ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อ
ความรู้ใหม่ ปฏิบัติงานวิจัยด้านการพยาบาล
มาตรฐานของงานหรืองานพัฒนา
ปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน ต้องตัดสินใจ
และนามาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อให้
ทฤษฎี หลักการ ความรู้ใหม่ ซึ่งต้องมี
กว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
หรือแก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากมากและ
การดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
การวิจัยเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านหรือ
มอบหมาย หรือ
มีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัตงิ านอื่น
สาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
เฉพาะทาง และนามาประยุกต์ใช้
หน้า 1

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ

- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่
ด้านการพยาบาล ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
และความรับผิดชอบในการควบคุมการ
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
ปฏิบัติงานทีม่ ีขอบเขตเนื้อหาของงาน
ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนด
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่
แนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้ความรู้
ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงาน
ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
ชานาญงานสูงมากในงานด้านการพยาบาล
วัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไข
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
ตลอดจนกากับและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่
รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นพื้นฐานตาม
1. ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นสูง ตามมาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพในการให้การพยาบาล
วิชาชีพในการให้การพยาบาล แก่ผู้ปว่ ย หรือ
แก่ผู้ป่วย หรือปฏิบัติงานพยาบาลใน
ปฏิบัติงานพยาบาลในฐานะผู้ช่วยแพทย์ใน
ฐานะผู้ช่วยแพทย์ในการรักษา บาบัด
การรักษา บาบัด หรือ ปฏิบัติงานส่งเสริม
หรือ ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพอนามัย และป้องกันโรค เพื่อให้
อนามัย และป้องกันโรค เพื่อให้ผู้ป่วย
ผู้ป่วย ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
และปลอดภัย
และปลอดภัย

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงาน
ในทางปฏิบัติ โดยต้องประยุกต์ทฤษฏี
โครงการ และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับเนื้อหาของ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก หรือ
งาน เพื่อแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนให้
ยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวางมาก
คาปรึกษาแนะนา หรือปรับปรุงผสมผสาน
หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงาน
เทคนิคระดับสูงระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา หรือ
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
ปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูง
มอบหมาย หรือ
ระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานมี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม
กากับหน่วยงานด้านการพยาบาลที่มี
ขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก
เป็นพิเศษ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
ด้านปฏิบัติการ
๑. ปฏิบัติงานพยาบาลขั้นสูง ทีย่ ุ่งยาก
๑. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ซับซ้อน หรือ ภาวะวิกฤต ตามมาตรฐาน
การพยาบาล พัฒนาและประยุกต์ใช้
ด้านการพยาบาล พัฒนาและประยุกต์
วิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากภาวะ
ความรู้วิธีการ เทคนิคต่างๆ เพื่อคิดค้น
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ วิธีการ
คุกคาม ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
การให้การบริการและส่งเสริมสุขภาพ
เทคนิคต่างๆ เสนอแนะรูปแบบและ
และปลอดภัย ควบคุม ตรวจสอบการ
ที่มีประสิทธิภาพและสุขภาวะที่ดีของ
เทคนิคเกี่ยวกับงานพยาบาลที่
ปฏิบัติงานพยาบาล เพื่อให้เป็นไปตาม
ประชาชน
เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนา
มาตรฐานที่กาหนด
ประเทศ เพื่อคิดค้นการให้การบริการ
และส่งเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
และสุขภาวะที่ดีของประชาชน
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2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ
2. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพที่ซับซ้อน
วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา
และปรับปรุงการบริการพยาบาล รวมทั้ง
ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือได้
การปรับใช้ การบาบัด เครื่องมือพิเศษ
อย่างถูกต้องเหมาะสม ทันสถานการณ์
ให้สอดคล้องกับภาวะของโรค เพื่อช่วยเหลือ
และทันเวลา
ในกรณีรีบด่วนได้อย่างทันท่วงที

3. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อ
พัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น

3. บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย
ด้านการพยาบาล จัดทาเอกสารวิชาการ
คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และ
เผยแพร่ผลงานทางด้านการพยาบาล
เพื่อพัฒนางานวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
2. คัดกรอง ประเมินวินิจฉัยปัญหาภาวะ
เสี่ยง คาดการณ์และวางแผนช่วยเหลือ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

2. เป็นผู้คิดริเริ่มการดาเนินงานวิจัยต่างๆ
และเผยแพร่ผลงานที่ก่อให้เกิดความรู้
2. ส่งเสริม กากับ ควบคุม ดูแลและ
ใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ ที่เป็น
ตรวจสอบ โครงการวิจัยด้านการ
ประโยชน์ต่องานการพยาบาล หรือ
พยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กาหนดทิศทางของการศึกษาวิจัยให้
สากล เพื่อบรรลุภารกิจ เป้าหมาย
สอดคล้องกับมาตรฐาน รวมทั้งกาหนด
ตามนโยบายในภาพรวมของ
วิธีการและระเบียบปฏิบัติทางด้านการ
หน่วยงาน
พยาบาล เพื่อพัฒนาระบบ หรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานการพยาบาล
หรือเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา
และวิธีการแก้ไข ปัญหาที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวางมากทางด้าน
การพยาบาล ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้านการพยาบาล และด้านที่
เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของหน่วยงาน เป็นที่ปรึกษา
ในโครงการวิจัยทางด้านการพยาบาล
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการ
3. เป็นผู้คิดริเริ่มและวางแผนดาเนินการ
3. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
๓. ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยสอน
วิจัยต่างๆ และเผยแพร่ผลงานที่
สังเคราะห์ หรือวิจัย ที่ยุ่งยากซับซ้อน
ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หรือเทคนิค
พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงาน
การพยาบาล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการ
วิธีการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่องาน
ในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
พยาบาล ให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้คา
การพยาบาลเป็นอย่างมาก วาง
ทางด้านการพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดการ
ปรึกษาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ วิจยั
พัฒนางานวิชาการ เทคนิควิธีการกาหนด
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และให้คาแนะนา
ประเมินผล รวมทั้งกาหนดวิธกี ารและ
แนวทางพัฒนาระบบและมาตรฐานของ
เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ระเบียบปฏิบัติทางการพยาบาล
งานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ของสถาบันอุดมศึกษา หรือนโยบาย
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย
หรือเพื่อหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา
แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานใน
เกี่ยวกับงานด้านการพยาบาล หรือเพื่อให้
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ
การปฏิบัติงานการพยาบาล หรือ
ข้อเสนอแนะในการกาหนดลักษณะและ
มั่นคง เพื่อให้การดาเนินงานเกิดผล
เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหา
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานพยาบาล
พัฒนาระบบหรือรูปแบบบริการพยาบาล
เฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นที่
ปรึกษาในโครงการวิจัยทางด้านการ
พยาบาล เพื่อให้คาแนะนา และข้อเสนอ
แนะในการดาเนินการ

4. ร่วมวางแผนโครงการ และประสาน 4. วางแผนโครงการ ประสานงาน สนับสนุน
งาน เพื่อให้การปฏิบัติงานพยาบาล
และอานวยการผลิตบุคลากรทางการ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
พยาบาล กาหนดลักษณะและมาตรฐาน
ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อรับรองและ
ในการปฏิบตั ิงานพยาบาล เพื่อวางแนว
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา การ
ทางสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางาน
กาหนดมาตรฐานการศึกษาและ
พยาบาล
มาตรฐานการบริการพยาบาล

ระดับเชี่ยวชาญ
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ต่างๆ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
มีลักษณะพิเศษเฉพาะด้านที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมาก และมีขอบเขต
กว้างขวางมาก ติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการการพยาบาล และ
ด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของ
หน่วยงานเป็นที่ปรึกษาในโครงการ
วิจัยที่สาคัญทางด้านการพยาบาล
เพื่อให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะใน
การดาเนินการ
4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ๔. ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจ 4. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(๓) ดังกล่าว
สอน ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงาน
ข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
ทางด้านการพยาบาล ในระดับชาติ
พยาบาล ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา
การปฏิบัติงาน ติดต่อ ประสานงาน
หรือนานาชาติ ประเมินและวิเคราะห์
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม กากับ
สถานการณ์เพื่อให้คาปรึกษาและให้
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
ข้อเสนอแนะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรม
แนะนาปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล
การพยาบาล ให้กับหน่วยงานต่างๆ
การต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้
และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การ
ทางด้านการพยาบาลแก่หน่วยงานที่
และตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้อง
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ
และพัฒนาบุคลากรทางด้านการ
พยาบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทน
ของกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษาหรือของ
รัฐบาลในการเข้าร่วมประชุมหรือ
เจรจาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงาน
การพยาบาล ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
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สัมฤทธิ์สูงสุดและบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้แทนของสถาบันอุดม
ศึกษาหรือของรัฐบาลในการเข้าร่วม
ประชุมหรือเจรจาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานพยาบาล ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการ ประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
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5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ช่วยสอน ให้คาปรึกษา แนะนาใน
การปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาแก่นิสิต นักศึกษา ที่มาฝึก
ปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น
ช่วยสอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการ
ของงานพยาบาล ให้คาปรึกษา แนะนา
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง
เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติ
งานตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ต้องทาหน้าที่กาหนดแผนงาน มอบหมาย
ควบคุม ตรวจสอบให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติ
งานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม
แผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการวางแผน
1. วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ
2. ร่วมวางแผนการทางานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
5. ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (๑)-(4) ดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ต้องทาหน้าที่กาหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานติดต่อประสานงาน วางแผน
มอบหมาย ส่งเสริม กากับ ควบคุมดูแล
และตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
ด้านการวางแผน
1. ร่วมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงานหรือ
1. ร่วมกาหนดนโยบาย และแผนงาน
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
โครงการของหน่วยงานที่สังกัด
หรือโครงการของหน่วยงานในสถาบัน
2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตาม 2. วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางาน
อุดมศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการของ
โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
หน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
โครงการ ในระดับกลยุทธ์ของสถาบัน
2. เป็นผู้แทนของกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา
และติดตามประเมินผล เพื่อให้บรรลุตาม
อุดมศึกษา มอบหมายงาน แก้ไขปัญหา
หรือของรัฐบาลในการเข้าร่วมประชุม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ในการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล
กาหนดนโยบาย หรือโครงการทาง
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ด้านการพยาบาล เพื่อให้ข้อมูล
ที่กาหนด
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
หน้า 5

ระดับปฏิบัติการ

ระดับชานาญการ

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันระหว่าง
ทีมงานหรือหน่วยงาน ทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนาเบื้องต้น
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้าน
การพยาบาล รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์
๒. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงาน
พยาบาล เพื่อให้บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน นิสิต
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการได้
ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ
การพิจารณากาหนดนโยบาย
แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานร่วมกันโดยมีบทบาทใน
การให้ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการพยาบาลแก่
ผู้ใต้บังคับ บัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้รับ
บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง
๒. พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน
การพยาบาล ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับชานาญการพิเศษ
ด้านการประสานงาน
1. ประสานการทางานภายในสถาบัน
อุดมศึกษาหรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท
ในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้

ระดับเชี่ยวชาญ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ

ด้านการประสาน
ด้านการประสาน
1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
1. ประสานการทางานโครงการต่างๆ กับ
บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นโดยมี
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดย
บทบาทในการจูงใจโน้มน้าว เพื่อให้เกิด
มีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าว เพื่อให้
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนด
๒. ให้ข้อคิดเห็น และคาแนะนาแก่
๒. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่หน่วยงาน 2. ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาแก่
หน่วยงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้ง หน่วยงาน
รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ
ในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์
ในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุม
เพื่อเป็นประโยชน์และเกิดความร่วมมือ
และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงาน
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ในการดาเนินงานร่วมกัน
ร่วมกัน
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการ
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
ดาเนินงานร่วมกัน
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง และ ด้านการบริการ
ทางด้านการพยาบาล ที่ยุ่งยากซับซ้อน
ตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยากซับซ้อน
๑. ให้คาปรึกษา แนะนา วินิจฉัย ชี้แจง
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา
มากเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
และตอบปัญหาที่สาคัญหรือยุ่งยาก
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก
งานการพยาบาล ให้บุคคลหรือหน่วยงาน
ซับซ้อนมากเป็นพิเศษทางด้านการ
หน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจง
สามารถดาเนินงานได้ลุล่วงเป็นไปตาม
พยาบาล ในระดับชาติหรือนานาชาติ
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อ
นโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ หรือ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และสามารถ
พัฒนาความรู้ เทคนิคและทักษะ ให้
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้าน
ปัญหาและดาเนินงานได้อย่างมี
๒. เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านการพยาบาล
การพยาบาลเพื่อให้บุคคลทั่วไปหรือ
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ความ
หน่วยงานได้รับความรู้ความเข้าใจที่
๒. กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการ เผยแพร่
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ประยุกต์เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้
สอดคล้องสนับสนุนภารกิจขององค์กร
๓. จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิด
การและเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์กร

หน้า 6

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชานาญการ
ระดับชานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
หรือ ปริญญาเอก หรือที่เทียบได้ไม่
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ และ
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ
พยาบาล ระดับปฏิบัติการ
ต่ากว่านี้ทางการพยาบาล และ ได้รับ 2. ดารงตาแหน่งพยาบาล ระดับปฏิบัติการ 2. ดารงตาแหน่งพยาบาล ระดับชานาญการ
และ
และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
2. ดารงตาแหน่งพยาบาล ระดับ
2. ดารงตาแหน่งพยาบาล ระดับ
พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาต
หรือ
ชานาญการพิเศษ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
เชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3 ปี
การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
หรือ
- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด

หน้า 7

มาตรฐานกาหนดตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง :
- ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ระดับชานาญงาน
- ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ระดับปฏิบัติงาน

ประเภทตาแหน่ง : กลุ่มบริการ
ชื่อสายงาน : ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
ชื่อตาแหน่ง : ผู้ปฏิบตั ิงานพยาบาล

ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนีค้ ลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัตงิ านช่วยและสนับสนุนงานพยาบาล โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติการ หรือให้บริการพยาบาลขั้นมูลฐาน หรือการพยาบาลเทคนิคอย่างง่ายแก่ผู้ป่วย
ทางร่างกายหรือจิตใจ ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ ผูม้ ีครรภ์ ทารก คนปัญญาอ่อน คนชรา
ในโรงพยาบาลหรือสถาบัน
2. การรักษาและบาบัด หรือปฏิบตั ิงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย และการป้องกันโรคแก่ผปู้ ่วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน

ระดับชานาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จ การศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานด้านพยาบาล
- ปฏิบัติงานตามคาสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูม่ ือที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ภายใต้การกากับ
ตรวจสอบ ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง การปฏิบัติงาน
และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้า 1

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถความชานาญงาน ทักษะ
หรือ ประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และ
- ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ หรือช่วยวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล
แนวความคิด วิธีการ เพื่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ หรือ
- พัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไขปัญหาในงานหลักที่
ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวาง ตลอดจนให้คาปรึกษา แนะนา และ
เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน

ระดับชานาญงาน

ด้านการปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบั การดูแลที่ถูกต้อง
2. เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อดาเนินการพยาบาล
เบื้องต้นและแจ้งให้พยาบาลวิชาชีพทราบ
3. จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษาเครือ่ งมือในการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อให้เครื่องมือพร้อมใช้
ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา
4. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบายของผูร้ ับบริการ

ด้านปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติงานพยาบาลเบื้องต้นที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่ต้องใช้การตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วย
เป็นครั้งคราว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รบั การดูแลที่ถูกต้อง
2. เฝ้าระวัง รายงานอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อดาเนินการ
พยาบาลเบื้องต้นและแจ้งให้พยาบาลวิชาชีพทราบ
3. กาหนดแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. จัดเตรียม ดูแล บารุงรักษาเครือ่ งมือในการตรวจรักษาพยาบาล เพื่อให้เครื่องมือพร้อมใช้
ให้บริการผู้ป่วยได้ตลอดเวลา
5. จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับงานบริการ เพื่อความปลอดภัยและความสุขสบายของ
ผู้รับบริการ
6. ช่วยสอนและฝึกงานภาคปฏิบตั ิให้แก่ นิสิต นักศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
ในงานพยาบาล
ด้านการกากับดูแล
1. ส่งเสริม กากับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2. วางแผน ประเมินผล ให้คาแนะนาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพยาบาล
ในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการบริการ
ด้านการบริการ
1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผรู้ บั บริการ ทั้งภายในและภายนอก 1. ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพยาบาลในความรับผิดชอบให้แก่
หน่วยงาน เพื่ออานวยความสะดวก และเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในงานพยาบาล
ผู้รับบริการ หน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชานาญทางด้านงานพยาบาล
2. ประสาน แลกเปลีย่ นความรู้และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ทั้งภายในและภายนอก
2. ประสานงานกับหน่วยงาน หรือผู้รับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกและปฏิบัติงานได้
หน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน

หน้า 2

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ระดับปฏิบัติงาน
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง หรือที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางผู้ช่วยพยาบาล หรือ ผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ หรือ
ผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับชานาญงาน
1. มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล ระดับปฏิบัติงาน
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
หรือ
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือ
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กาหนด

หน้า 3

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
ตําแหนงเลขที่: 0552
ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย : นักวิชาการศึกษา
งาน: งานบริการการศึกษา
รายงานตรงตอ : 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

ชื่อ-สกุล: นางจันทิมา ทองสุภาพ
ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ : Academic Service Officer
สังกัด: สํานักงานเลขานุการ
ระดับ : ชํานาญการ

วัตถุประสงค (Job Purpose)
สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน โดยตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิ บัติงานของผูรวมปฏิบั ติงาน โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานการศึกษา หลักสูตร และกิจการนิสิต มีการตัดสินใจและแกไขปญหาที่
คอนขางยากใน งานบริการการศึกษาเพื่อใหการปฏิบัติงานดานบริการการศึกษาของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรถูกตองตาม
ระเบียบขอบังคับและมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา
ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการศึกษา ดําเนินการจัดการดานทะเบียนนิสิต ใบคํารองดานวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี
ดําเนินการประสานงานหนวยงานตางๆ ในการรับเขาศึกษา ในระดับปริญญาตรี ดําเนินงาน สรุปรวบรวมและวิเคราะห ขอมูลผล
การเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี และทําการวิจัยสถาบัน รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลักที่ 1 :
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบหลักที่ 2 :
งานสารบรรณของงานบริการ
การศึกษา

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
กิจกรรมหลักที่ 1 :
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน
1. ดานฝกประสบการวิชาชีพครู
2. ดานหลักสูตร
3. ดานกิจการนิสิต
กิจกรรมหลักที่ 2 :
- รับเอกสารและพิจารณารายละเอียดของเอกสาร
- เกษียนหนังสือเพื่อเสนอผูบังคับบัญชาขั้นตอไป
พิจารณา
- ติดตามหนังสือในเรื่องที่ตองดําเนินการตอ
- ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตาม
เอกสารของแตละประเภท
- สําเนาเอกสาร จัดเก็บแยกหมวดหมู และสงสําเนาแจง
ผูเกี่ยวของ
- เกษียนหนังสือและจัดพิมพหนังสือตอบกลับในกรณี
ของเอกสารที่ตองการขอมูลใหเปนไปตามกําหนดเวลาที่

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
การดําเนินงานตามกําหนดและมี
ประสิทธิภาพ

- ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
- รอยละความถูกตองของขอมูล

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

เอกสารกําหนด
ความรับผิดชอบหลักที่ 3 :
ทะเบียนและประวัตินิสติ

กิจกรรมหลักที่ 3 :
3.1 การรับเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
- ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
- เปนกรรมการรับสมัครเขาศึกษาตอในโครงการของ
ระยะเวลาที่กําหนด
มหาวิทยาลัยทุกโครงการ
- เขารวมประชุมเพื่อกําหนดแผนการรับและคุณสมบัติ
ของผูสมัครเขาศึกษาตอ
- ประสานงานกับภาควิชาเพื่อพิจารณาจํานวนรับและ
กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตอ
- จัดสงขอมูลจํานวนรับและคุณสมบัติของผูสมัครเขา
ศึกษาตอของคณะ
- ติดตามปฏิทินโครงการรับเขาตางๆ เพื่อแจงภาควิชา
และนําเขาที่ประชุมกรรมการการศึกษาคณะ
- ตรวจเอกสารของผูสมัครโครงการรับเขาตางๆ
- ราง-พิมพเอกสารที่ตรวจคุณสมบัติผานแลวให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
- รับลงทะเบียนผูมสี ิทธิ์สอบสัมภาษณโครงการรับเขา
ทุกโครงการ
- ประสานงานและอํานวยความสะดวกใหกรรมการสอบ
สัมภาษณทุกโครงการ
- สรุปขอมูลผูผานและไมผานการสัมภาษณเพื่อแจง
ภาควิชาทราบจํานวนผูมสี ิทธิ์เขาศึกษาตอ
- ยืนยันจํานวนผูมสี ิทธิ์เขาศึกษาตอใหหนวยงานที่
เกี่ยวของและภาควิชาทราบ
- ดําเนินการจัดสอบสัมภาษณ Admission
- สรุปผลผูเ ขาสอบสัมภาษณ Admission และผูขาด
สอบ สงขอมูลใหหนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการตอไป
- รับเอกสารมอบตัวนิสติ ชั้นปที่ 1
- จัดเก็บเอกสารมอบตัวของนิสติ ชั้นปที่ 1 แยกสาขา
- สรุปจํานวนผูล งทะเบียนเรียนของนิสิตชั้นปที่ 1 เพื่อ
แจงภาควิชาทราบ
- จัดสงรายชื่อนิสติ ชั้นปที่ 1 ใหภาควิชาดําเนินการ
กําหนดอาจารยที่ปรึกษา พรอมตรวจสอบเมื่อขอมูล
กลับมา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

- จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งอาจารยทปี่ รึกษานิสิตชั้นปที่ 1
สงใหผูเกี่ยวของดําเนินการเสนอพิจารณาลงนาม
- กรอกขอมูลอาจารยที่ปรึกษาในระบบอาจารยที่
ปรึกษาของมหาวิทยาลัย
- รอยละความถูกตองของ
3.2 งานใบคํารองทางการศึกษาของนิสิตระดับ
เอกสาร
ปริญญาตรี
- จัดเตรียมเอกสารคํารองตางๆ สําหรับนิสติ
- ใหคําแนะนําการจัดทําเอกสารคํารองตางๆ ของนิสิต
- ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารคํารองตางๆ ของ
นิสิต
- เสนอเอกสารคํารองตางๆ ของนิสิตใหผูบังคับบัญชาใน
ลําดับถัดไปพิจารณาลงนาม
- ติดตามใหนสิ ิตมารับคํารองเพื่อไปดําเนินการตอไป
- ตรวจสอบเอกสารใบขอจบนิสิต
- จัดสงเอกสารใบขอจบนิสิตใหเปนไปตามปฏิทิน
การศึกษากําหนด
- ตรวจสอบสถานะการขออนุมตั ิจบการศึกษาเพื่อ
นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะทราบ
- จัดทําบันทึกขออนุมัติจบการศึกษาเพื่อเสนอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับและเรื่องอื่นๆที่
เกี่ยวของทางดานการเรียนการสอนใหแกคณาจารย
- ความถูกตองของขอมูล
3.3 สรุปและรวบรวมวิเคราะหขอมูลผลการเรียนนิสิต
ระดับปริญญาตรี
- ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียนของนิสิตตาม
ระยะเวลาที่ปฏิทินการศึกษากําหนด
- ดําเนินการจัดสงเอกสารสถานะการลงทะเบียนเรียน
ของนิสิตที่ตรวจสอบแลวใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการออกประกาศแจง
- สรุปจํานวนนิสติ ที่คงเหลือของทุกสาขาในแตละภาค
การศึกษา นําแจงที่ประชุมกรรมการการศึกษาและ
ประชาสัมพันธหนาเว็บไซตคณะ
- กรอกเกรดนิสติ ทุกชั้นปของคณะเพื่อติดตาม
สถานะการเรียนของนิสติ
- ติดตามการกรอกเกรดออนไลนของอาจารยผสู อนทุก
ภาคการศึกษาใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษากําหนด

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

- เก็บขอมูลเอกสารสรุปการสงคะแนนของอาจารย
ผูสอนทุกภาคการศึกษาใหเปนไปตามปฏิทินการศึกษา
กําหนด
ความรับผิดชอบหลักที่ 4 :
การวิจัยสถาบัน

กิจกรรมหลักที่ 4 :
- วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลนิสิตแตละโครงการ
- จํานวนงานวิจัย
รับเขา
- วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลตามความตองการใช
บัณฑิตจากผูประกอบการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
- รวบรวมนิสติ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการวิจัยสถาบัน

ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibilities)
ความรับผิดชอบรอง
(Secondary Responsibilities)

กิจกรรม
(Activities)

1. คณะกรรมการการศึกษาคณะ - ประสานงานจองสถานที่ใชประชุมและสวัสดิการ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร - จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแจงเวียน
(เลขานุการ
- จัดทําวาระการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
- ประสานงานกรรมการเพื่อยืนยันการประชุม
- ลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุม
- ดําเนินงานการประชุม
- ดําเนินงานตามที่ประชุมมอบหมาย
2. คณะกรรมการฝก
- ชวยทําเอกสารการประชุม
ประสบการณวิชาชีพครู
- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม
(กรรมการ
- ดําเนินงานการประชุม
- ดําเนินงานตามที่ประชุมมอบหมาย
3. คณะกรรมการกิจการนิสิต
- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม
(กรรมการ
- ดําเนินงานการประชุม
- ดําเนินงานตามที่ประชุมมอบหมาย
4. คณะกรรมการบริหาร
พิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานของสํานักงาน
สํานักงานเลขานุการ
เลขานุการ
5. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ
งานตามมอบหมาย
มอบหมาย

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
รอยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ

รอยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ

รอยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ
การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
งาน
-

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ขีดสมรรถนะ(Competencies)
เกณฑที่คาดหวัง
สมรรถนะ
ผูมีประสบการณสูง
ในปจจุบนั
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป
สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T
5
I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม
5
AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
KA – Kasetsart Attachment
5
: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
S – Self Development : พัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
5
อาชีพ
5
E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
5
T – Teamwork : ทํางานเปนทีม
ความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill
RK – Regulation Knowledge
5
: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน
4
WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ
ราชการ
3
RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย
3
EL – English Literacy : ความสามรถในการใช
ภาษาอังกฤษ
3
CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร
สมรรถนะประจํากลุม งาน Functional competency
4
SM – Service Mind : การใสใจบริการ
4
AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู
3
PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน
สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency
5
ความรอบรูในงานวิชาการ
5
มี ค วามรู ใ นข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5
มีทักษะในการติดตอประสานงาน
5
มีความสามารถในการใชงานสื่อออนไลน
ความสามารถที่ตองการ























ชวงหาง
(Gap)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
อํานาจการตัดสินใจ (Authority)
เรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
(Decision Marking Area)
ไมมี

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy)
ตําแหนง
(Positions)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
ชื่อองคการ/หนวยงาน
(Organization Business Unit)
1. สํานักทะเบียนและประมวลผล
2. กองบริหารวิชาการและนิสติ

3. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
รายงานที่ตองจัดทํา (Reporting)
รายงาน

1. รายงานขอมูลพื้นฐาน
จํานวนนิสิต
2. รายงานขอมูลจํานวน
นิสิต
3. รายงานการสงคะแนน
4. รายงานการแกไขคะแนน

จํานวนคน
(persons)
1
1
1

เรื่องที่ตองติดตอ
(Tasks)
ติดตอประสานงานเรื่องการรับเขาศึกษา
- ติดตอประสานงานเรื่องการรับเขาศึกษา
- ติดตอประสานงานการจัดสอบ
- ติดตอประสานงานการสงคะแนน
- ติดตอประสานงานเรื่องการคัดชื่อออก
- ติดตอประสานงานเรื่องผลการเรียน เรียนดี 5A
ติดตอประสานงานเรื่องการเปดรายวิชาพื้นฐาน

เสนอตอ

กําหนดสง

คณบดี

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ตอไป
สัปดาหที่ 4 หลังจากเปด
ภาคเรียน
ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา
ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา

คณบดี
กองบริหารวิชาการและนิสติ
กองบริหารวิชาการและนิสติ

สอดคลองตัวบงชี้แผน
ยุทธศาสตร/ประกัน
คุณภาพ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ผูจัดทํา

( นางจันทิมา จํานงคนารถ
วันที่....../......../.......

ผูอนุมัติ

ผูดํารงตําแหนง

(................................................
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
ตําแหนงเลขที่: พ.1630
ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย : นักวิชาการศึกษา
งาน: งานบริการการศึกษา
รายงานตรงตอ : 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
3. ผูปฏิบัตภิ ารกิจหัวหนางานบริการการศึกษา

ชื่อ-สกุล: นางสาวศิรสิ ุดา ศิริโชติมงคล
ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ : Academic Service Officer
สังกัด: สํานักงานเลขานุการ
ระดับ : ชํานาญการ

วัตถุประสงค (Job Purpose)
สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการศึกษา ดําเนินการประสานงานภาควิชาและคณะตาง ๆ ในการเปดรายวิชาระดับปริญญาตรี
ระดับบัณ ฑิตศึกษา การใชหองเรียนและประสานงานการใชหองเรียน รวบรวมขอมูลเพื่อเปนหลักฐานในการจัดทํา มคอ.ของ
หลักสูตร และรายวิชาในระดับปริญญาตรี ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร งานดานฝกประสบการณวิชาชีพครู ตรวจสอบผลการเรียน
นิสิตใหมีคุณสมบัติครบถวนสําหรับการสงตัวฝกประสบการณวิชาชีพครูและการขอใบประกอบวิชาชีพครู รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่
อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลักที่ 1 :
การจัดทําตารางเรียนและตาราง
หองเรียน

ความรับผิดชอบหลักที่ 2 :

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

กิจกรรมหลักที่ 1 :
- ประสานงานสงแผนการเรียนใหภาควิชาพิจารณา
1.ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ภายใน
รายวิชาที่จะขอเปดการเรียนการสอน
ระยะเวลาที่กําหนด
- รวบรวมรายวิชาที่แตละภาควิชาแจงเปดการเรียนการ 2.รอยละความถูกตองของขอมูล
สอน และตรวจสอบความครบถวนของรายวิชาตาม
แผนการเรียน
- นํารายวิชาที่ภาควิชาแจงเปดมาจัดตารางหองเรียน
ของคณะ และประสานงานหองเรียนของสวนกลางใน
กรณีที่หองของคณะไมเพียงพอ
- นํารายวิชาที่แจงเปดมาจัดทําแผนการเรียนสงให
ภาควิชา
- ประสานงานสงรายวิชาและหองเรียนที่จัดทํา
เรียบรอยแลวใหหนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการเปด
รายวิชา
- แกไขตารางเรียนและตารางหองเรียนเมื่อภาควิชาแจง
การเปลีย่ นแปลง และประสานงานแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการแกไข พรอมติดตามผลการแกไข
กิจกรรมหลักที่ 2 :

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)
การพัฒนาหลักสูตร

-

ความรับผิดชอบหลักที่ 3 :
การฝกประสบการณวิชาชีพครู

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักสูตรใน
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
เบื้องตน เมื่อภาควิชามีการเปด/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ ระยะเวลาที่กําหนด
นําเขากรรมการการศึกษาคณะ
เก็บรวบรวมเอกสารดานหลักสูตรและเลมหลักสูตร
ของคณะ
จัดทําหนังสือขอรับรองหลักสูตร 5 ปของคณะไปที่
คุรุสภา
จัดทําหนังสือขอรับรองคุณวุฒิหลักสูตรของคณะไปที่
สํานักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ติดตามและตรวจสอบความครบถวนในการจัดทํา
มคอ.3-6 ของรายวิชาในคณะ
กิจกรรมหลักที่ 3 :
จัดทํารางประกาศรับสมัครนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ 1.ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ภายใน
ครู สงใหผูเกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบและเสนอลง
ระยะเวลาที่กําหนด
นามเพื่อประกาศแจงนิสิตผูประสงคสมัครทราบ
2.ร อ ยละความสํ า เร็ จ ในการ
จัดทําแบบฟอรมการสมัครฝกประสบการณวิชาชีพครู
ดําเนินการตามแผน
สงใหผูเกี่ยวของประกาศใหนิสติ ผูป ระสงคสมัครทราบ
3.รอยละความพึงพอใจของนิสิต
รับสมัครและตรวจเอกสารการสมัครฝกประสบการณ
อาจารย นิ เทศก สถาน ศึ ก ษา
วิชาชีพครู
อาจารยพี่เลี้ยง
จัดทําสรุปขอมูลของนิสติ ผูส มัครฝกประสบการณ
วิชาชีพครู สงใหภาควิชาทราบ
4.รอยละความถูกตองของขอมูล
จัดทํารางประกาศรายชื่อนิสิตผูสมัครฝกประสบการณ
วิชาชีพครูที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ สงให
ผูเกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบและเสนอลงนามเพื่อ
ประกาศแจงภาควิชาและนิสิตผูสมัครทราบ
จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบรายชื่อสถานศึกษา
เพื่อใหภาควิชาพิจารณาสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการ
สอนที่จะใหสงหนังสือสอบถามการรับนิสติ ฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
จัดทําแบบฟอรมการกรอกขอมูลความพรอมของ
สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนเพื่อแนบหนังสือ
สอบถามความตองการรับนิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
จัดทําและดําเนินการสงหนังสือสอบถามความ
ตองการรับนิสติ ฝกประสบการณวชิ าชีพครูของ
กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

-

-

-

-

-

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถานศึกษาตามที่ภาควิชาแจงมา
รวบรวมและจัดทําขอมูลสถานศึกษาสําหรับ
ปฏิบัติการสอนที่สงหนังสือตอบรับนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครู สงใหภาควิชาพิจารณา
รวบรวมและจัดทําขอมูลรายชื่อนิสิต อาจารยนิเทศก
สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ระยะทางและคา
นิเทศกเพื่อนําเขาที่ประชุมกรรมการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูพิจารณา
จัดทําหนังสือแจงรายชื่อและจํานวนนิสิตที่จะออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครูใหสถานศึกษาทราบ
จัดทําปฏิทินและแผนงานการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู เพื่อนําเขาที่ประชุมกรรมการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูพิจารณา
จัดทํารางโครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูทุก
โครงการ เพื่อนําเขาที่ประชุมกรรมการฝกประสบ
การณวิชาชีพครูพิจารณา
จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติโครงการและหลักการ
คาใชจายโครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูทุก
โครงการเพื่อเสนออนุมัติ
จัดทําบันทึกขอความและเอกสารประกอบในการขอ
ยืมเงินโครงการฝกประสบการณวชิ าชีพครูทุก
โครงการ เพื่อเสนออนุมัติ
จัดทําเอกสารคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพครูและ
สมุดบันทึกการฝกประสบการณวชิ าชีพครู ของ
โครงการปฐมนิเทศนิสติ ฝกประสบการณวิชาชีพครู
เพื่อนําเขาประชุมกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูพิจารณา
จัดทําและดําเนินการสงหนังสือเชิญผูบริหาร
สถานศึกษาและอาจารยพี่เลีย้ งเขารวมโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 3 โครงการ
จัดทําและดําเนินการสงหนังสือขออนุญาตใหนิสติ ฝก
ประสบการณวิชาชีพครูเขารวมโครงการทุกโครงการ
ติดตอจองหองและประสานงานผูเ กี่ยวของจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณสําหรับการจัดโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูทุกโครงการ
จัดทําเอกสารการลงทะเบียน การใหคะแนนการเขา

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

ความรับผิดชอบหลักที่ 4 :
การขอใบประกอบวิชาชีพครู

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
รวมโครงการ และการประเมินผล ของโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูทุกโครงการ
- จัดทําเอกสารสรุปการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
ภาคตนและภาคปลาย
- ลงทะเบียนการเขารวมโครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
- สรุปผลการประเมินโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูทุกโครงการ
- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาใชจายโครงการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู และรวบรวมใบสําคัญรับ
เงินเพื่อเบิกจายทุกโครงการ
- กันเงินรายไดคานิเทศ คาถายเอกสารรายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู คาดําเนินโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูทุกโครงการ
- จัดเก็บเอกสารดานการฝกประสบการณวิชาชีพครู
กิจกรรมหลักที่ 4 :
- จัดทํากําหนดการในการชี้แจงขั้นตอนการขอใบ
ประกอบวิชาชีพครูแนบไปกับหนังสือขออนุญาตให
นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเขารวมโครงการ
ประชุมอภิปรายหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อ
แจงใหนิสิตทราบ
- จัดทําตัวอยางการกรอกแบบคําขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- จัดเตรียมเอกสารแบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
- ชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหนสิ ิตทราบ
- รับแบบคําขอฯ, ตรวจสอบความถูกตองของการกรอก
แบบคําขอฯ และความครบถวนของเอกสารแนบ
- สแกนรูปนิสิตที่ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อเตรียมนําเขาระบบ
ksp-bundit ของคุรุสภา
- กรอกขอมูลตามแบบคําขอฯ ของนิสิต เขาระบบ kspbundit ของคุรุสภา พรอมแนบรูป
- ตรวจสอบและสงขอมูลตามแบบคําขอฯ ของนิสิตทาง

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

1.ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
2.รอยละความถูกตองของขอมูล
3.รอยละความพึงพอใจของนิสิต

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
-

-

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

ระบบออนไลน ksp-bundit ของคุรุสภา
จัดทําหนังสือรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษาที่คุรสุ ภารับรอง โดยแนบแบบ
สรุปและบัญชีรายชื่อฯ สงใหคุรสุ ภาดําเนินการจัดทํา
ใบประกอบวิชาชีพครู
เดินทางสงหนังสือและแบบคําขอฯ ที่คุรุสภา
เดินทางรับใบประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภา
แจงผูเกี่ยวของประชาสัมพันธใหนสิ ิตมารับใบ
ประกอบวิชาชีพครู
ลงทะเบียนการรับใบประกอบวิชาชีพครู

ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibilities)
ความรับผิดชอบรอง
(Secondary Responsibilities)

1. คณะกรรมการการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
(กรรมการ

3. การรับเขาศึกษาตอ

กิจกรรม
(Activities)
- ชวยจัดทําเอกสารการประชุม
- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- ดําเนินงานการประชุม
- ดําเนินงานตามที่ประชุมมอบหมาย
- ติดตอจองสถานที่ใชประชุมและสวัสดิการ
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแจงเวียน
- จัดทําวาระการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทําเอกสารการประชุม
- ประสานงานกรรมการเพื่อยืนยันการประชุม
- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม
- ดําเนินงานการประชุม
- ดําเนินงานตามที่ประชุมมอบหมาย
- ชวยรับลงทะเบียนและตรวจเอกสารการสอบ
สัมภาษณโครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอโครงการ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยตามทีไ่ ดรบั มอบ
- ชวยรับเอกสารมอบตัวนิสิตใหม ชัน้ ปที่ 1
- ชวยดําเนินงานการสอบสัมภาษณ Admission
- ชวยรับลงทะเบียนโครงการพบผูปกครองและกาวแรก
สูบัณฑิตยุคใหม

ตัวชี้วดั
(Key Performance
Indicator)
รอยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ

รอยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ

ดําเนินงานเสร็จสิ้นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

(Secondary Responsibilities)

กิจกรรม
(Activities)

งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

- ชวยแนะนําการเขียนคํารองตางๆ ใหคําแนะนําการ
ลงทะเบียนเรียน ประสานงานดานการเรียนการสอน
- จัดทํากันเงินและเบิกจายในระบบ ERP (เริ่ม
พฤษภาคม 2559
งานตามมอบหมาย

ความรับผิดชอบรอง

ตัวชี้วดั
(Key Performance
Indicator)

-

ขีดสมรรถนะ(Competencies)
เกณฑที่คาดหวัง
สมรรถนะ
ผูมีประสบการณสูง
ในปจจุบนั
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป
สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T
4
I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม
4
AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
KA – Kasetsart Attachment
4
: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
S – Self Development : พัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
4
อาชีพ
5
E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
5
T – Teamwork : ทํางานเปนทีม
ความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill
RK – Regulation Knowledge
5
: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน
4
WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ
ราชการ
3
RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย
3
EL – English Literacy : ความสามรถในการใช
ภาษาอังกฤษ
3
CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร
สมรรถนะประจํากลุม งาน Functional competency
4
SM – Service Mind : การใสใจบริการ
4
AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู
3
PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ
ความสามารถที่ตองการ


















ชวงหาง
(Gap)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
เกณฑที่คาดหวัง
ผูมีประสบการณสูง
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป

ความสามารถที่ตองการ

สมรรถนะ
ในปจจุบนั

ชวงหาง
(Gap)

ทํางาน





สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency
5
ความรอบรูในงานวิชาการ
5
มี ค วามรู ใ นข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5
มีทักษะในการติดตอประสานงาน
5
มีความสามารถในการใชงานสื่อออนไลน

อํานาจการตัดสินใจ (Authority)
เรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
(Decision Marking Area)
ไมมี

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy)
ตําแหนง
(Positions)
-

ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
ชื่อองคการ/หนวยงาน
(Organization Business Unit)
1. สํานักทะเบียนและประมวลผล
2. กองบริหารวิชาการและนิสติ

3. คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
4. คณะเกษตร กําแพงแสน

จํานวนคน
(persons)
-

เรื่องที่ตองติดตอ
(Tasks)
- ติดตอประสานงานเรื่องการรับเขาศึกษา
- ติดตอเรื่องงานพัฒนาหลักสูตร
- ติดตอประสานงานเรื่องการรับเขาศึกษา
- ติดตอประสานงานการพัฒนาหลักสูตร
- ติ ด ต อ ประสานงานการจั ด ทํ า ตารางเรี ย น การเป ด -ป ด
รายวิชา
- ติดตอประสานงานเรื่องจัดทําเอกสารทางการศึกษาเพื่อขอ
ใบประกอบวิชาชีพครู
ติดตอประสานงานเรื่องการเปดรายวิชาพื้นฐาน วิชาเลือก
วิชาบังคับ
ติดตอประสานงานเรื่องการเปดรายวิชาเลือก

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
5. ครุสภา

-

6. กลุมโรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู

รายงานที่ตองจัดทํา (Reporting)
รายงาน
1. รายงานขอมูลพื้นฐาน
จํานวนหลักสูตร
2. รายงานการกรอกขอมูล
มคอ.3 มคอ.4
3. รายงานการกรอกขอมูล
มคอ.5 มคอ.6
4. รายงานการกรอกขอมูล
มคอ.7
5. รายงานขอมูลโรงเรียน
เครือขายการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
6. รายงานคะแนนฝก
ประสบการณวิชาชีพครู

ติดตอประสานงานเรื่องการขอใบประกอบวิชาชีพครู
ติดตอประสานงานเรื่องการรับรองหลักสูตร
ติดตอประสานงานเรื่องการสงตัวนิสิตฝกสอน
ติดตอประสานงานเรื่องอาจารยพี่เลี้ยง
ติดตอประสานงานเรื่องการสงคะแนน

เสนอตอ

กําหนดสง

คณบดี
กองบริหารวิชาการและนิสติ

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ตอไป
ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา

กองบริหารวิชาการและนิสติ

ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา

กองบริหารวิชาการและนิสติ

ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา

คณบดี

เดือนพฤษภาคม

คณะกรรมการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู

เดือนกุมภาพันธ

ผูจัดทํา

( นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล
วันที่....../......../.......

สอดคลองตัวบงชี้แผน
ยุทธศาสตร/ประกันคุณภาพ

ผูอนุมัติ

ผูดํารงตําแหนง

(................................................
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
ตําแหนงเลขที่: พ.1249
ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย : นักวิชาการศึกษา
งาน: งานบริการการศึกษา
รายงานตรงตอ : 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
3. ผูปฏิบัตภิ ารกิจหัวหนางานบริการการศึกษา

ชื่อ-สกุล: นายชาญศักดิ์ พบลาภ
ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ : Academic Service Officer
สังกัด: สํานักงานเลขานุการ
ระดับ : ชํานาญการ

วัตถุประสงค (Job Purpose)
สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการศึกษา ทําการสํารวจความคาดหวังของนิสิตในการประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อนํามา
วิเคราะห สูการวางแผนโครงการพัฒนานิสิตใหมีความสอดคลองตอความตองการตามสมรรถภาพของนิสิต ตลอดจนการศึกษา
ตลาดแรงงานเพื่อใหมีความสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ทําโครงการตางๆใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ชัดเจน
สามารถวั ด ผลได ทํ า การประสานงานด า นทุ น การศึ ก ษาแก นิ สิ ต ทั้ งทุ น การศึ ก ษาจากภายในมหาวิ ท ยาลั ย และภายนอก
มหาวิทยาลัย นํามาเผยแพรประชาสัมพันธ ตลอดจนการจัดสรรทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของผูให
ทุนการศึกษา ดูแลประสานงานกิจกรรมชุมนุมนิสิตและสโมสรนิสิต สงเสริมใหนิสิตมีทักษะดวยการฝกงานในสวนของทุนทํางาน
ประสานงานกลุมศิษยเกา รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

กิจกรรมหลักที่ 1:

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
1. ร อ ยละของโครงการที่

- วิ เ ค ร าะ ห ส ม ร ร ถ น ะ ข อ งนิ สิ ต (ดํ า เนิ น ก าร โด ย
คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต

บรรลุตามแผน
2. รายงานผลที่ จั ด ทํ า ตาม

ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลักที่ 1 :
งานจัดทําโครงการพัฒนานิสิต

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

- จัดทําแผนโครงการ/กิจกรรมของการพัฒนานิสติ ประจําป
(ดําเนินการโดยคณะกรรมการฝายกิจการนิสิต
- บันทึกชั่วโมงกิจกรรมนิสิต
1. รวบรวมเอกสารหลักฐานการเขารวมกิจกรรมของนิสิต
2. บั น ทึ ก ชั่ ว โม ง กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต ใน ร ะ บ บ ฐ า น
ขอมูลคอมพิวเตอร
- เสนอโครงการและดําเนินการ
1. จั ด ทํ าเอกสารขออนุ มั ติ โครงการและงบประมาณ
พรอมแนบสัญญายืมเงิน
2. เสนอรองคณบดีฝายกิจการนิสิตลงนาม
3. เสนองานบริหารและธุรการลงรับ/ออกเลข

กําหนดเวลา

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

4. เสนอคณบดีลงนามอนุมัติ
5. เสนองานการเงินและพัสดุเพื่อยืมเงิน
6. แจงรองคณบดีฝา ยกิจการนิสิตรับงบประมาณ
7. จัดเตรียมความพรอมในดานตางเพื่อดําเนินโครงการ/
กิจกรรม
8. ดําเนินกิจกรรม/โครงการ
- ประเมินผลและติดตามผล
1. รวบรวมเอกสารเพื่อใชสําหรับสรุปและประเมินผล
2. ดํ าเนิ น ก ารจั ด ทํ าเอ ก ส ารส รุ ป โค รงก ารแ ล ะ
งบประมาณ
3. เสนอรองคณบดีฝายกิจการนิสิตลงนาม
4. เสนองานบริหารและธุรการลงรับ/ออกเลข
5. เสนองานการเงินและพัสดุเพื่อตรวจสอบ
6. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตเสนอคณบดีลงนาม
7. เสนอคณบดีลงนามอนุมัติ
8. สําเนาเอกสารเพื่อรวบรวมเปนหลักฐาน
9. สรุปเงินงบประมาณคาใชจายสงใหงานการเงินและพัสดุ
ความรับผิดชอบหลักที่ 2 :

กิจกรรมหลักที่ 2:

1. รอยละของจํานวนที่ตอ ง

ประสานงานทุนตางๆ

- ประกาศรับสมัครรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
- นิสิตขอรับใบสมัครทุนการศึกษาทีห่ นวยพัฒนานิสิต งาน
บริการการศึกษา
- นิสิตสงเอกสารใบสมัคร พรอมแนบหลักฐาน
- ตรวจสอบหลักฐานใบสมัครขอรับทุน
- แตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณทนุ การศึกษา
- ประกาศนัดสัมภาษณทุนการศึกษา
- นิสิตเขาสัมภาษณตามวันเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
- ประกาศผลการพิจารณาสัมภาษณทุน
- รวบรวมขอมูลเสนอคณบดีเพื่อลงนาม
กิจกรรมหลักที่ 3:
- ใหคําปรึกษาและการวางแผน
- จัดทําคําสั่งและประกาศ
- ตรวจสอบการดําเนินงาน
- ประสานงานสนับสนุนดานอุปกรณ

แกไขเอกสาร
2. เว ล า เฉ ลี่ ย ข อ ง ก า ร

ความรับผิดชอบหลักที่ 3 :
งานประสานการดําเนินงาน
ระหวางสโมสรนิสติ คณะกับ
คณะกรรมการฝายกิจการนิสิต

ดํ า เ นิ น ง า น ที่ เ ป น
มาตรฐาน

รอยละของโครงการที่เสนอใน
แผนสามารถตอบโจทย อั ต
ลักษณ และประกันคุณภาพ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

1. สงแบบฟอรมตามที่กําหนดลวงหนา
2. เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะพิจารณา
3. รับ-สงคืนครุภัณฑที่หนวยงานตามที่ขอใช
ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibilities)
ความรับผิดชอบรอง
(Secondary Responsibilities)

1. คณะกรรมการฝายกิจการ
นิสิตคณะกรรมการกองทุน
พัฒนานิสิต
(กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

2. คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
นิสิต
(กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม การให
คําปรึกษาและพัฒนาครู
(กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรม
(Activities)
- ติดตอจองสถานที่ใชประชุมและสวัสดิการ
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแจงเวียน
- จัดทําวาระการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทําเอกสารการประชุม
- ประสานงานกรรมการเพื่อยืนยันการประชุม
- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม
- ดําเนินงานการประชุม
- ดําเนินงานตามที่ประชุมมอบหมาย
- ติดตอจองสถานที่ใชประชุมและสวัสดิการ
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแจงเวียน
- จัดทําวาระการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทําเอกสารการประชุม
- ประสานงานกรรมการเพื่อยืนยันการประชุม
- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม
- ดําเนินงานการประชุม
- ดําเนินงานตามที่ประชุมมอบหมาย
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทําแผนการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการใหคาํ ปรึกษาสําหรับนิสติ
และบุคลากร
- ดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิงาน ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
- ประสานงานการจัดแหลงเรียนรูและสถานทีเ่ พื่อ
พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม แกนิสิตและบุคลากร
- ประสานงานใหบริการการใหคําปรึกษาแกนิสิตและ
บุคลากร
- เก็บขอมูลการพัฒนาสมรรถนะของนิสิตดานคุณธรรม
จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมที่สงเสริม

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
รอยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ

รอยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ

รอยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
กิจกรรม
(Activities)

ความรับผิดชอบรอง
(Secondary Responsibilities)

ความเปนครู
- สรุปผลการปฏิบตั ิงานเพื่อรายงานตอคณะ
- ดูแลและติดตามการดําเนินงานตามแผนดานกิจการ
นิสิต

4. คณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
5. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ
งานตามมอบหมาย
มอบหมาย

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

รอยละของกิจกรรม/โครงการที่
ดําเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค

-

ขีดสมรรถนะ(Competencies)
เกณฑที่คาดหวัง
สมรรถนะ
ผูมีประสบการณสูง
ในปจจุบนั
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป
สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T
4
I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม
4
AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
KA – Kasetsart Attachment
4
: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
S – Self Development : พัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
4
อาชีพ
5
E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
5
T – Teamwork : ทํางานเปนทีม
ความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill
RK – Regulation Knowledge
5
: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน
3
WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ
ราชการ
3
RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย
3
EL – English Literacy : ความสามรถในการใช
ภาษาอังกฤษ
3
CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช
ความสามารถที่ตองการ














ชวงหาง
(Gap)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
เกณฑที่คาดหวัง
ผูมีประสบการณสูง
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป

ความสามารถที่ตองการ

สมรรถนะ
ในปจจุบนั

ชวงหาง
(Gap)

คอมพิวเตอร









สมรรถนะประจํากลุม งาน Functional competency
4
SM – Service Mind : การใสใจบริการ
4
AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู
3
PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน
สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency
5
ความรอบรูในงานวิชาการ
5
มีความรูในขอบังคับ ประกาศและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานดานกิจการนิสิต
5
มีทักษะในการติดตอประสานงาน
5
มีความสามารถในการใชงานสื่อออนไลน

อํานาจการตัดสินใจ (Authority)
เรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
(Decision Marking Area)
ไมมี

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy)
ตําแหนง
(Positions)
-

ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
ชื่อองคการ/หนวยงาน
(Organization Business Unit)
1. กองบริหารวิชาการและนิสติ

2. กองบริหารทั่วไป (งานสวัสดิการ

จํานวนคน
(persons)
-

เรื่องที่ตองติดตอ
(Tasks)
- ติดตอประสานงานเรื่องการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม
- ติ ด ต อ ประสานงานเรื่ อ งงานพั ฒ นานิ สิ ต กั บ กิ จ กรรม
สวนกลางของวิทยาเขต
- ติดตอประสานงานทุนการศึกษา
- ติดตอประสานงานการขอเอกสารประกอบเพื่อเบิกประกัน
กลุมของนิสิต
ติดตอประสานงานการเบิกประกันกลุมของนิสิต

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รายงานที่ตองจัดทํา (Reporting)
รายงาน

เสนอตอ

กําหนดสง

สอดคลองตัวบงชี้แผน
ยุทธศาสตร/ประกันคุณภาพ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูจัดทํา

ผูอนุมัติ

ผูดํารงตําแหนง

( นายชาญศักดิ์ พบลาภ
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
ตําแหนงเลขที่ พ.0927
ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย นักวิเคราะหนโยบายและแผน
งาน : นโยบายและแผน
รายงานตรงตอ : 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

ชื่อ-สกุล นางสาวทองวาท ราชชารี
ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ Plan and Policy Analyst
สังกัด : สํานักงานเลขานุการ
ระดับ : ชํานาญการ

วัตถุประสงค (Job Purpose)
สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะนักวิเคราะหนโยบายและแผน ที่เกี่ยวของกับการเก็บและพัฒ นาขอมูลทรัพยากรเพื่อใชการ
วิเคราะหและรายงานสถานการณปจจุบันของคณะ รวบรวมและจัดทําแผนงานตางๆ ไดแก แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ
ประจําป และแผนกลยุทธทางการเงิน จัดทําแผนงบประมาณที่ประกอบดวย แผนรายจายงบประมาณแผนดินและแผน
งบประมาณรายรับรายจายงบประมาณเงินรายได และประสานงานในการจัดทําโครงการตางๆ ที่อยูในแผนปฏิบัติการ พรอม
ทั้งติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร รวมทั้งประสานการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกคณะและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลักที่ 1 :
วิเคราะหทรัพยากรและ
สถานการณของคณะใหเปน
ปจจุบัน

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

กิจกรรมหลักที่ 1 :
- รวบรวมขอมูลทรัพยากรของคณะ
- ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
- วิเคราะหเปรียบเทียบ
- จัดทํารายงานสถานการณปจจุบนั ของคณะ
- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการพิจารณาเบื้องตน
- เสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
ความรับผิดชอบหลักที่ 2 : กิจกรรมหลักที่ 2 :
จัดทําแผนยุทธศาสตรและ - วิเคราะหทรัพยากรและสารสนเทศของคณะฯ ใหเปน
แผนปฏิบัติการประจําป
ปจจุบัน
- ประสานงานกับภาควิชา/หนวยงาน เรื่องการจัดทํา
แผนการบริหารงานของคณะฯ
- ศึกษาวิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการจัดทําราง
แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ป และแผนปฏิบัติการประจําป
ทุกประเภท
- จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํารางแผนฯ เพื่อระดม
สมองและใหขอเสนอแนะเพิม่ เติมในการปรับปรุงแกไข

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
- รอยละของความผิดพลาดและ
การแกไขขอมูลรายงาน
ตอจํานวนรายงานที่นําเสนอ
- เวลาเฉลีย่ ของการนําเสนอ
รายงานตามเวลาที่กําหนด

- มีแผนยุทธศาสตรและ
ปฏิบัติการตามกําหนด
- ขอมูลถูกตอง ครบถวน และ
เสนอมหาวิทยาลัยทันภายใน
เวลาที่กําหนด
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทุกระดับ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

รางแผนฯ กอนเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
- ดําเนินการใหมีการประชาพิจารณรางแผนปฏิบัติการ
โดยเปดโอกาสใหผูมสี วนเกี่ยวของทุกภาคสวนเขารวม
เพื่อใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
- รวบรวมประเด็นขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อจัดทําราง
แผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ
- จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของหนวยงาน
- นําเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
- สรุปผลและปรับรางแผนใหสมบูรณ
- เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
- ประชาสัมพันธหนวยงาน/กรรมการชุดตางๆ เพื่อทราบ
- จัดทําแผนติดตามผลโครงการตางๆ แจงหนวยงาน/
ผูเกี่ยวของ เพื่อทราบและดําเนินการตามแผน
ความรับผิดชอบหลักที่ 3 : กิจกรรมหลักที่ 3 :
จัดทําแผนดานการเงินและ - ศึกษาวิเคราะหขอมูล เพื่อประกอบการจัดทําคําขอ
งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได และคําของบประมาณแผนดิน
- จัดทําประมาณการรายรับ
- ประสานงานกับภาควิชา/หนวยงาน เพื่อใหดําเนินการ
จัดทําแผนประมาณการรายจาย
- รวบรวมคาใชจายและงบประมาณ จากหนวยงานภายใน
คณะฯ โครงการพิเศษ และกรรมการที่รับผิดชอบโครงการ
- จัดทําแผนความตองการงบลงทุนเบื้องตน และวิเคราะห
ความเสีย่ งตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ
สําคัญตามนโยบายรัฐบาล (กรณีเสนอของบลงทุน
สิ่งกอสราง จากงบประมาณแผนดิน
- จัดทํา (ราง คําของบประมาณเงินรายได และ
งบประมาณแผนดิน
- จัดประชุมหัวหนาหนวยงานระดับภาควิชาหรือเทียบเทา
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
- เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
- บันทึกคําของบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

- แผนกลยุทธทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพ
- แผนงบประมาณตามกําหนด
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทุกระดับ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ผานระบบ e-Revenue
- จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนกลยุทธดาน
การเงินของการบริหารงบประมาณเงินรายไดของคณะฯ
และปรับปรุงใหเปนปจจุบัน เพื่อใชในการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
- นําเสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ พิจารณา
เบื้องตน
- เสนอคณบดีพิจารณาใหความเห็นเพิ่มเติม
- เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ ใหความเห็นชอบ
- ปรับแกตามขอเสนอของคณะกรรมการประจําคณะฯ
- จัดสงแผนกลยุทธทางการเงิน และแผนกลยุทธดาน
การเงินของการบริหารงบประมาณเงินรายไดตอวิทยาเขต
กําแพงแสน
- จัดสงคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ
ตอกองแผนงาน มก.
- ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําคําของบประมาณ
เงินรายได และงบประมาณแผนดิน รวมถึงการใชจาย
การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และการรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ
- ติดตามและรายงานสถานภาพทางการเงินตอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ
ความรับผิดชอบหลักที่ 4 : กิจกรรมหลักที่ 4 :
ประสานงานและจัดทํา
- ประสานงานกับหนวยงานภายในคณะฯ และกรรมการ
โครงการตางๆ ตาม
ชุดตางๆ เพื่อจัดทําโครงการตามแผน
แผนปฏิบัติการ
- ตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ
- แจงใหผูรับผิดชอบดําเนินการ

ความรับผิดชอบหลักที่ 5 : กิจกรรมหลักที่ 5 :
รวบรวมขอมูลสารสนเทศ - ประสานงานการจัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบ
ของคณะฯ
สารสนเทศใหมใหครอบคลุมพันธกิจ และสอดคลองกับ
นโยบายการบริหารงานของคณะฯ
- พัฒนาเครื่องมือในการติดตามขอมูลจากหนวยงานยอย
ภายในคณะฯ ใหงายตอการเก็บรวบรวมขอมูล
- ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ QA

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

- รอยละของความผิดพลาดและ
แกไขเอกสารขอเสนอโครงการ
ตอจํานวนครั้งที่เสนอทั้งหมด
- เวลาเฉลีย่ ของการนําเสนอ
อนุมัติโครงการตามเวลา
มาตรฐานที่กําหนด
- ขอมูลสารสนเทศทุกดานเปน
ปจจุบัน และนําไปใชในการ
บริหารงานของคณะฯ ได
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทุกระดับ
- ขอมูลถูกตอง ครบถวน เสนอ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

จากหนวยงานภายในคณะฯ
- รายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ ตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก มก.
- ใหบริการขอมูลสารสนเทศแกผูใชบริการ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
- รายงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานเพื่อจัดทําหนังสือ
สถิตขิ อง มก.
- จัดทํารายงานประจําปของหนวยงาน และนําเผยแพร
ขอมูลสูส าธารณะ
ความรับผิดชอบหลักที่ 6 : กิจกรรมหลักที่ 6 :
ระบบประกันคุณภาพของ กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานใหบรรลุเปาหมายตามเวลาที่
หนวยงาน
กําหนด ดังนี้
- การจัดทํารายงาน SAR ของคณะฯ และสํานักงาน
เลขานุการ
- การเตรียมการประเมินคุณภาพทุกระดับ
- การจัดทํารายงานผลการปรับปรุง สปค.01
- การบันทึกขอมูล CHE QA Online และอื่นๆ
- การประสานงานเครือขายประกันคุณภาพทุกระดับ
ความรับผิดชอบหลักที่ 7 : กิจกรรมหลักที่ 7 :
ระบบ AMS e-Office
- ดูแล บริหารจัดการระบบ AMS e-Office
- ฝกอบรมการใชงานสําหรับ USER ของคณะฯ และ
บุคคลภายนอก
- ทําสถิติ และวิเคราะหผูใชงาน
- ลบงานออกจากระบบ
- นํางานเกาขึ้นเก็บ
ความรับผิดชอบหลักที่ 8 : กิจกรรมหลักที่ 8 :
ติดตาม ตรวจสอบและ
- ประสานงาน ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตาม
ประเมินผลตามตัวบงชี้ของ แผนงาน/โครงการ ที่กําหนด
แผนยุทธศาสตร
- จัดทําเครื่องมือในการประเมินผลในการติดตาม
- จัดเก็บขอมูลติดตามผล Outcome
- สรุปรายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ในรายโครงการ
และรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน ในรายตัวชี้วัด
- วิเคราะห เปรียบผลและสังเคราะห Outcome
- จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามแผนยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
คณะฯ และมหาวิทยาลัยทัน
ภายในเวลาที่กําหนด

- ขอมูลถูกตอง ครบถวน เสนอ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยทัน
ภายในเวลาที่กําหนด
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทุกระดับ

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทุกระดับ

- ขอมูลถูกตอง ครบถวน และ
เสนอมหาวิทยาลัยทันภายใน
เวลาที่กําหนด
- เวลาเฉลีย่ ของการติดตามผล
ทันเวลาตามแผนที่กําหนด
- เวลาเฉลีย่ ของการนําเสนอ
รายงานการติดตาม
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

ความรับผิดชอบหลักที่ 9 :
งานอื่นๆ

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
- เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ
- เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ
- ปรับปรุงแผนตามขอเสนอของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ
กิจกรรมหลักที่ 9 :
- วิเคราะหสัดสวนอัตรากําลังของภาควิชาและสํานักงาน
เลขานุการ
- วิเคราะหโครงการพิเศษ เพื่อเสนอขอเปดสอนหลักสูตร
ใหม
- วิเคราะหโครงการจัดตั้ง/ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน
- ตรวจสอบแบบภูมิสถาปตยและรายละเอียดประกอบ
แบบ โครงการกอสรางอาคารใหม
- จัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได
สําหรับหนวยงานยอยภายในคณะฯ
- ตรวจสอบการเสนอขออนุมัตโิ ครงการและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะฯ และมหาวิทยาลัยกําหนด
- ปรับปรุงงบประมาณ/โอนยายงบประมาณ ผานระบบ
ERP
- งานตามที่ไดรบั มอบหมาย เชน งานการประชุม การ
บรรยายใหความรูส ําหรับบุคลากรในคณะฯ ในเรื่องที่
เกี่ยวของกับงานนโยบายและแผน การจัดทําโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงงานของคณะฯ เปนตน

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
ทุกระดับ

- เสนอขออัตรากําลังทันตามรอบ
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
- มีสัดสวนภาระงานที่ถูกตอง
ตามเกณฑ
- เสนอขอเปดหลักสูตรไดทันตาม
เวลาที่กําหนด
- จัดตั้ง/ปรับปรุงโครงสราง
หนวยงานไดสําเร็จตามเวลาที่
กําหนด
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทุกระดับ

ขีดสมรรถนะ(Competencies)
เกณฑที่คาดหวัง
ผูมีประสบการณสูง
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป
สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T
3
I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม
3
AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
KA – Kasetsart Attachment
3
: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
S – Self Development : พัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
3
อาชีพ
ความสามารถที่ตองการ






สมรรถนะ
ในปจจุบนั

ชวงหาง
(Gap)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความสามารถที่ตองการ

เกณฑที่คาดหวัง
ผูมีประสบการณสูง
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป

สมรรถนะ
ในปจจุบนั

 E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3
วิชาชีพ
3
 T – Teamwork : ทํางานเปนทีม
ความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill
 RK – Regulation Knowledge
3
: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน
 WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ
3
ราชการ
2
 RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย
 EL – English Literacy : ความสามรถในการใช
2
ภาษาอังกฤษ
 CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช
3
คอมพิวเตอร
สมรรถนะประจํากลุม งาน Functional competency
3
 SM – Service Mind : การใสใจบริการ
3
 AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู
 PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ
3
ทํางาน
สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency
3
 ความรอบรูในงานนโยบายและแผน
3
 มีความสามารถในการใชงานสื่อออนไลน
 มีความรูความเขาใจระเบียบ กฎเกณฑหรือเงื่อนไขตางๆ ที่
3
เกี่ยวของ
อํานาจการตัดสินใจ (Authority)
เรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
(Decision Marking Area)
ไมมี
สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy)
ตําแหนง
(Positions)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

จํานวนคน
(persons)
1

ชวงหาง
(Gap)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
ชื่อองคการ/หนวยงาน
(Organization Business Unit)
1. กองแผนงาน บางเขน

2. กองคลัง บางเขน

3. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัตริ าชการ
สํานักงานอธิการบดี มก.
4. สํานักทะเบียนและประมวลผล บางเขน
5. กองกลาง บางเขน

6. สํานักงานตรวจสอบภายใน มก.

เรื่องที่ตองติดตอ
(Tasks)
1. การจัดทําคําของบประมาณและรายงานผลการใชจาย
งบประมาณ
2. การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประเภท
ตางๆ และการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแผน
3. การทําจัดขอมูลอาคารสถานที่ของหนวยงาน
4. การขออนุมัติแบบและโครงการสิ่งกอสราง
5. การจัดทําแผนการรับนิสิตใหม การคํานวณคา FTES และ
การติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
6. การวิเคราะหโครงการภาคพิเศษ การขออนุมัติบรรจุ
หลักสูตรใหมเขาแผนพัฒนาการอุดมศึกษา และการขออนุมัติ
เปดหลักสูตรใหม
7. การปรับปรุงโครงสรางองคกร
8. การวิเคราะหอัตรากําลัง และการจัดทําแผนอัตรากําลัง
ของหนวยงาน
9. การนําเสนอแผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ ตอ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. การตั้งตนงบประมาณ การปรับปรุงงบประมาณ และการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ ERP
2. ติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณเงินรายได
งบประมาณแผนดิน และงบเงินอุดหนุนในลักษณะอื่นๆ
3. รายงานการใชจายคาสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณ
ของหนวยงาน
4. ติ ดต อประสานงานเกี่ ยวกั บ โครงการเงินกู ยืม เงิน รายได
ส ว นกลาง มก. และการจั ด ทํ า แผนการชํ า ระหนี้ เ งิ น ยื ม
ในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของ
1. รายงานขอมูลการใชพลังงาน ในฐานขอมูลการใชพลังงาน
ที่ http://www.energy.psd.ku.ac.th
1. การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปการศึกษา
1. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
2. การรายงานขอมูลการประชุมของหนวยงาน
ประจําเดือน
1. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

7. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มก.

และการรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
2. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัตริ าชการของหนวยงาน
1. การประกันคุณภาพของหนวยงาน

8. งานอํานวยการ กองบริหารทั่วไป วิทยาเขต
กําแพงแสน

ประสานงานด า นต า งๆ ที่ ต อ งส ง ผ า นไปยั ง หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของในลําดับที่ 1, 2 และ 6 ที่กลาวถึงในเบื้องตน

รายงานที่ตองจัดทํา (Reporting)
รายงาน

เสนอตอ

กําหนดสง

1. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณบดี

คณบดี

2. รายงานสรุปผลการ
ติดตามแผนยุทธศาสตร/
แผนปฏิบัติการ ของ
หนวยงาน

คณบดี

3. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะฯ และ
คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ
4. รายงานการประชุมของ
หนวยงาน (เสนอ มก.
5. รายงานผลการจัดสรร
คาธรรมเนียมการศึกษา
ประจําภาคการศึกษา

หัวหนา
สํานักงานเลขานุการ

ภายใน 45 วัน
หลังครบรอบการดํารงตําแหนง
ในแตละป
ภายใน 15 วัน
หลังสิ้นสุดปงบประมาณ
หรือ
ภายในระยะเวลา
ที่กองแผนงาน มก. กําหนด
ภายใน 1 สัปดาห
หลังเสร็จสิ้นการประชุม

คณบดี

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

คณบดี

6. รายงานการใชจาย
งบประมาณแผนดิน และ
งบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ
7. รายงานการใชพลังงาน

คณบดี

ภายใน 15 วัน
หลังไดรับรายละเอียด
ประกอบการจัดสรร
คาธรรมเนียมฯ ครบถวน
ภายในระยะเวลา
ที่กองคลัง มก. กําหนด

ผูจัดทํา

คณบดี

สอดคลองตัวบงชี้แผน
ยุทธศาสตร/ประกัน
คุณภาพ

ภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป
ผูอนุมัติ

ผูดํารงตําแหนง

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

( นางสาวทองวาท ราชชารี
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
ตําแหนงเลขที่: 0516
ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย : นักวิชาการเงินและบัญชี
งาน: งานคลังและพัสดุ
รายงานตรงตอ :
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

ชื่อ-สกุล: นางศิริมา เนียมมีศรี
ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ : Finance and Accounting Academic Officer
สังกัด: สํานักงานเลขานุการ
ระดับ : ชํานาญการพิเศษ

วัตถุประสงค (Job Purpose)
สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน โดยตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิ บัติงานของผูรวมปฏิบั ติงาน โดยใชความรู
ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานการเงิน บัญชี พัสดุ การจัดทํางบประมาณ มีการตัดสินใจและแกไขปญหาที่
คอนขางยากใน งานบริการการศึกษาเพื่อใหการปฏิบัติงานคลังและพัสดุของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรถูกตองตามระเบียบ
ปฏิบัติงานในฐานะนักวิชาการเงินและบัญชี โดยจะรับผิดชอบในสวนงานการเงินและบัญชีเปนหลัก ควบคุมการเบิก
จายเงินงบประมาณแผนดิน การเบิกจายงบประมาณจากกองทุนคณะ กองทุนพัฒนานิสิต ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิก
จายเงินงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ไดแก การเบิกจายคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได เงินสมทบ
ผูประกันตน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มก. คาสมนาคุณผูบริหาร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาสอนและ
คาพาหนะสําหรับอาจารยพิเศษ คาใชจายเดินทางไปราชการ ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติยืมเงินสํารองจาย การชดใชสัญญายืม
เงิน จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายประจําเดือน และประจําป จัดทําเช็คคาตอบแทนสมนาคุณ ตรวจสอบการพิมพเช็ค
สั่งจาย ออกใบเสร็จรับเงิน จัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําปงบประมาณ ตรวจสอบการเบิกเงินคืนเงินสํารองจาย จัดทํา
เรื่องโอนเงินคาใชจายระหวางหนวยงาน และใบโอนเงินภายในหนวยงาน จัดทําเรื่องเบิกถอนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน จัดทําทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ทะเบียนคุมเงินรับฝากโครงการภาคพิเศษ ตรวจสอบใบแจงยอดเงิน
ฝากคลัง บันทึกตั้งหนี้ในระบบ ERP บันทึกรายการบัญชี จัดทํารายงานงบการเงินประจําเดือน (งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได
และคาใชจาย หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง และงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร จัดทํางบการเงินรวม
รายไตรมาส จัดทําเช็ค ออกใบเสร็จรับเงิน ทําธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร,สหกรณ ออมทรัพยฯ จัดทํ าขออนุมัติเบิ กคาโทรศัพ ท
ประจําเดือน รายงานลูกหนี้กองทุนวิจัย และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ความรับผิดชอบหลักที่ 1 :
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน

กิจกรรมหลักที่ 1 :
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผูรวม
ปฏิบัติงานดาน การเงิน บัญชี และพัสดุ

ความรับผิดชอบหลักที่ 2 :
ดูแลการใชจายงบประมาณของ
คณะฯ

กิจกรรมหลักที่ 2 :
1. จองเงินงบประมาณแผนดินในระบบ ERP
2. พิมพใบสรุปปะหนาสงกองคลัง บางเขน

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
การดําเนินงานตามกําหนดและมี
ประสิทธิภาพถูกตองตาม
ระเบียบ
- รอยละความถูกตองของ
เอกสาร

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)
1) เบิกจายเงินงบประมาณ
แผนดิน
ความรับผิดชอบหลักที่ 3 :
เบิกจายกองทุนคณะฯ
1 เบิกจายกองทุนคณะ
2 เบิกจายกองทุนพัฒนานิสิต

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

3. สําเนาเอกสารการเบิกจาย
4. เก็บเอกสารการเบิกจาย
5. สรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณประจําป
กิจกรรมหลักที่ 3 :
1. ดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนฯ
1 ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเสนอคณบดีอนุมัติ
2 เตรียมเอกสารเบิกจายจากสหกรณออมทรัพยฯ
3 จายใหแกผูขอเบิก
2. ควบคุมการยืมเงินทดรองจายของกองทุน
1 ตรวจสอบสัญญายืมเงิน
2 เสนอคณบดีอนุมัติ
3 เตรียมเอกสารเบิกจายจากสหกรณออ มทรัพยฯ
4 จายใหแกผูขอเบิก
5 รับคืนเงินยืมทดรองของกองทุน ตรวจสอบ
เอกสารสงใชเงินยืม และนําเงินเหลือจายฝากเขาบัญชี
กองทุน
6 เก็บเอกสารการเบิกจาย

ความรับผิดชอบหลักที่ 4 :
กิจกรรมหลักที่ 4 :
กํากับดูแล งานการเงิน
1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของเอกสารหลักฐาน
การเบิกจายเงินงบประมาณ
ประกอบการเบิ ก จ า ย เช น บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ เ บิ ก
แผนดินและงบประมาณเงิน
หลั ก ฐานการจ า ยเงิ น เดื อ นและค า จ า งรายเดื อ น
รายได
หลั กฐานการโอนเงิน เข าบัญ ชีเงินฝาก แบบรายการ
แสดงการสงเงินสมทบ รายงานรายละเอียดเงินนําสง
กองทุ นสํารองเลี้ยงชีพ ขออนุ มัติเดินทางไปราชการ
ใบรั บ รองการจ า ยเงิ น ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไป
ราชการ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ใบลงเวลาการ
ปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการ หลั ก ฐานการจ ายเงิ น
ค าตอบแทนการปฏิ บั ติ งานนอกเวลา รายงานผลการ
ปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการ บั นทึ กเวลาการสอนของ
อาจารยพิเศษ ใบสําคัญจายคาสอน หลักฐานการจายเงิน
คาสอนและคาพาหนะ ใบจองเงินจากระบบ ERP บันทึก
ขออนุ มั ติ จั ดซื้ อ/จ าง สั ญ ญาซื้ อ/จ าง ใบตรวจรั บการ

- รอยละความถูกตองของ
เอกสาร

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

จัดซื้อ/จาง ใบขออนุมัติเบิกจายจากระบบ ERP
- บันทึกขอมูลในโปรแกรม BG สําหรับการเบิกจายเงิน
งบประมาณแผนดิน เพื่อนําสงกองคลัง วิทยาเขต
บางเขน
- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- เสนอคณบดี
- อนุมัติแลว สงงานการเงิน
2 ตรวจสอบการขออนุมตั ิยืม - ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของบันทึกขออนุมัติ - รอยละความถูกตองของ
เงินสํารองจาย
ยืมเงินสํารองจาย สําเนาอนุมัติหลักการ/โครงการที่
เอกสาร
ไดรับอนุมัติแลว และสัญญายืมเงิน จํานวน 3 ฉบับ
- เวลาเฉลีย่ ของการทํางานที่
เปนมาตรฐาน
- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- เสนอคณบดี
- อนุมัติแลว สงงานการเงิน
3 ตรวจสอบการชดใชสญ
ั ญา - ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของหลักฐานการ
- รอยละความถูกตองของ
ยืมเงิน
จายเงิน บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ใบ บจ. 2 สําเนาใบ
เอกสาร
นําฝากธนาคาร (กรณีมีเงินสงคืน และสัญญายืมเงิน - เวลาเฉลี่ยของการทํางานที่
- คํานวณยอดคาใชจายทั้งหมด
เปนมาตรฐาน
- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- เสนอคณบดี
4 ตรวจสอบการออกหนังสือ - ตรวจสอบจํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จายจากจํานวนเงิน - รอยละความถูกตองของ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
คาสินคา/บริการ กอนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม7% ในใบ
เอกสาร
(สําหรับบุคคลธรรมดา รานคา
แจงหนี้/ใบสงของ
- เวลาเฉลี่ยของการทํางานที่
นิติบุคคล ผูบริหาร และบุคลากร - รวบรวมเอกสาร และตรวจสอบขอมูลการจายเงิน
เปนมาตรฐาน
และการยื่นแบบรายการภาษีเงิน
คาจาง คาสมนาคุณผูบริหาร เงินสมทบประกันสังคม
ไดหัก ณ ที่จายประจําเดือนและ
สวนของนายจาง เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสวน
ประจําป
ของนายจางและภาษีหัก ณ ที่จาย ทั้งป
- ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของขอมูลในหนังสือ
รับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
- ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองในแบบยื่นรายการ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย และใบแนบ(ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.1
ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.3ก, ภ.ง.ด.53
- สงงานการเงิน
5 ตรวจสอบการพิมพเช็คสั่ง - ตรวจสอบจํานวนเงินทีส่ ั่งจายเช็คจากบันทึกขออนุมัติ - รอยละความถูกตองของเช็ค
จาย
เบิกเงิน บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง ใบแจงหนี้/ใบ - เวลาเฉลีย่ ของการทํางานที่
สงของ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย
เปนมาตรฐาน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

6 ตรวจสอบรายงานการใช
ใบเสร็จรับเงินประจําป

7 ตรวจสอบการเบิกเงินคืน
เงินสํารองจาย

8 จัดทําเรื่องโอนเงิน
คาใชจายระหวางหนวยงาน และ
ใบโอนเงินภายในหนวยงาน

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

- ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของขอมูลในเช็ค
- เสนอหัวหนาสํานักงานคณบดี
- เสนอคณบดี
- อนุมัติแลว สงงานการเงิน
- ตรวจสอบรายละเอียดประกอบรายงานการใช
- รอยละความถูกตองของ
ใบเสร็จรับเงินประจําป จากขอมูลในใบเสร็จรับเงิน
เอกสาร
- จัดทําบันทึกรายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําป เพื่อ - เวลาเฉลีย่ ของการทํางานที่
นําสงกองคลัง วิทยาเขตบางเขน
เปนมาตรฐาน
- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- เสนอคณบดี
- อนุมัติแลว สงงานการเงิน
- ตรวจสอบรายละเอียดประกอบใบเบิกถอนกับ
- รอยละความถูกตองของ
ใบสําคัญจาย จากขอมูลในบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน
เอกสาร
หลักฐานการจายเงิน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่ - เวลาเฉลีย่ ของการทํางานที่
จาย และสําเนาเช็ค
เปนมาตรฐาน
- ตรวจสอบขอมูลในใบเบิกถอน
- ตรวจสอบบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคืนเงินสํารองจาย
- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- เสนอคณบดี
- อนุมัติแลว สงงานการเงิน
- ตรวจสอบเรื่องขอใช ใบแจงหนี้ และบันทึกขออนุมัติ
- รอยละความถูกตองของ
- บันทึกขอมูลรายการโอนเงินในระบบ ERP และ
เอกสาร
จัดพิมพใบสําคัญตั้งหนี้เดินสะพัด
- เวลาเฉลีย่ ของการทํางานที่
- จัดทําบันทึกขออนุมติโอนเงิน ใหหนวยงานที่เปน
เปนมาตรฐาน
เจาหนี้
- ตรวจสอบขอมูลการจัดสรรเงินโครงการวิจัย/พัฒนา
วิชาการ ใหกับคณะฯ
- จัดทําใบโอนเงินภายใน เพื่อจัดสรรเงินโครงการวิจัย/
พัฒนาวิชาการ ใหกับคณะฯ
- จัดทําใบโอนเงินภายใน เพื่อตัดโอนเงินจากจากบัญชี
เงินรับฝากโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ เปน
คาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางคณะฯ และโครงการ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- เสนอคณบดี

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

- อนุมัติแลวสงงานการเงิน
9 จัดทําเรื่องเบิกถอน
- สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- เสนอคณบดี
- อนุมัติแลวสงงานการเงิน
10 จัดทํารายงานเงินคงเหลือ - ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเงินฝากคลังเงินฝาก
ประจําวัน
ธนาคาร และเงินรับฝากโครงการปริญญาโท ภาค
พิเศษ จากทะเบียนคุมเงินฝากคลัง สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ทะเบียนคุมการสั่งจายเช็ค และทะเบียนคุม
เงินรับฝากโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
- จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน และรายละเอียด
ประกอบรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
- ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลลูกหนี้เงินสํารองจาย
จากสัญญายืมเงิน และบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงิน
ยืม-ระยะสั้น
- จัดทํารายงานลูกหนีเ้ งินสํารองจาย
- ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลใบสําคัญสํารองจายจาก
ใบสําคัญจาย ใบเบิกถอน และบัญชีแยกประเภท
ใบสําคัญสํารองจาย, ใบเบิกถอน
- จัดทํารายงานใบสําคัญสํารองจาย
- เสนอกรรมการเก็บรักษาเงิน
- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- เสนอคณบดี
11 จัดทําทะเบียนคุมเงิน
- ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
ฝากคลังทะเบียนคุมเงินรับฝาก
ใบนําสง/นําฝาก ใบโอน และใบเบิกถอน
โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ
- บันทึกรายการรับ – จาย ลงในทะเบียนคุม
และตรวจสอบใบแจงยอดเงินฝาก - ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจําเดือนในทะเบียนคุม
คลัง
เงินฝากคลัง กับใบแจงยอดเงินฝากงานคลัง
กําแพงแสน
- จํานวนเงินในใบแจงยอดเงินฝากคลังถูกตองตรงกัน
แลว เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- เสนอคณบดี
- ลงนามแลว สงงานการเงิน
12 บันทึกตั้งหนี้ในระบบ ERP
- ตรวจสอบขอมูลจากบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ/จาง ใบจอง

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
- รอยละความถูกตองของ
เอกสาร
- เวลาเฉลีย่ ของการทํางานที่
เปนมาตรฐาน
- รอยละความถูกตองของ
เอกสาร
- เวลาเฉลีย่ ของการทํางานที่
เปนมาตรฐาน

- รอยละความถูกตองของ
ขอมูล
- เวลาเฉลีย่ ของการทํางานที่
เปนมาตรฐาน

- รอยละความถูกตองของ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
เงินจากระบบ ERP ใบสงของ/ใบแจงหนี้ บันทึกขอ
ขอมูล
อนุมัติเบิกเงิน ใบขออนุมัติเบิกจาย จากระบบ ERP ใบ - เวลาเฉลีย่ ของการทํางานที่
ตรวจรับการจัดซื้อ/จาง
เปนมาตรฐาน
- บันทึกตั้งหนี้ในระบบ ERP และจัดพิมพใบสําคัญตั้งหนี้
ความรับผิดชอบหลักที่ 5 :
กิจกรรมหลักที่ 5 :
- รอยละความถูกตองของ
กํากับดูแล งานบัญชี
- รวบรวมเอกสารประกอบดวยใบนําสง/นําฝาก
ขอมูล
1 บันทึกรายการบัญชี
ใบสําคัญจาย ใบเบิกถอน และใบโอน
- เวลาเฉลีย่ ของการทํางานที่
- บันทึกรายการบัญชีในระบบ ERP
เปนมาตรฐาน
- ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกรายการบัญชี
2 จัดทํารายงานงบการเงิน - จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย
- รอยละความถูกตองของ
ประจําเดือน (งบแสดงฐานะ
พรอมหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําเดือนตาม
เอกสาร
การเงิน งบรายไดและคาใชจาย
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัย
- เวลาเฉลีย่ ของการทํางานที่
หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบ - สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน
เปนมาตรฐาน
- ตรวจสอบขอมูล Statement จากธนาคาร
พิสูจนยอดเงินฝากคลัง และงบ
จัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
พิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสอบขอมูลใบแจงยอดเงินฝากคลัง
- จัดทํางบพิสูจนยอดเงินฝากคลัง
- ตรวจสอบความถูกตองของรายงานงบการเงิน
- จัดทําบันทึกขอนําสงรายงานงบการเงิน
- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- เสนอคณบดี
3 จัดทํางบการเงินรวมราย
- จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน งบรายไดและคาใชจาย
- รอยละความถูกตองของ
ไตรมาส
รายไตรมาส
เอกสาร
- เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
- เวลาเฉลีย่ ของการทํางานที่
- เสนอคณบดี
เปนมาตรฐาน
- ลงนามแลว สงงานการเงิน
4 จัดทําเช็ค
- -ตรวจสอบใบสงของและใบสั่ง
-รอยละของเช็คที่ตองแกไข
- คํานวณภาษีหัก ณ ที่จาย
- จัดทําใบหัก ณ ที่จาย
- ลงทะเบียนคุมเช็ค
- สําเนาเอกสารหลักฐานตางๆ เพื่อจัดเก็บ 1 ชุด
- ชําระคาสินคาและบริการตางๆ
5 การออกใบเสร็จรับเงิน
- รับเงินจากผูที่เกีย่ วของ(เงินรายไดมหาวิทยาลัย
- รอยละความถูกตองของ
ดําเนินการออกใบเสร็จรับเงิน
เอกสาร
- พิมพใบนําสงเงินเพื่อนําฝากคลัง
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)
6 ทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
ธนาคาร,สหกรณออมทรัพยฯ
7 จัดทําหนังสือรับรองการ
หักภาษี ณ ที่จาย

8 จัดทํารายงานการใช
ใบเสร็จรับเงินประจําป
งบประมาณ
ความรับผิดชอบหลักที่ 6 :
กํากับดูแลการบริหารพัสดุและ
ครุภัณฑของคณะฯ

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
-

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
-รอยละความถูกตองของเอกสาร

UP DATE สมุดบัญชี,ฝากเงินเขาธนาคาร
UP DATE สมุดบัญชี
ฝาก,ถอน,โอนเงินที่ธนาคาร
รวบรวมใบตอ ภ.ง.ด.1ของผูมีหนาที่ เสียภาษี ณ ที่
- รอยละความถูกตองของ
จายแตละเดือน มาคํานวณจํานวนเงินและภาษีนําสง
เอกสาร
ในปที่ลวงมาแลว
- พิมพหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายตามมาตรา
50 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร
- พิมพใบตอ ภ.ง.ด. 1 ก. พิเศษ
- นําสงสรรพากรและบุคลากร
- บันทึกรายงานการใชใบเสร็จรับเงินประจําป
- สงภายในเดือนตุลาคม
งบประมาณ
- รอยละความถูกตองของ
- นําสงคณะ
เอกสาร
กิจกรรมหลักที่ 6 :
1. รอยละของการจัดหาพัสดุ
กํากับดูแลบริหารพัสดุและครุภณ
ั ฑของคณะฯ ให
และครุภณ
ั ฑเปนไปตามแผน
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
2. รอยละของงบประมาณในการ
จัดซื้อต่ํากวาแผน
3. รอยละของครุภัณฑในคณะฯ
ครบถวน
4. รอยละของครุภัณฑที่พรอมใช
งาน

ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibilities)
ความรับผิดชอบรอง
(Secondary Responsibilities)

1. คณะกรรมการกองทุนคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(เหรัญญิก
2. คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานเลขานุการ
3. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ขีดสมรรถนะ(Competencies)

จัดทําขอมูลงบประมาณกองทุนคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
รอยละความถูกตองของขอมูล
กองทุน

พิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานของสํานักงาน
เลขานุการ
งานตามมอบหมาย

การดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
งาน
-

กิจกรรม
(Activities)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
เกณฑที่คาดหวัง
สมรรถนะ
ผูมีประสบการณสูง
ในปจจุบนั
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป
สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T
4
I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม
5
AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
5
KA – Kasetsart Attachment
: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
5
S – Self Development : พัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
5
E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
5
T – Teamwork : ทํางานเปนทีม
ความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill
RK – Regulation Knowledge
5
: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน
3
WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ
ราชการ
3
RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย
3
EL – English Literacy : ความสามรถในการใช
ภาษาอังกฤษ
3
CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร
สมรรถนะประจํากลุม งาน Functional competency
4
SM – Service Mind : การใสใจบริการ
4
AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู
3
PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน
สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency
5
ความรอบรูในงานการเงินและบัญชี
5
มีความรูใน ความเขาใจระเบียบการเบิกจาย กฏเกณฑหรือ
เงื่อนไข ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3
มีทักษะในการติดตอประสานงาน
3
มีความสามารถในการใชงานสื่อออนไลน
ความสามารถที่ตองการ























อํานาจการตัดสินใจ (Authority)

ชวงหาง
(Gap)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
เรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
(Decision Marking Area)
ไมมี

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy)
ตําแหนง
(Positions)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
ชื่อองคการ/หนวยงาน
(Organization Business Unit)
1. งานคลังและพัสดุ กองบริหารทั่วไป

2.

3.

4.
5.
6.

จํานวนคน
(persons)
2
1
1

เรื่องที่ตองติดตอ
(Tasks)
ติดตอประสานงานเรื่องเบิกจายเงิน
ติดตอประสานงานเรื่องรับเงิน
ติดตอประสานงานสงรายงานสถานะทางการเงิน
ติดตอประสานงานเกี่ยวกับการสงเงินภาษี
ติดตอประสานงานตีความเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับตางๆ
สหกรณออมทรัพย ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน
ติดตอประสานงานเรื่องการฝากเงิน
ติดตอประสานงานเรื่องการเบิกเงิน
ติดตอประสานงานขอเอกสารเพื่อจัดทํารายงานสถานะ
ทางการเงิน
กองคลัง บางเขน
ติดตอประสานงานเรื่องการเบิกจายเงิน
ติดตอประสานงานการทําบัญชีในระบบ ERP
ติดตอประสานงานสงรายงานสถานะทางการเงิน,บัญชี,พัสดุ
กองการเจาหนาที่ งานสวัสดิการ
ติดตอประสานงานเรื่องการสงเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ ม.เกษตรศาสตร
สํานักงานประกันสังคม
ติดตอประสานงานเรื่องการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย, ธนาคารทหารไทย,ธนาคารกรุงไทย ติดตอประสานงานเรื่องสั่งจายเช็ค
,ธนาคารกรุงเทพ
ติดตอประสานงานเรื่องการนําสงเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ติดตอประสานงานเรื่องการนําสงเงินประกันสังคม
ติดตอประสานงานขอเอกสารเพื่อจัดทํารายงานสถานะ
ทางการเงิน
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รายงานที่ตองจัดทํา (Reporting)
รายงาน

เสนอตอ

กําหนดสง

1. รายงานรายรับ-รายจาย
ประจําเดือน
2. รายงานงบแสดงฐานะ
การเงินประจําเดือน
3. รายงานผลการ
ดําเนินงานงบประมาณ
เงินรายไดรายไตรมาส

สง หัวหนา สนล.,กองคลัง
มก.กพส.
สง หัวหนา สนล.,กองคลัง
มก.กพส.

ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป
ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป

สงกองคลัง มก.กพส.

ภายในวันที่ 15 ของ

4. รายงานการรับจายเงิน
นอกงบประมาณ
ประเภทเงินฝาก
5. รายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน
6. รายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากคลัง
7. งบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร
8. รายงานลูกหนี้คงเหลือ
ประจําเดือน
9. รายงานการใช
ใบเสร็จรับเงิน
10. รายงานเงินคงเหลือ
ประจําเดือนกองทุน
พัฒนานิสิตคณะฯ
11. รายงานเงินคงเหลือ
ประจําเดือนกองทุน
คณะฯ
12. รายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจําป

สงกองคลัง มก.กพส.

ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป

ทุกสิ้นวันทําการ

กรรมการตรวจรับเงินคณะ

เดือนม.ค.,เม.ย.,ก.ค.,
ต.ค.

หลังจากไดรับแจงจากคลังภายใน งานคลังและพัสดุ กพส.
7 วัน
หลังจากไดรับแจงจากธนาคาร
กองคลัง
ภายใน 3 วัน
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
กองคลัง
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของ
ปงบประมาณถัดไป

กองคลัง

กอนวันพุธที่ 2 ของเดือน

งานแผนคณะฯ

กอนวันพุธที่ 2 ของเดือน

งานแผนคณะฯ

ภายใน 30 วันหลังจากไดรับ
คําสั่งแตงตั้งกรรมการฯ

กองคลัง

สอดคลองตัวบงชี้แผน
ยุทธศาสตร/ประกัน
คุณภาพ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รายงาน

13. รายงานแผนการจัดซื้อ
จัดจาง

เสนอตอ

กําหนดสง

ภายใน 30ตุลาคม

กองคลัง

14. รายงานผลปฏิบตั ิการ
ภายในวันที่ 10 ของเดือนม.ค.,
จัดซื้อจัดจางรายไตรมาส เม.ย.,ก.ค.,ต.ค.

ผูจัดทํา

( นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

สอดคลองตัวบงชี้แผน
ยุทธศาสตร/ประกัน
คุณภาพ

กองคลัง

ผูอนุมัติ

ผูดํารงตําแหนง

(................................................
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
ตําแหนงเลขที่:
ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
งาน: งานบริหารและธุรการ
รายงานตรงตอ : 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
3. ผูปฏิบัตภิ ารกิจหัวหนางานบริการการศึกษา

ชื่อ-สกุล:
ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ : Administrative Officer
สังกัด: สํานักงานเลขานุการ
ระดับ : ปฏิบัติการ

วัตถุประสงค (Job Purpose)
สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริห ารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริห ารงานทั่วไป ภายใตการกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิ บัติงานอื่น ตามที่ ไดรับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสํานักงาน เชน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด
ระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร งานรวบรวมขอมูลและสถิติ
งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เปนตน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
1.2 ศึกษา รวมรวมขอมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานในดาน ตาง ๆ เชน งานบริหารทรัพยากร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบตั ิราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาตาง ๆ เปนตน
1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการ เชน รางโตตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม บันทึกเรื่อง
เสนอที่ประชุม ทํารายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อใหการดําเนินการประชุมและการปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวของสําเร็จลุลวง
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
1.4 ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกและเกิดความ
รวมมือ
1.5 ใหบริการวิชาการดานตาง ๆ เชน ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมาและแกนักศึกษา
ที่มาฝกปฏิบตั ิงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ
และปฏิบตั ิหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
2. ดานการวางแผน
วางแผนทํางานที่รับผิดชอบ รวมวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
3.1 ประสานการทํางานรวมกันระหวางทีมงานหรือหนวยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อใหเกิดความรวมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความ
รวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริหาร
4.1 ใหคําปรึกษา แนะนําเบื้องตน เผยแพร ถายทอดความรู ทางดานการบริหารงานทั่วไปรวมทั้งตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เพื่อใหผูรับบริการไดรับทราบขอมูลความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
4.2 จัดเก็บขอมูลเบื้องตน และใหบริการขอมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับดานการบริหารงานทั่วไปเพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูรับบริการ ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน สอดคลอง และสนับสนุน
ภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ
5. งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
โครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ ที่อยูภายใตภารกิจของรองคณบดีฝายบริหาร และสํานักงานเลขานุการ
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลักที่ 1 :
ดานปฏิบัติการ

ความรับผิดชอบหลักที่ 2 :

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
กิจกรรมหลักที่ 1 :
- ประสานงานสงแผนการเรียนใหภาควิชาพิจารณา
รายวิชาที่จะขอเปดการเรียนการสอน
- รวบรวมรายวิชาที่แตละภาควิชาแจงเปดการเรียนการ
สอน และตรวจสอบความครบถวนของรายวิชาตาม
แผนการเรียน
- นํารายวิชาที่ภาควิชาแจงเปดมาจัดตารางหองเรียน
ของคณะ และประสานงานหองเรียนของสวนกลางใน
กรณีที่หองของคณะไมเพียงพอ
- นํารายวิชาที่แจงเปดมาจัดทําแผนการเรียนสงให
ภาควิชา
- ประสานงานสงรายวิชาและหองเรียนที่จัดทํา
เรียบรอยแลวใหหนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการเปด
รายวิชา
- แกไขตารางเรียนและตารางหองเรียนเมื่อภาควิชาแจง
การเปลีย่ นแปลง และประสานงานแจงหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการแกไข พรอมติดตามผลการแกไข
กิจกรรมหลักที่ 2 :
- ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารหลักสูตรใน
เบื้องตน เมื่อภาควิชามีการเปด/ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
นําเขากรรมการการศึกษาคณะ
- เก็บรวบรวมเอกสารดานหลักสูตรและเลมหลักสูตร
ของคณะ
- จัดทําหนังสือขอรับรองหลักสูตร 5 ปของคณะไปที่
คุรุสภา
- จัดทําหนังสือขอรับรองคุณวุฒิหลักสูตรของคณะไปที่
สํานักงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ติดตามและตรวจสอบความครบถวนในการจัดทํา

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
1.ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
2.รอยละความถูกตองของขอมูล

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
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ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ความรับผิดชอบหลักที่ 3 :
-

-

-

-

-

-

-

-

มคอ.3-6 ของรายวิชาในคณะ
กิจกรรมหลักที่ 3 :
จัดทํารางประกาศรับสมัครนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู สงใหผูเกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบและเสนอลง
นามเพื่อประกาศแจงนิสิตผูประสงคสมัครทราบ
จัดทําแบบฟอรมการสมัครฝกประสบการณวิชาชีพครู
สงใหผูเกี่ยวของประกาศใหนิสติ ผูป ระสงคสมัครทราบ
รับสมัครและตรวจเอกสารการสมัครฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
จัดทําสรุปขอมูลของนิสติ ผูส มัครฝกประสบการณ
วิชาชีพครู สงใหภาควิชาทราบ
จัดทํารางประกาศรายชื่อนิสิตผูสมัครฝกประสบการณ
วิชาชีพครูที่ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ สงให
ผูเกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบและเสนอลงนามเพื่อ
ประกาศแจงภาควิชาและนิสิตผูสมัครทราบ
จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบรายชื่อสถานศึกษา
เพื่อใหภาควิชาพิจารณาสถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการ
สอนที่จะใหสงหนังสือสอบถามการรับนิสติ ฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
จัดทําแบบฟอรมการกรอกขอมูลความพรอมของ
สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอนเพื่อแนบหนังสือ
สอบถามความตองการรับนิสิตฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
จัดทําและดําเนินการสงหนังสือสอบถามความ
ตองการรับนิสติ ฝกประสบการณวชิ าชีพครูของ
สถานศึกษาตามที่ภาควิชาแจงมา
รวบรวมและจัดทําขอมูลสถานศึกษาสําหรับ
ปฏิบัติการสอนที่สงหนังสือตอบรับนิสิตฝก
ประสบการณวิชาชีพครู สงใหภาควิชาพิจารณา
รวบรวมและจัดทําขอมูลรายชื่อนิสิต อาจารยนิเทศก
สถานศึกษาสําหรับปฏิบัติการสอน ระยะทางและคา
นิเทศกเพื่อนําเขาที่ประชุมกรรมการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูพิจารณา
จัดทําหนังสือแจงรายชื่อและจํานวนนิสิตที่จะออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครูใหสถานศึกษาทราบ

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

1.ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
2.ร อ ยละความสํ า เร็ จ ในการ
ดําเนินการตามแผน
3.รอยละความพึงพอใจของนิสิต
อาจารย นิ เทศก สถาน ศึ ก ษา
อาจารยพี่เลี้ยง
4.รอยละความถูกตองของขอมูล

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
- จัดทําปฏิทินและแผนงานการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครู เพื่อนําเขาที่ประชุมกรรมการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูพิจารณา
- จัดทํารางโครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูทุก
โครงการ เพื่อนําเขาที่ประชุมกรรมการฝกประสบ
การณวิชาชีพครูพิจารณา
- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติโครงการและหลักการ
คาใชจายโครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูทุก
โครงการเพื่อเสนออนุมัติ
- จัดทําบันทึกขอความและเอกสารประกอบในการขอ
ยืมเงินโครงการฝกประสบการณวชิ าชีพครูทุก
โครงการ เพื่อเสนออนุมัติ
- จัดทําเอกสารคูมือการฝกประสบการณวิชาชีพครูและ
สมุดบันทึกการฝกประสบการณวชิ าชีพครู ของ
โครงการปฐมนิเทศนิสติ ฝกประสบการณวิชาชีพครู
เพื่อนําเขาประชุมกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูพิจารณา
- จัดทําและดําเนินการสงหนังสือเชิญผูบริหาร
สถานศึกษาและอาจารยพี่เลีย้ งเขารวมโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 3 โครงการ
- จัดทําและดําเนินการสงหนังสือขออนุญาตใหนิสติ ฝก
ประสบการณวิชาชีพครูเขารวมโครงการทุกโครงการ
- ติดตอจองหองและประสานงานผูเ กี่ยวของจัดเตรียม
สถานที่และอุปกรณสําหรับการจัดโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูทุกโครงการ
- จัดทําเอกสารการลงทะเบียน การใหคะแนนการเขา
รวมโครงการ และการประเมินผล ของโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูทุกโครงการ
- จัดทําเอกสารสรุปการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
ภาคตนและภาคปลาย
- ลงทะเบียนการเขารวมโครงการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
- สรุปผลการประเมินโครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูทุกโครงการ
- จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาใชจายโครงการ
ฝกประสบการณวิชาชีพครู และรวบรวมใบสําคัญรับ

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

ความรับผิดชอบหลักที่ 4 :

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
เงินเพื่อเบิกจายทุกโครงการ
- กันเงินรายไดคานิเทศ คาถายเอกสารรายวิชาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู คาดําเนินโครงการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูทุกโครงการ
- จัดเก็บเอกสารดานการฝกประสบการณวิชาชีพครู
กิจกรรมหลักที่ 4 :
- จัดทํากําหนดการในการชี้แจงขั้นตอนการขอใบ
ประกอบวิชาชีพครูแนบไปกับหนังสือขออนุญาตให
นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูเขารวมโครงการ
ประชุมอภิปรายหลังฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อ
แจงใหนิสิตทราบ
- จัดทําตัวอยางการกรอกแบบคําขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- จัดเตรียมเอกสารแบบคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
- ชี้แจงขั้นตอนการดําเนินการขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหนสิ ิตทราบ
- รับแบบคําขอฯ, ตรวจสอบความถูกตองของการกรอก
แบบคําขอฯ และความครบถวนของเอกสารแนบ
- สแกนรูปนิสิตที่ดําเนินการขอขึ้นทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อเตรียมนําเขาระบบ
ksp-bundit ของคุรุสภา
- กรอกขอมูลตามแบบคําขอฯ ของนิสิต เขาระบบ kspbundit ของคุรุสภา พรอมแนบรูป
- ตรวจสอบและสงขอมูลตามแบบคําขอฯ ของนิสิตทาง
ระบบออนไลน ksp-bundit ของคุรุสภา
- จัดทําหนังสือรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษาที่คุรสุ ภารับรอง โดยแนบแบบ
สรุปและบัญชีรายชื่อฯ สงใหคุรสุ ภาดําเนินการจัดทํา
ใบประกอบวิชาชีพครู
- เดินทางสงหนังสือและแบบคําขอฯ ที่คุรุสภา
- เดินทางรับใบประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภา
- แจงผูเกี่ยวของประชาสัมพันธใหนสิ ิตมารับใบ
ประกอบวิชาชีพครู
- ลงทะเบียนการรับใบประกอบวิชาชีพครู

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

1.ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
2.รอยละความถูกตองของขอมูล
3.รอยละความพึงพอใจของนิสิต

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibilities)
กิจกรรม
(Activities)

ความรับผิดชอบรอง
(Secondary Responsibilities)

1. คณะกรรมการการศึกษาคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
(กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
(กรรมการ

3. การรับเขาศึกษาตอ

งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

- ชวยจัดทําเอกสารการประชุม
- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- ดําเนินงานการประชุม
- ดําเนินงานตามที่ประชุมมอบหมาย
- ติดตอจองสถานที่ใชประชุมและสวัสดิการ
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมและแจงเวียน
- จัดทําวาระการประชุม
- จัดทํารายงานการประชุม
- จัดทําเอกสารการประชุม
- ประสานงานกรรมการเพื่อยืนยันการประชุม
- ชวยลงทะเบียนและแจกเอกสารประกอบการประชุม
- ดําเนินงานการประชุม
- ดําเนินงานตามที่ประชุมมอบหมาย
- ชวยรับลงทะเบียนและตรวจเอกสารการสอบ
สัมภาษณโครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอโครงการ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยตามทีไ่ ดรบั มอบ
- ชวยรับเอกสารมอบตัวนิสิตใหม ชัน้ ปที่ 1
- ชวยดําเนินงานการสอบสัมภาษณ Admission
- ชวยรับลงทะเบียนโครงการพบผูปกครองและกาวแรก
สูบัณฑิตยุคใหม
- ชวยแนะนําการเขียนคํารองตางๆ ใหคําแนะนําการ
ลงทะเบียนเรียน ประสานงานดานการเรียนการสอน
- จัดทํากันเงินและเบิกจายในระบบ ERP (เริ่ม
พฤษภาคม 2559
งานตามมอบหมาย

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
รอยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ

รอยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมการ

ดําเนินงานเสร็จสิ้นตามที่ไดรับ
มอบหมาย

-

ขีดสมรรถนะ(Competencies)
เกณฑที่คาดหวัง
ผูมีประสบการณสูง
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป
สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T
4
 I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม
4
 AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
 KA – Kasetsart Attachment
ความสามารถที่ตองการ

สมรรถนะ
ในปจจุบนั

ชวงหาง
(Gap)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความสามารถที่ตองการ




















เกณฑที่คาดหวัง
ผูมีประสบการณสูง
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป
4

สมรรถนะ
ในปจจุบนั

: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
S – Self Development : พัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
4
อาชีพ
5
E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
5
T – Teamwork : ทํางานเปนทีม
ความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill
RK – Regulation Knowledge
5
: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน
4
WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ
ราชการ
3
RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย
3
EL – English Literacy : ความสามรถในการใช
ภาษาอังกฤษ
3
CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร
สมรรถนะประจํากลุม งาน Functional competency
4
SM – Service Mind : การใสใจบริการ
4
AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู
3
PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน
สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency
5
ความรอบรูในงานวิชาการ
5
มี ค วามรู ใ นข อ บั ง คั บ ว า ด ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5
มีทักษะในการติดตอประสานงาน
5
มีความสามารถในการใชงานสื่อออนไลน

อํานาจการตัดสินใจ (Authority)
เรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
(Decision Marking Area)
ไมมี

ชวงหาง
(Gap)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy)
ตําแหนง
(Positions)
-

ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
ชื่อองคการ/หนวยงาน
(Organization Business Unit)
1. งานบริการการศึกษา
2. งานคลังและพัสดุ
3. งานนโยบายและแผน
4. งานบริหารและธรุการ

รายงานที่ตองจัดทํา (Reporting)
รายงาน

จํานวนคน
(persons)
-

เรื่องที่ตองติดตอ
(Tasks)
-

เสนอตอ

รับเขา จํานวนนิสติ
เบิก จายเงิน
คําของบประมาณเงินรายได เงินแผนดิน
งานสารบรรณ งานอาคาร สถานที่ งบเดือน แผนพัฒนา
รายบุคคล

กําหนดสง

สอดคลองตัวบงชี้แผน
ยุทธศาสตร/ประกันคุณภาพ

1.รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ
(รายไตรมาส ประจําป
งบประมาณฯ
2.รายงานขอมูลสถิติ

รองคณบดีฝายวิชาการ และ

รายไตรมาส /รายป

หัวหนางานนโยบายแลแผน

ตามตนเรื่อง

3.รายงานขอมูลนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

หัวหนางานบริการการศึกษา

ภาคตน/ภาคปลาย

ประกันคุณภาพการศึกษา

ผูจัดทํา

ผูอนุมัติ

ผูดํารงตําแหนง

(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
ตําแหนงเลขที่ พ.0038
ชื่อตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
งาน : นโยบายและแผน
รายงานตรงตอ : 1. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
2. หัวหนางานนโยบายและแผน

ชื่อ-สกุล นางสาวกมลธนัสร สามสีเนียม
สังกัด : สํานักงานเลขานุการ
ระดับ : ปฏิบัติการ

วัตถุประสงค (Job Purpose)
สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา วางแผนและติดตามกิจกรรม
ประกันคุณภาพของหนวยงาน รวบรวมขอมูลสําหรับประกันคุณภาพ (สกอ. สมศ. ก.พ.ร. คํารับรองการปฏิบัติงานคณบดี และ
QS Ranking จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( SAR ทั้งภายในและภายนอก การเตรียมการประเมินคุณภาพภายในทุก
ระดับ รวมถึงการใหบริการขอมูลสารสนเทศ ดําเนินการติดตามรวบรวมขอมูลพื้นฐานจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อนํา
เผยแพรสูสาธารณะ ประสานงานเครือขายและเผยแพรผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

ความรับผิดชอบหลักที่ 1 :
งานวางแผนกิจกรรมประกัน
คุณภาพของหนวยงาน

กิจกรรมหลักที่ 1 :
- พัฒนาคูมือระบบงานประกันคุณภาพของคณะฯ
- วางแผนและปรับปรุงแผนปฏิบัตงิ านประจําป
- จัดทํากําหนดการและแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชาและระดับคณะฯ ประจําปการศึกษา
- ออกแบบเครื่องมือการติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพระดับคณะวิชา และ
ระดับหลักสูตร
- ประสานงานและใหบริการขอมูลพื้นฐานของคณะแก
หนวยงานภายใน
- ประสานงานกับนักวิชาการคอมพิวเตอรศึกษา เพื่อ
พัฒนาเครื่องมือติดตามและรายงานผลการดําเนินงานผาน
ระบบเครือขาย

ความรับผิดชอบหลักที่ 2 :
งานรวบรวมขอมูลสําหรับ
ประกันคุณภาพ

กิจกรรมหลักที่ 2 :
- ประสานงานผูเกี่ยวของ
- วางระบบการจัดเก็บและชองทางการเชื่อมโยง
ขอมูล

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
- เอกสารคูมือระบบงาน
ประกันคุณภาพของคณะฯ
- แผนปฏิบัติงานประจําป
ดานการประกันคุณภาพของ
คณะฯ
- กําหนดการและแนวทางการ
ประเมิน ประจําปการศึกษา
- แบบติดตามรายการเอกสาร
หลักฐานดานการประกัน
คุณภาพ ประจําปการศึกษา
- มีขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพของคณะฯ
ครบถวนทุกดาน
- รอยละของขอมูลทีไ่ ดตาม
สถานะปจจุบันของจํานวนตัว
บงชี้ทั้งหมด

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

ความรับผิดชอบหลักที่ 3 :
จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR ของคณะฯ
และสํานักงานเลขานุการ

ความรับผิดชอบหลักที่ 4 :
การเตรียมการประเมิน
คุณภาพทุกระดับ

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
- รวบรวมขอมูลสําหรับประกันคุณภาพ (สกอ. สมศ.
ก.พ.ร. คํารับรองการปฏิบตั ิงานคณบดี และ QS Ranking
- บันทึกขอมูลในระบบ
- ตรวจสอบสถานะขอมูลใหถูกตองและเปนปจจุบัน
- รายงานสถานะขอมูลตามตัวบงชี้ตอ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของคณะฯ
- รายงานสถานะขอมูลตามตัวบงชี้ตอ คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ
กิจกรรมหลักที่ 3 :
- ติดตามรวบรวมขอมูล และเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วของ
- จัดทํารางรายงาน SAR ตามองคประกอบและตัวบงชี้
- นําเสนอหนวยงานภายในเพื่อทําประชาพิจารณ
- เสนอรางรายงาน SAR ตอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพคณะฯ พิจารณา
- เสนอรางรายงานตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นเพิ่มเติม
- สรุปผลและปรับแกตามขอเสนอแนะ เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ
- ปรับแกเลมรายงานใหสมบูรณ
- จัดสงรายงานฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน และมหาวิทยาลัย
- ปรับแกตามขอเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ
(หลังรับการตรวจประเมิน
- จัดสงเลมรายงาน (ฉบับปรับแกหลังรับการตรวจ
ประเมิน จัด สงมหาวิทยาลัย
กิจกรรมหลักที่ 4 :
- วางแผนกําหนดการประเมิน
- ประสานงานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
- เตรียมความพรอมสําหรับการประเมิน
-

ยานพาหนะรับ-สงกรรมการ
สถานที่สําหรับตรวจประเมิน/สัมภาษณ
ผูเขารับการสัมภาษณ
คาตอบแทนกรรมการประเมินฯ
อาหารและอาหารวาง ในวันตรวจประเมิน

- อํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการตรวจประเมิน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดลุลวงตามวัตถุประสงคของ

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
- เวลาเฉลีย่ ที่นําเสนอขอมูล
ตามกําหนด

- ระยะเวลาการจัดทํา (SAR
ทุกระดับเสร็จทันตามกําหนด
- จํานวนครั้งของการแกไข
เอกสาร

- ระดับความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของ ระดับดีมาก
- จัดเตรียมการประเมิน
คุณภาพทุกระดับไดตาม
กําหนด
- หลักฐานประกอบการตรวจ
ประเมิน ถูกตอง ครบถวน
ตามกําหนด
- การตรวจประเมินและการ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)

การตรวจประเมิน
- สรุปผลการประเมินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
(สปค.01)
- รายงานผลการประเมินคุณภาพเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ
ความรับผิดชอบหลักที่ 5 : กิจกรรมหลักที่ 5 :
จัดทํารายงานผลการปรับปรุง - ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน (สปค.02 ตาม
สปค.01
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ
- เสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาใหความ
เห็นชอบ
- จัดสงขอมูลตอวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย
ความรับผิดชอบหลักที่ 6 : กิจกรรมหลักที่ 6 :
บันทึกขอมูล CHE QA
- บันทึกขอมูลผานระบบ CHE QA Online และอื่นๆ ที่
Online และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เกี่ยวของ
ความรับผิดชอบหลักที่ 7 : กิจกรรมหลักที่ 7 :
ประสานงานเครือขายประกัน - ประสานงานเครือขายประกันคุณภาพทุกระดับ ทั้ง
คุณภาพทุกระดับ
ภายในและภายนอก
- การจัดทํา MOU ดาน QA

- ประสานงานกิจกรรมของเครือขาย
ความรับผิดชอบหลักที่ 8 :
การจัดทําแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการประจําป

กิจกรรมหลักที่ 8 :
ชวยติดตอประสานงานและรวบรวมขอมูลตามที่หัวหนา
งานนโยบายและแผนมอบหมาย ดังนี้
- การวิเคราะหทรัพยากรและสารสนเทศของคณะใหเปน
ปจจุบัน
- การจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะฯ
- การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําป
ความรับผิดชอบหลักที่ 9 : กิจกรรมหลักที่ 9 :
การจัดทําแผนดานการเงิน
ชวยติดตอประสานงานและรวบรวมขอมูลตามที่หัวหนา
และงบประมาณ
งานนโยบายและแผนมอบหมาย ดังนี้
- การติดตามและประเมินผลของแผนทุกระดับ
- การจัดทําแผนประกันคุณภาพทุกระดับ
- การติดตามและประเมินกิจกรรมตามแผน QA
ความรับผิดชอบหลักที่ 10 : กิจกรรมหลักที่ 10 :
รวบรวมขอมูลสารสนเทศของ - ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ
คณะฯ
QA จากหนวยงานภายในคณะฯ

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
รายงานผล แลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

- รายงานผลการปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะฯ สปค.01

- รายงานผลการประเมิน
ผานระบบไดถูกตองครบถวน

- ความพึงพอใจของ
ผูเกี่ยวของในการ
ประสานงานกับเครือขาย
- เวลาเฉลี่ยของการติดตามผล
ทันเวลาตามแผนที่กําหนด
- ผลงานมีความถูกตอง
ครบถวน และแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

- เวลาเฉลี่ยของการติดตามผล
ทันเวลาตามแผนที่กําหนด
- ผลงานมีความถูกตอง
ครบถวน และแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- ขอมูลสารสนเทศทุกดานเปน
ปจจุบัน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
- ชวยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของคณะฯ
- ชวยจัดทําขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน และนําเผยแพร
ขอมูลสูส าธารณะ
- ชวยจัดทํารายงานขอมูลพื้นฐานของหนวยงานเพื่อ
จัดทําหนังสือสถิติของ มก.
- ชวยบันทึกขอมูลพื้นฐานดานพลังงานของหนวยงาน
ผานระบบฐานขอมูลพลังงานที่ มก. กําหนด

ความรับผิดชอบหลักที่ 11 :
ติดตาม ตรวจสอบและ
รายงานผลตามตัวบงชี้ของ
แผนยุทธศาสตร

กิจกรรมหลักที่ 11 :
- ชวยประสานงานกับผูร ับผิดชอบโครงการเพื่อรวบรวม
ขอมูล
- ชวยจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามแผนยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
- ขอมูลถูกตอง ครบถวน
เสนอคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยทันภายในเวลา
ที่กําหนด
- ขอมูลเปนปจจุบันทุก 1
เดือน และนําไปใชในการ
บริหารงานของคณะฯ ได
- ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการทุกระดับ
- รอยละของการแกไขรายงาน
ติดตามผลตอการนําเสนอ
ทั้งหมด
- เวลาเฉลีย่ ของการติดตามผล
ทันเวลาตามแผนที่กําหนด
- เวลาเฉลีย่ ของการนําเสนอ
รายงานการติดตาม

ขีดสมรรถนะ(Competencies)
เกณฑที่คาดหวัง
สมรรถนะ
ผูมีประสบการณสูง
ในปจจุบนั
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป
สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T
3
I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม
3
AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
KA – Kasetsart Attachment
3
: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3
S – Self Development : พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
3
วิชาชีพ
3
T – Teamwork : ทํางานเปนทีม
ความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill
RK – Regulation Knowledge
3
: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
ความสามารถที่ตองการ









ชวงหาง
(Gap)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความสามารถที่ตองการ













WC – Written Communication : การเขียนหนังสือราชการ
RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย
EL – English Literacy : ความสามรถในการใชภาษาอังกฤษ
CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช
คอมพิวเตอร

เกณฑที่คาดหวัง
ผูมีประสบการณสูง
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป
3
2
2

สมรรถนะ
ในปจจุบนั

ชวงหาง
(Gap)

4

สมรรถนะประจํากลุม งาน Functional competency
3
SM – Service Mind : การใสใจบริการ
3
AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู
PI – Process Improvement : การปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
3
ทํางาน
สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency
4
ความรอบรูในงานประกันคุณภาพการศึกษา
3
มีความสามารถในการใชงานสื่อออนไลน
มีความรูความเขาใจระเบียบ กฎเกณฑหรือเงื่อนไขตางๆ
3
ที่เกี่ยวของ

อํานาจการตัดสินใจ (Authority)
เรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
(Decision Marking Area)
ไมมี
สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy)
ตําแหนง
(Positions)
-

ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
ชื่อองคการ/หนวยงาน
(Organization Business Unit)
1. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

จํานวนคน
(persons)
-

เรื่องที่ตองติดตอ
(Tasks)
1. รายงานขอมูลตัวบงชี้ที่มีสวนเชื่อมโยงกับวิทยาเขต

กําแพงแสน
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ
(สปค.02 ที่มีสวนเชื่อมโยงกับวิทยาเขตกําแพงแสน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ชื่อองคการ/หนวยงาน
(Organization Business Unit)
2. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มก.

3. กองแผนงาน บางเขน

4. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัตริ าชการ
สํานักงานอธิการบดี มก.

รายงานที่ตองจัดทํา (Reporting)
รายงาน

1. สรุปผลการติดตามแผน
ยุทธศาสตร/ แผนปฏิบัติ
การ ของหนวยงาน
2. รายงานขอมูลพื้นฐาน
หนวยงาน
3. รายงานการใชพลังงาน
4. รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR ระดับ
คณะฯ

เรื่องที่ตองติดตอ
(Tasks)
1. รายงานผลการตรวจประเมินตนเอง (SAR ระดับคณะ
2. แผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01 และ รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02
3. การบันทึกขอมูลในระบบ CHE QA Online
4. การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและคณะวิชา
5. การบันทึกและตรวจสอบขอมูลในระบบฐานขอมูล QAIS
6. รายงานขอมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS
1. ติดตามการคํานวณคา FTES
2. ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
3. ผลการประเมินพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอหลักสูตร
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. รายงานขอมูลการใชพลังงาน ในฐานขอมูลการใชพลังงาน
ที่ http://www.energy.psd.ku.ac.th

เสนอตอ

กําหนดสง

ผูปฏิบัตภิ ารกิจ
หัวหนางานนโยบายและแผน

ภายในระยะเวลา
ที่หัวหนางานฯ กําหนด

ผูปฏิบัตภิ ารกิจ
หัวหนางานนโยบายและแผน
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

ภายในวันจันทร
สัปดาหทสี่ องของทุกเดือน
ภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป
กอนตรวจประเมินฯ 1 เดือน

รองคณบดีฝายวิชาการฯ/
คณบดี
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพคณะฯ
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน

กอนตรวจประเมินฯ 2 สัปดาห
กอนตรวจประเมินฯ 1 สัปดาห

สอดคลองตัวบงชี้แผน
ยุทธศาสตร/ประกัน
คุณภาพ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รายงาน

5. รายงานผลการติดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง
(สปค.02
6. รายงานขอมูลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย
ของ QS

เสนอตอ

กําหนดสง

สอดคลองตัวบงชี้แผน
ยุทธศาสตร/ประกัน
คุณภาพ

สํานักงานประกันคุณภาพ
มก.
สํานักงานประกันคุณภาพ
มก.

หลังไดรับผลการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินฯ
1 สัปดาห
ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

สํานักงานประกันคุณภาพ
มก.

ภายในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ผูจัดทํา

ผูอนุมัติ

ผูดํารงตําแหนง

( นางสาวทองวาท ราชชารี
ผูปฏิบัตภิ ารกิจหัวหนางานฯ
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ใบกําหนดหนาที่งาน (Job Description)
ตําแหนงเลขที่: ลปจ. 2913
ชื่อตําแหนง (ภาษาไทย : พนักงานขับรถยนต
งาน: บริหารและธุรการ
รายงานตรงตอ : 1. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
3. ผูปฏิบัตภิ ารกิจหัวหนางานบริหารและธุรการ

ชื่อ-สกุล: นายชิด กอแกว
ชื่อตําแหนง (ภาษาอังกฤษ : Driver
สังกัด: สํานักงานเลขานุการ
ระดับ : ส 2

วัตถุประสงค (Job Purpose)
สรุปขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะพนักงานขับรถยนต ที่เกี่ยวของกับการบริการขับรถยนตไปราชการตามคําสั่งของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร หรือตามที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานบํารุงตรวจสอบรถยนตโดยการตรวจสอบสถาพเครื่องยนต ตรวจเช็ค
น้ํามันเครื่อง ตรวจเช็คระดับน้ําในหมอน้ํา ตรวจเช็คน้ํามันเบรก-ครัช ตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟสองสวาง ไฟหนา ไฟหรี่
ตรวจเช็คลมยาง ตรวจเช็คน้ํากลั่นแบตเตอรี่ ตรวจเช็คกรองอากาศ เครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คน้ํามันเชื้อเพลิงตองเต็มอยู
เสมอใหอยูในความพรอมที่จะใชงานบริการไดตลอดเวลา รักษาความสะอาด ปดกวาดลางเช็ดถู ภายใน-ภายนอกรถยนต ใหพรอมที่
จะใหบริการทันที รวมทั้งประสานการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกคณะและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)
ความรับผิดชอบหลักที่ 1 :
การบริการขับรถยนต

ความรับผิดชอบหลักที่ 2 :
การบํารุงรักษารถยนต

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
กิจกรรมหลักที่ 1 :
- วางแผนการเดินทาง ศึกษาเสนทางเกาและใหม และ
เลือกใชเสนทางใหเหมาะสมกับเวลาเพื่อเลี่ยงการจราจร
ติดขัด และเปนการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
- การขับรถยนตโดยยึดกฎจราจร และใชไหวพริบใหมี
สติสมั ปชัญญะในการขับขี่ยานพาหนะเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพยสิน
- บริการดูแลการขึ้นลงของผูโดยสาร การขนสิ่งของ
ตลอดจนการเปด-ปด ประตูรถยนต
กิจกรรมหลักที่ 2 :
- ศึกษาคูมือการบํารุงรักษารถ
- ตรวจสอบสภาพรถทุกครั้งกอนและหลังการใชงาน
- ตรวจเช็คน้ํามันเครื่อง
- ตรวจเช็คระดับน้ําในหมอน้ํา
- ตรวจเช็คน้ํามันเบรก-ครัช
- ตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟสองสวาง ไฟหนา

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
- จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
- รอยละของการผิดเวลานัด
หมาย

- จํานวนครั้งที่รถไมสามารถใช
งานได

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความรับผิดชอบหลัก
(Key Responsibilities)

ความรับผิดชอบหลักที่ 3 :
การทําความสะอาดรถยนต
ความรับผิดชอบหลักที่ 4 :
บันทึกการเติมน้าํ มันประจําเดือน
ความรับผิดชอบหลักที่ 5 :
ติดตามการตอ พรบ.และภาษี
รถยนต

กิจกรรมหลัก
(Key Activities)
ไฟหรี่
- ตรวจเช็คลมยาง
- ตรวจเช็คน้ํากลั่นแบตเตอรี่
- ตรวจเช็คกรองอากาศ เครื่องปรับอากาศ
- ตรวจเช็คน้ํามันเชื้อเพลิง
- นํารถเขาศูนยซอมฯ
- ซอมบํารุงรักษาดวยตนเองเบื้องตน
กิจกรรมหลักที่ 3 :
- ปด กวาด ลาง เช็ด ถูรถยนต ใหมีสภาพพรอมใชงาน
กิจกรรมหลักที่ 4 :
- จัดทําสรุปการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใหบริการ
ประจําเดือน
กิจกรรมหลักที่ 5 :
- ประสานงานการตอ พรบ.และภาษีรถยนตกับหนวย
พัสดุ และนํารถไปดําเนินการตอ พรบ.และภาษี
รถยนต

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)

- รอยละของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการดานความสะอาด
- มีการรายงานสรุปบันทึกการ
เติมน้ํามันเชื้อเพลิง
ตอพรบ.และภาษีตามระยะเวลา
ที่กําหนด

ความรับผิดชอบรอง (Secondary Responsibilities)
ความรับผิดชอบรอง
(Secondary Responsibilities)

ใหบริการจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ
ตาง ๆ
ใหบริการงานคลังและพัสดุ ใน
การติดตอกับธนาคาร
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาคาร
คณะ
ซอมแซมระบบสาธารณูปโภค
เบื้องตน

งานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

กิจกรรม
(Activities)

ตัวชี้วัด
(Key Performance
Indicator)
รอยละความผิดพลาดในการซื้อ
ของ
รอยละความผิดพลาดในการ
ดําเนินงาน
ปรับปรุงสําเร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ที่หนวยงานอืน่ ๆ ที่ใชในคณะ หรือ
การจัดโครงการ
1. นําเช็คธนาคารไปฝาก
2. นําสมุดบัญชีธนาคารไปปรับปรุงยอดเปนปจจุบัน
1. งานจัดตนไมบริเวณคณะ
2. งานไม งานเชื่อมเหล็ก งานปูนเพื่อประกอบการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
1. ซอมแซมระบบไฟฟา เครื่องปรับอากาศเบื้องตน
ปรับปรุงสําเร็จตามระยะเวลาที่
2. ซอมแซมอุปกรณ สุขภัณฑในหองน้ําเบื้องตน
กําหนด
3. ประสานงานผูรับผิดชอบกรณีไมสามารถดําเนินการ
ได
งานตามมอบหมาย
-

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ขีดสมรรถนะ(Competencies)
เกณฑที่คาดหวัง
สมรรถนะ
ผูมีประสบการณสูง
ในปจจุบนั
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป
สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T
3
I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม
4
AM – Achievement Motivation : มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
KA – Kasetsart Attachment
5
: มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
S – Self Development : พัฒนาความเชี่ยวชาญในงาน
4
อาชีพ
E – Ethics : ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
5
วิชาชีพ
5
T – Teamwork : ทํางานเปนทีม
ความรูและทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน Knowledge and Skill
RK – Regulation Knowledge
4
: ความรูเรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน
WC – Written Communication : การเขียนหนังสือ
2
ราชการ
RL – Research Literacy : ความสามารถดานการวิจัย
EL – English Literacy : ความสามรถในการใช
2
ภาษาอังกฤษ
CL – Computer Literacy : ความสามารถในการใช
2
คอมพิวเตอร
สมรรถนะประจํากลุม งาน Functional competency
5
SM – Service Mind : การใสใจบริการ
5
AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู
PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการ
3
ทํางาน
สมรรถนะประจําตําแหนงงาน Technical Competency
5
ความสามารถในการขับรถยนต
5
มีความรูในกฎหมายจราจร ระเบียบ กฎเกณฑหรือเงื่อนไข
ตางๆ ที่เกี่ยวของ
ความสามารถที่ตองการ





















ชวงหาง
(Gap)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ความสามารถที่ตองการ
 มีความรูดานชางพื้นฐาน การบํารุงรักษารถยนต
 มีความรูในการใชอุปกรณทําความสะอาดรถยนต

เกณฑที่คาดหวัง
ผูมีประสบการณสูง
(อายุงาน 5 ปขึ้นไป
4
4

สมรรถนะ
ในปจจุบนั

ชวงหาง
(Gap)

อํานาจการตัดสินใจ (Authority)
เรื่องที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
(Decision Marking Area)
ไมมี

สายการบังคับบัญชา (Organization Structure and Hierarchy)
ตําแหนง
(Positions)
-

ความสัมพันธกับหนวยงานอื่น (Working Relationship)
ชื่อองคการ/หนวยงาน
(Organization Business Unit)
1.
2.
3.
รายงานที่ตองจัดทํา (Reporting)
รายงาน

จํานวนคน
(persons)
-

เรื่องที่ตองติดตอ
(Tasks)

เสนอตอ

กําหนดสง

1. บันทึกการปฏิบัติงาน
ประจําเดือน

ผูปฏิบัตภิ ารกิจหัวหนางาน
บริหารและธุรการ

ภายในวันที่ 7 ของเดือน
ตอไป

2. บันทึกการเติมน้าํ มัน

หนวยพัสดุคณะ

3. รายการการตรวจสภาพ

หนวยพัสดุคณะ

ภายใน 1 วัน
หลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานแต
ละครั้ง
ภายใน 3 วัน

สอดคลองตัวบงชี้แผน
ยุทธศาสตร/ประกัน
คุณภาพ

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รถยนต

หลังเสร็จสิ้นการตรวจสภาพ
รถยนต

ผูจัดทํา

ผูอนุมัติ

ผูดํารงตําแหนง

( นายชิด กอแกว
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หนวยงานที่สังกัด

ภาควิชาครุศึกษา

(คณะ/สถาบัน/สํานัก)
ชื่อ-สกุล

ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ

(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)
ชื่อ-สกุล

ตําแหนง
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

อาจารย ดร.วิทัศน ฝกเจริญผล ตําแหนง

(ผูรับมอบหมายงาน)

อาจารย

ผูรับมอบหมายงาน

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs)
ภาระงานหลัก
ความสําเร็จที่คาดหวัง

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs

จากงานหลัก
1. งานสอน งานพัฒนานิสิต 1. มีภาระงานสอนสอดคลอง 1. จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห /
กับมาตรฐานภาระงานอาจารย ภาคการศึกษาปกติ
และผลงานวิชาการ

2. งานวิจัย

หัวหนาภาควิชา

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

1. มีผลงานวิจัย

1.1. จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห
/ภาคการศึกษาปกติ
1.2 จํานวนงานวิจัย

2. งานวิจัยไดรับทุนสนับสนุน 2. จํานวนเงินที่ไดรับทุนสนับสนุน
จากภายในและภายนอก

KPIs
(3-5 ขอ)





ภาระงานหลัก

ความสําเร็จที่คาดหวัง

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs

จากงานหลัก

KPIs
(3-5 ขอ)

3. ผลงานวิจัยไดรับการตีพิมพ 3. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการ
เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
3. งานบริการวิชาการ

1. มีการใหบริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคม

1. จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห /
ภาคการศึกษาปกติ



2. การใหบริการวิชาการเปนที่ 2. ความพึงพอใจของผูรับบริการ
พึงพอใจและสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนและ
สังคม
4. งานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

สงเสริม สนับสนุน หรือมีสวน 1. จํานวนชั่วโมงทําการตอสัปดาหที่
ใหบริการวิชาการ
รวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม



2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่
สงเสริม สนับสนุน หรือมีสวนรวม
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5. งานอื่นๆ/ ที่ไดรับ
มอบหมาย (นอกเหนือจาก
ภารกิจหลัก 4 ดาน ตามที่
หนวยงานมอบหมาย)

ปฏิบัติงานไดบรรจุเปาหมาย

1. จํานวนชั่วโมงทําการ/สัปดาห /
ภาคการศึกษาปกติ



2. รอยละความสําเร็จของงาน
รวมจํานวนขอ

…………………15………….. PIs

…6…. KPIs

สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.
ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs)
น้ําหนัก
ขอมูลในอดีต
คาเปาหมาย

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
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

ไมต่ํากวา 3.51

ไมต่ํากวา 3.51

> 4.50

4.01-4.50

3.51-4.00

3.00-3.50

< 3.00

6.25

รวมน้ําหนัก

100

สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

1.       มีความคิดริเริ่ม

4

2.       มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

4

3.       มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4

4.       พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

4

5.       มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4

6.       ทํางานเปนทีม

4

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป)
สมรรถนะทางการบริหาร

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

1.       ภาวะผูนํา

-

2.       การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย

-

3.       การพัฒนาทีมงาน

-

4.       การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง

-

5.       การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน

-

6.       การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา

-

ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี)

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(รศ.ดร.วินัย พูลศรี)

(ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ)

(อาจารย ดร.วิทัศน ฝกเจริญผล)

วันที่....../......../.......

วันที่....../......../.......

วันที่....../......../.......

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก
ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

นางสาวผจงจิต มวงพารา

ตําแหนง
หัวหนางานบริหารและธุรการ
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล
(ผูรับมอบหมายงาน)

นางสาวกนกวรรณ สุทธิธนานันท

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
1. ดานงานสารบรรณ
- เอกสารที่เสนอแฟมผูบริหาร
รวดเร็ว ไมสูญหาย

2. นัดหมาย/ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน
3. การขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ

4. การบริการผูบริหาร
5. การประสานงาน

- ทุกกิจกรรมมีการลงปฏิทินนัด
หมายถูกตอง ครบถวน และตรง
เวลา
- มีการประสานงานการเดินทาง
ไปราชการรวดเร็ว
- การเบิกจายมีความถูกตองและ
รวดเร็ว
- ใหบริการดวยความรวดเร็ว
- ประสานงานผูบริหารและ
ผูเกี่ยวของรวดเร็ว ถูกตอง
รวมจํานวนขอ

สํานักงานเลขานุการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
(ผูประสานงานผูบริหารคณะฯ

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs
- รอยละของเอกสารที่จัดสงผิดพลาด
สูญหาย
- รอยละของระยะเวลาในการเสนอ
แฟมเปนไปตามกําหนดระยะเวลา
- รอยละความถูกตองของขอมูล
- รอยละของเอกสารที่จัดสงผิดพลาด
สูญหาย
-ระยะเวลาในการดําเนินการขออนุมัติ

KPIs
(3-5 ขอ





เดินทางไปปฏิบัติหนาที่
- ขอมูลการเบิกจายมีความผิดพลาดไม
เกิน 1 ครั้ง/เดือน
ระดับความพึงพอใจผูใชบริการ
รอยละของความสําเร็จในการติดตอ
ประสานงาน
………………8………………….. PIs




…5…. KPIs
1

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย
2560

2561

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
5

4

3

2

1

1

ระยะเวลาในการเสนอแฟมเปนไปตามกําหนด
ระยะเวลา

25

<=1 วัน

<=1 วัน

1

2

3

4

5

2

รอยละของเอกสารที่จัดสงผิดพลาดสูญหาย

25

<=3 %

<=3 %

0-1%

2%

3%

4%

5%

3

ระยะเวลาในการดําเนินการขออนุมัติเดินทางไป
ปฏิบัติหนาที่

15

>=5 วัน

>=5 วัน

10

8

5

3

1

4

ระดับความพึงพอใจผูใชบริการ

20

-

3.5

3.70 ขึ้นไป

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
2

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
2
2
2
2
2
2

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางสาวผจงจิต มวงพารา
วันที่....../......../.......

(นางสาวกนกวรรณ สุทธิธนานันท
วันที่....../......../.......

3

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก
ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

นางสาวทองวาท ราชชารี

ตําแหนง
หัวหนางานนโยบายและแผน
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล
(ผูรบั มอบหมายงาน)

นางสาวกมลธนัสร สามสีเนียม

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
1. จัดทําแผนประกันคุณภาพ
- แผนประกันคุณภาพของคณะฯ
ทุกระดับ
สอดคลองกับแผนประกัน
คุณภาพ และยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- แผนประกันคุณภาพสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของหนวยงาน
2. ติดตามและประเมินกิจกรรม มีขอมูลที่พรอมนําเสนอตาม
ตามแผนประกันคุณภาพ
ระยะเวลาที่กําหนด

3. รวบรวมขอมูลสารสนเทศของ มีขอมูลที่พรอมนําเสนอตาม
คณะฯ
ระยะเวลาที่กําหนด

สํานักงานเลขานุการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานแผนงานและกัน
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs

KPIs
(3-5 ขอ

- มีแผนประกันคุณภาพของคณะฯ
ตามกําหนด

- มีแผนประกันคุณภาพของคณะฯ ที่มี
ประสิทธิภาพ
- รอยละความผิดพลาดและการแกไข
ขอมูล
- จํานวนวันทีส่ ามารถรายงานขอมูลได
ครบถวน ตามกําหนด
- % ขอมูลสารสนเทศทีเ่ ปนปจจุบัน
และนําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานได
- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทุกระดับ ระดับดีขึ้นไป






1

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs ตอ
ภาระงานหลัก
ความสําเร็จทีค่ าดหวัง
จากงานหลัก
4. จัดทํารายงานการประเมิน
ขอมูลถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได
ตนเองระดับคณะฯ และบันทึก และตามระยะเวลาที่กําหนด
ขอมูลในระบบ CHE QA
Online
5. เตรียมการประเมินคุณภาพ ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตาม
ของคณะฯ ทุกระดับ
วัตถุประสงคของโครงการ

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs

- จํานวนวันของการจัดสงรายงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
- รอยละความถูกตองของการบันทึก
ขอมูลผานระบบ
- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ทุกระดับ ระดับดีขึ้นไป
- รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการตามแผน
6. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนาปรับปรุงและ
- มีแผนพัฒนาปรับปรุงและแผนปฏิบัติ
QA /แผนปฏิบัติการประจําป
แผนปฏิบัติการ สามารถยกระดับ การ ที่ครอบคลุมการดําเนินงาน
และรายงานผลการดําเนินงาน การดําเนินงานของคณะฯ ได
ทุกพันธกิจ
ตามแผน
อยางมีประสิทธาภาพ
- จํานวนวันที่สามารถรายงานขอมูลได
ครบถวน ตามกําหนด
7. ประสานเครือขายประกัน
ดําเนินงานไดบรรลุตาม
- รอยละของการดําเนินงานแลวเสร็จ
คุณภาพทุกระดับ
วัตถุประสงค
ตามระยะเวลาที่กําหนด
- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
ระดับดีขึ้นไป
รวมจํานวนขอ
14 PIs

KPIs
(3-5 ขอ






7 KPIs

2

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

น้ําหนัก

ขอมูลใน
อดีต

1

มีแผนประกันคุณภาพของคณะฯ ที่มีประสิทธิภาพ

15

มีแผน

มีแผน
และใชอางอิงได

มีการเผยแพรสู
สาธารณะ

2

15

ทันเวลา

กอน 2 วัน

15

75%

20

5

จํานวนวันที่สามารถรายงานขอมูลไดครบถวน
ตามกําหนด
% ขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน และนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานได
จํานวนวันของการจัดสงรายงานตามระยะเวลาที่
กําหนด
รอยละความถูกตองของการบันทึกขอมูลผานระบบ

6
7

3
4

คาเปาหมาย

5

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
4
3
2

1

มีแผน
และใชอางอิงได

มีแผน

ไมมีแผน

กอน > 4 วัน

นําไปใชในการ
บริหารและ
ตัดสินใจได
กอน 3 วัน

กอน 2 วัน

ทันเวลา

ไมทันเวลา

80%

>90%

86-90%

80-85%

75-79%

<75%

ทันเวลา

กอน 1 วัน

กอน 3 วัน

กอน 2 วัน

กอน 1 วัน

ทันเวลา

ไมทันเวลา

20

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 99

รอยละ 98

รอยละ 97

< รอยละ 97

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน

10

รอยละ 90

รอยละ 100

รอยละ 100

รอยละ 99

รอยละ 98

รอยละ 97

< รอยละ 97

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ ระดับดีขึ้นไป

5

รอยละ 80

รอยละ 85

>รอยละ 94

รอยละ 90-94

รอยละ 85-89

รอยละ 80-84

< รอยละ 80

รวมน้ําหนัก

100
3

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุง ผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
2
2
2
2
2
2

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางสาวทองวาท ราชชารี
วันที่....../......../.......

(นางสาวกมลธนัสร สามสีเนียม
วันที่....../......../.......
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก
ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

นางศิริมา เนียมมีศรี

ตําแหนง
หัวหนางานคลังและพัสดุ
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล
(ผูรบั มอบหมายงาน)

นางสาวจุฑารัตน แจมแสงงาม

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

สํานักงานเลขานุการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
1) รับ-สงเอกสารของงานคลัง
และพัสดุ

ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
- เอกสารไมสูญหาย และ
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs
-

2) ตรวจสอบชุดใบสําคัญที่สง
มาเบิก

-

3) ทําใบเบิกถอน
(ในระบบ ERP)

-

4) จายเช็ค

-

5) จัดทําเอกสารเงินเดือน

รวมจํานวนขอ

ถูกตองและดําเนินการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด

-

ถูกตอง

-

-

ความผิดพลาดของการรับ-สง
เอกสารดานการเงิน ไมเกินรอยละ
2
ความลาชาของการรับ-สงเอกสาร
ไมเกินรอยละ 5
ความถู ก ต องครบถ วนของข อ มู ล
รอยละ 90
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ความถู ก ต องครบถ วนของข อ มู ล

KPIs
(3-5 ขอ






รอยละ 90

-

ถูกตองและดําเนินการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด
ถูกตองและดําเนินการแลว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด

………………9………………….. PIs

-

ดําเนินการแลวเสร็จภายใน



ระยะเวลาที่กําหนด
-

ความถูกตองครบถวนของขอมูล
รอยละ 90
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
…5…. KPIs
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

1

2
3

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย

ความผิดพลาดของการรับ-สงเอกสารดานการเงิน ไม
เกินรอยละ 5
ความถูกตองครบถวนของขอมูล รอยละ 90
ดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
5

4

3

2

1

40

5%

5

<2

2-4

5-7

8-10

>10

30

85%

90

100

96-99

90-95

80-89

<80

30

85%

90

100

96-99

90-95

80-89

<80

รวมน้ําหนัก 100

2

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
2
2
2
2
2
2

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางสาวจุฑารัตน แจมแสงงาม
วันที่....../......../.......
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

สํานักงานเลขานุการ

ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

นางสาวทองวาท ราชชารี

ตําแหนง
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

หัวหนางานนโยบายและแผน

ชื่อ-สกุล
(ผูรบั มอบหมายงาน)

นางสาวทองวาท ราชชารี

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
1. วิเคราะหทรัพยากรและ
สถานการณของคณะให
เปนปจจุบัน
2. จัดทําแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการ
ประจําป
3. จัดทําแผนดานการเงิน
และงบประมาณ

4. ดูแลระบบ AMS
e-Office
5. ประสานงานและจัดทํา
โครงการสิ่งกอสรางของ
สวนงาน และแผนงาน
เฉพาะกิจอื่นๆ

ความสําเร็จที่คาดหวัง
ตัวชี้วัดผลงาน : PIs
จากงานหลัก
ขอมูลถูกตอง เปนปจจุบัน และเชือ่ ถือ - รอยละของความผิดพลาดและการแกไขขอมูล
ได
รายงานตอจํานวนรายงานที่นําเสนอ
- เวลาเฉลีย่ ของการนําเสนอรายงานตามเวลาที่
กําหนด
- แผนของคณะฯ สามารถขับเคลือ่ น - จํานวนวันที่สงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
คณะฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย
การตามกําหนด
- ไดแผนที่สามารถขับเคลื่อนคณะฯ
- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการทุกระดับ
ไดตามเปาหมาย
จัดทําแผนงบประมาณไดสอดคลองกับ - จํานวนแผนกลยุทธทางการเงินที่มี
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิงาน
ประสิทธิภาพ
ของคณะฯ
- จํานวนแผนงบประมาณตามกําหนด
- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการทุกระดับ
ระบบสามารถใชงานไดอยางมี
- รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการทุกระดับ
ประสิทธิภาพ
ระดับดีขึ้นไป
ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายตาม
- รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ
ตามแผน
- เวลาเฉลีย่ ของการนําเสนออนุมตั ิโครงการตาม
เวลามาตรฐานที่กําหนด
รวมจํานวนขอ
………………10………………….. PIs

KPIs
(3-5 ขอ









…6…. KPIs

1

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

น้ําหนัก

ขอมูลในอดีต

คาเปาหมาย

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
4
3
2
2%
3%
4%

1

รอยละของความผิดพลาดและการแกไขขอมูลรายงานตอ
จํานวนรายงานที่นําเสนอ

15

5%

3%

5
< 2%

2

30

ทันเวลา

กอน 2 วัน

กอน > 4 วัน

กอน 3 วัน

กอน 2 วัน

ทันเวลา

ไมทันเวลา

3

จํานวนวันที่สงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิการตาม
กําหนด
จํานวนแผนกลยุทธทางการเงินที่มปี ระสิทธิภาพ

20

มีแผน

มีแผน
และใชอางอิงได

มีแผน และ
มีการเผยแพร
สูสาธารณะ

มีแผน
และใชอางอิงได

มีแผน

ไมมีแผน

4

จํานวนแผนงบประมาณตามกําหนด

15

มีแผน

ไมมีแผน

รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการทุกระดับ
ระดับดีขึ้นไป
รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน

10

รอยละ 80

รอยละ 90-94

มีแผน
และใชวิเคราะห
สถานะทาง
การเงินได
รอยละ 85-89

มีแผน

5

มีแผน
มีแผน
และใชวิเคราะห และใชอางอิงได
สถานะทาง
การเงินได
รอยละ 85
> รอยละ 94

มีแผน
และผูบ ริหาร
นําไปใช
ตัดสินใจได
มีแผน
และนําไปใช
บริหารงานได

รอยละ 80-84

< รอยละ 80

10

รอยละ 90

รอยละ 99

รอยละ 98

รอยละ 97

6

รวมน้ําหนัก

รอยละ 100

รอยละ 100

1
> 4%

< รอยละ 97

100
2

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
3
3
3
3
3
3

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางสาวทองวาท ราชชารี
วันที่....../......../.......

(นางสาวทองวาท ราชชารี
วันที่....../......../.......

3

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก
ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

นางสาวผจงจิต มวงพารา

ตําแหนง
หัวหนางานบริหารและธุรการ
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล
(ผูรับมอบหมายงาน)

นายทิวากร สอนสงวน

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

สํานักงานเลขานุการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
ความสําเร็จที่คาดหวัง
ตัวชี้วัดผลงาน : PIs
จากงานหลัก
1. งานดูแล ซอมบํารุง
- คอมพิวเตอร และ
- รอยละของความพรอมใชงานของ
คอมพิวเตอร อุปกรณ
อุปกรณคอมพิวเตอร
อุปกรณ คอมพิวเตอรและเครือขาย
คอมพิวเตอร และ
รวมถึงระบบเครือขาย - ระยะเวลาเฉลี่ยการซอมบํารุงตาม
เครือขาย
อยูในสภาพพรอมใชงาน
กําหนด
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ ทุก
ระดับอยูในระดับดีขึ้นไป
2. งานดูแล ปองกัน แกไข
- เครื่องคอมพิวเตอร
- รอยละของจํานวนเครื่องที่มี
ภัยคุกคามทางดาน
ปลอดภัยจากภัย
ซอฟตแวรหรืออุปกรณปองกันไวรัส
คอมพิวเตอร และ
คุกคาม/ไวรัสและ
เครือขาย
สามารถปองกันภัยคุม
คาม/ไวรัสไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. ดูแลคอมพิวเตอรแม
- เครื่องแมขายอยูใน
- รอยละของจํานวนบุคลากรที่
ขาย
สภาพพรอมใชงานได
สามารถใชบริการเว็บไซต ของ
อยางเต็มประสิทธิภาพ
คณะฯ และเว็บลิงคได
4. การใหบริการ
- นิสิตและบุคคลากร
- สามารถใหบริการตามคําขอของ
คอมพิวเตอรและ
สามารถใชงาน
ผูรับบริการได > 80% ของคําขอ
อุปกรณ
คอมพิวเตอรและ
ทั้งหมด

KPIs
(3-5 ขอ
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.

งานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

6.

ดูแลระบบ AMS eOffice

7.

งานจัดทําแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแผนความเสี่ยงดาน
ระบบสารสนเทศของ
คณะฯ

อุปกรณคอมพิวเตอรได
อยางมีประสิทธิภาพ
- มีระบบสารสนเทศที่
ตอบสนองความตองการ
ของคณะฯ และพรอมใช
งานอยางมีประสิทธิภาพ
- มีระบบสารสนเทศที่เขา
มาชวยใหการทํางานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และชวยลดทรัพยากร
ของหนวยงาน
- แผนของคณะฯ สามารถ
ขับเคลื่อนคณะฯ ให
เปนไปตามเปาหมาย

รวมจํานวนขอ

- ความพึงพอใจของผูรับบริการ ทุก
ระดับอยูในระดับดีขึ้นไป
- จํานวนผลงานที่พัฒนา/ปรับปรุง
ทางดานระบบสารสนเทศ ไมนอย
กวา 3 ชิ้น/ป



- จํานวนครั้งทีร่ ะบบ AMS e-Office
ไมสามารถใชงานได
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ ทุก
ระดับอยูในระดับดีขึ้นไป



- เวลาเฉลี่ยของการจัดทําแผนตาม
กําหนด
- จํานวนครั้งของการแกไขแผนฯ



12 PIs

7 KPIs

2

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย
น้ําหนัก
ป 2560 ป 2561

รอยละ 100

รอยละ 95-99

รอยละ 90-94

รอยละ 8589

<รอยละ
85

รอยละ 85

มากกวารอยละ รอยละ 86-90
91

รอยละ 81-85

รอยละ 7680

<รอยละ
71-75

รอยละ 85

มากกวารอยละ รอยละ 86-90
91

รอยละ 81-85

รอยละ 7680

<รอยละ
71-75

10

รอยละ 80

รอยละ 90

รอยละของจํานวนบุคลากรทีส่ ามารถใชบริการเว็บไซต ของ
คณะฯ และเว็บลิงคได

10

รอยละ 80

20

2 ชิ้น / ป

1
<รอยละ
85

2. รอยละของจํานวนเครื่องที่มีซอฟตแวรหรืออุปกรณปองกันไวรัส

5. จํานวนผลงานที่พัฒนา/ปรับปรุงทางดานระบบสารสนเทศ

2
รอยละ 8589

รอยละ 90

รอยละ 80

3
รอยละ 90-95

รอยละ 80

20

4
รอยละ 96-99

20

4. สามารถใหบริการตามคําขอของผูรับบริการได

5
รอยละ 100

รอยละของความพรอมใชงานของอุปกรณ คอมพิวเตอรและ
1.
เครือขาย

3.

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน

3ชิ้น / ป

มากกวา 5 ชิ้น
/ ป

4 ชิ้น / ป

3 ชิ้น / ป

2 ชิ้น / ป

3

นอยกวา
หรือ
เทากับ 1
ชื้น / ป

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย
น้ําหนัก
ป 2560 ป 2561

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
5

4

3

2

1

6. จํานวนครั้งที่ระบบ 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. เวลาเฉลี่ยของการจัดทําแผนตามเวลาที่กําหนด

10

กอน 2 วัน

กอน 1 วัน

กอน 3 วัน

กอน 2 วัน

กอน 1 วัน

ทันเวลา

ไมทันเวลา

รวมน้ําหนัก

100

4

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1
1
1
1
1
1

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางสาวผจงจิต มวงพารา
วันที่....../......../.......

(นายทิวากร สอนสงวน
วันที่....../......../.......

5

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก
ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

นางศิริมา เนียมมีศรี

ตําแหนง
หัวหนางานคลังและพัสดุ
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล
(ผูรบั มอบหมายงาน)

นางสาวทัศนีย นาควงษ

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
(1) รับ-จายเงิน
- การรับเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและถูกตอง
(2) จัดทําเอกสารการเบิก
จายเงินรายได

นักวิชาการเงินและบัญชี
(ผูปฏิบัติงานการเงิน

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs
- รอยละความถูกตองของ
เอกสารการรับเงิน

KPIs
(3-5 ขอ




- ขอมูลถูกตอง เปนปจจุบนั
และเชื่อถือได

(3) ควบคุมเงินสํารองจาย
(4) บันทึกรายการในสมุดคู
ฝากเงิน
(5) จัดทํารายงานเงิน
คงเหลือประจําวัน

สํานักงานเลขานุการ

- ขอมูลมีความถูกตองและ
ครบถวน 95%




- ขอมูลที่นําไปใชในการ
ตัดสินใจสําหรับผูบริหาร
รวมจํานวนขอ

- ขอมูลมีความถูกตองและ
ครบถวน 95%



…………………4……………….. PIs

…5…. KPIs

1

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย
ป 2559

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

จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการตัดสินใจตามเวลาที่
กําหนด 95%

40

90

95

>98

96-97

94-95

92-93

91-92

รวมน้ําหนัก 100

2

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
2
2
2
2
2
2

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางสาวทัศนีย นาควงษ
วันที่....../......../.......
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก
ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

นางศิริมา เนียมมีศรี

ตําแหนง
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล
(ผูรับมอบหมายงาน)

นางศิริมา เนียมมีศรี

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
1. ควบคุมการใชเงิน
- ถูกตองและดําเนินการ
งบประมาณ,เงินรายได
แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
2. ควบคุมการเบิกจาย
- ถูกตองและดําเนินการ
เงินกองทุนทุกหนวยงาน
แลวเสร็จภายใน
ภายใตคณะ
ระยะเวลาที่กําหนด
3. กํากับดูแลงานภายใตงาน
คลังและพัสดุของคณะ
- กํากับดูแลงานดานบัญชี
- ขอมูลเอกสารครบถวน
ถูกตองตามกําหนดเวลา

- กํากับดูแลงานดานการเงิน

- การรับจายเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและถูกตอง

สํานักงานเลขานุการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs
- ความถูกตองครบถวนของ
ขอมูล รอยละ 90

KPIs
(3-5 ขอ


- ความถูกตองครบถวนของ
ขอมูล รอยละ 90



- การลงบัญชีถูกตอง 95 %
- การลงบัญชีตามกําหนด
ระยะเวลา รอยละ 95%
- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจตามเวลาที่กําหนด
95%
- รอยละความถูกตองของ
เอกสารการรับเงิน







1

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานหลัก
- กํากับดูแลการตรวจสอบ
ชุดใบสําคัญที่สงมาเบิก

ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
- ถูกตองและดําเนินการ
แลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs
- ความถู ก ต อ งครบถ ว นของ

KPIs
(3-5 ขอ


ขอมูล รอยละ 90
- ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

กํากับดูแลงานด้ านพัสดุ

- การจัดซื ้อ/จัดจ้ างเป็ นไปตามแผน
- ราคาการจัดซื ้อ/จัดจ้ างตํ่ากว่าแผน
- จัดหาวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ได้ ตรงตาม
ความต้ องการ
- ความผิดพลาดของเอกสาร
มีน้อย

- ร้ อยละของการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง ตามแผน>
95%
- ร้ อยละของราคาจัดซื ้อ/จัดจ้ าง ตํ่ากว่า
แผน > 70 %
- ร้ อยละของจํานวนวัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์ ถูกต้ อง
ตามต้ องการ >95%
- ร้ อยละความผิดพลาดของเอกสารและ
การแก้ ไข <5%
- วัสดุมีเพียงพอต่อความต้ องการของ - ร้ อยละของการเบิกจ่ายวัสดุ ไม่ได้ ตาม
ผู้ใช้ และมีจํานวนคงเหลือตํ่าสุด
ต้ องการ <3%
- ควบคุมวัสดุเป็ นระบบ ตรวจสอบได้
ง่ายถูกต้ องครบถ้ วนตามบัญชีและ
เป็ นปั จจุบนั
- ควบคุมครุภณ
ั ฑ์ได้ เป็ นระบบ
- ครุภณ
ั ฑ์ในคณะฯครบถ้ วน 100%
ตรวจสอบได้ งา่ ย ถูกต้ องตาม
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์
- ประสานงานให้ ซอ่ มแซมพัสดุได้
- ร้ อยละของใบแจ้ งซ่อมที่ได้ รับการ
ทันเวลาและพร้ อมใช้ งาน
ประสานงานให้ แก้ ไข บรรลุตามเวลาที่
กําหนด >95%
- วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์พร้ อมใช้ งาน > 90%
- พัสดุมีตวั ตน และครบถ้ วนตาม
- ร้ อยละของจํานวนพัสดุเสือ่ มสภาพใน
ทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ รวมทังมี
้ สภาพ
บัญชีคมุ วัสดุและทะเบียนครุภณ
ั ฑ์<5%
พร้ อมใช้ งาน

รวมจํานวนขอ

…………………16……………….. PIs



…5…. KPIs
2

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย

- ความถูกตองครบถวนของขอมูล รอยละ 90
- การลงบัญชีตามกําหนดระยะเวลา รอยละ
95%
- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการตัดสินใจตามเวลา
ที่กําหนด 95%
- ร้ อยละของการจัดซื ้อ/จัดจ้ าง ตามแผน> 95%
- ร้ อยละความผิดพลาดของเอกสารและการแก้ ไข <5%

(รอยละ

(รอยละ

20

90

20

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
5

4

3

2

1

95

100

96-99

90-95

80-89

< 80

90

95

100

96-99

90-95

80-89

< 80

20

90

95

100

96-99

90-95

80-89

< 80

20

90

95

100

96-99

90-95

80-89

< 80

20

5

5

<2

2-4

5-7

8-10

>10

รวมน้ําหนัก 100

3

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
3
3
3
3
3
3

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
3
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3
3. การพัฒนาทีมงาน
3
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
3
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
3
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
3
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(รองศาสตราจารย ดร.วินัย พูลศรี
วันที่....../......../.......

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก
ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

นางศิริมา เนียมมีศรี

ตําแหนง
หัวหนางานคลังและพัสดุ
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล
(ผูรบั มอบหมายงาน)

นางสมหญิง มั่นวิชา

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

สํานักงานเลขานุการ

นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงาน

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
1) จัดทําบัญชีรวมคณะฯ
หนวยงานภายใตคณะ
2) จัดทําใบตัง้ หนี้ในระบบ
ERP
3) ลงรายการบัญชีเบิกถอน

4) ลงรายการบัญชีจา ยเงิน
ในระบบ
5) จัดทํารายงานการเงิน
ประจําเดือน

ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
- ขอมูลเอกสารครบถวน
ถูกตองตามกําหนดเวลา
- ขอมูลเอกสารครบถวน
ถูกตองตามกําหนดเวลา
ไมสูญหาย
- ขอมูลเอกสารครบถวน
ถูกตองตามกําหนดเวลา
ไมสูญหาย
- ขอมูลเอกสารครบถวน
ถูกตองตามกําหนดเวลา
ไมสูญหาย
- การลงบัญชีถูกตอง ตาม
กําหนด ขอมูลนําไปใชใน
การตัดสินใจสําหรับ
ผูบริหารตามเวลาที่
กําหนด
รวมจํานวนขอ

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs
- การลงบัญชีถูกตอง 95 %
- การลงบัญชีตามกําหนด
ระยะเวลา รอยละ 95%
- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจตามเวลาที่กาํ หนด
95%
- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจตามเวลาที่กาํ หนด
95%
- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจตามเวลาที่กาํ หนด
95%
- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจตามเวลาที่กาํ หนด
95%

……………………6…………….. PIs

KPIs
(3-5 ขอ










…5…. KPIs
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย

- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการตัดสินใจตาม
เวลาที่กําหนด 95%
- การลงบัญชีตามกําหนดระยะเวลา รอยละ
95%
- การลงบัญชีถูกตอง 95 %

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
5

4

3

2

1

40

90

95

>98

96-97

94-95

92-93

91-92

30

90

95

>98

96-97

94-95

92-93

91-92

30

90

95

>98

96-97

94-95

92-93

91-92

รวมน้ําหนัก 100

2

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
2
2
2
2
2
2

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางสมหญิง มั่นวิชา
วันที่....../......../.......

3

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก
ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

นางศิริมา เนียมมีศรี

ตําแหนง
หัวหนางานคลังและพัสดุ
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล
(ผูรบั มอบหมายงาน)

นายจิตรกร เลี้ยงอํานวย

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
1. จัดทําการจัดซื้อจัดจาง
- จัดทํารายงานขอมูลเพื่อการ
ประจําป
ตัดสินใจตามเวลาที่กําหนด
2. การจัดซื้อ/จัดจาง วัสดุ/ - การจัดซื้อ/จัดจางเปนไปตาม
ครุภัณฑ
แผน
- ราคาการจัดซื้อ/จัดจางต่ํากวา
แผน
- จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑไดตรงตาม
ความตองการ
- ความผิดพลาดของเอกสาร
มีนอย
3. การควบคุม จัดเก็บและ - วัสดุมีเพียงพอตอความตองการ
การเบิกจายวัสดุ/ครุภัณฑ
ของผูใชและมีจํานวนคงเหลือ
ต่ําสุด
- ควบคุมวัสดุเปนระบบ ตรวจสอบ
ไดงายถูกตองครบถวนตามบัญชี
และเปนปจจุบัน
4. จัดทําบัญชีหรือทะเบียน - ควบคุมครุภัณฑไดเปนระบบ
คุมทรัพยสินเพื่อการ
ตรวจสอบไดงาย ถูกตองตาม
ตรวจสอบ
ทะเบียนครุภัณฑ

สํานักงานเลขานุการ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs
สามารถจัดหาเปนไปตามแผน 100%

KPIs
(3-5 ขอ


- รอยละของการจัดซื้อ/จัดจาง ตาม
แผน> 95%
- รอยละของราคาจัดซื้อ/จัดจาง ต่ํากวา
แผน > 70 %
- รอยละของจํานวนวัสดุ/ครุภัณฑ
ถูกตองตามตองการ >95%
- รอยละความผิดพลาดของเอกสารและ
การแกไข <5%
- รอยละของการเบิกจายวัสดุ ไมไดตาม
ตองการ <3%



- ครุภัณฑในคณะฯครบถวน 100%
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานหลัก

ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
5. ประสานงานการซอมแซม - ประสานงานใหซอมแซมพัสดุได
และดูแลรักษาพัสดุ
ทันเวลาและพรอมใชงาน
ใหพรอมใชงาน

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs

6. จําหนายพัสดุชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพ

- รอยละของใบแจงซอมที่ไดรับการ
ประสานงานใหแกไข บรรลุตามเวลาที่
กําหนด >95%
- วัสดุ/ครุภัณฑพรอมใชงาน > 90%
- รอยละของจํานวนพัสดุเสื่อมสภาพใน
บัญชีคุมวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ<5%

- พัสดุมีตัวตน และครบถวนตาม
ทะเบียนครุภัณฑ รวมทั้งมีสภาพ
พรอมใชงาน
รวมจํานวนขอ

……………..…10…………….. PIs

KPIs
(3-5 ขอ


…5... KPIs
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
5

4

3

2

1

1

- สามารถจัดหาเปนไปตามแผน

40%

รอยละ 80

รอยละ 85

> 95

86 - 95

80 - 85

75 - 79

< 75

2

- รอยละของการจัดซื้อ/จัดจางตามแผน

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

- รอยละของครุภณ
ั ฑในคณะฯ ครบถวน

20%

รอยละ 80

รอยละ 85

> 95

86 - 95

80 - 85

75 - 79

< 75

5

- รอยละของใบแจงซอมที่ไดรับการประสานงานใหแกไข
บรรลุตามเวลาที่กําหนด>95%

10%

รอยละ 90

> 95%

100

96-99

90-95

80-89

< 80

รวมน้ําหนัก

100
3

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
2
2
2
2
2
2

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นายจิตรกร เลี้ยงอํานวย
วันที่....../......../.......
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก
ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

นางจันทิมา ทองสุภาพ

ตําแหนง
หัวหนางานบริการการศึกษา
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล
(ผูรับมอบหมายงาน)

นางจันทิมา ทองสุภาพ

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

สํานักงานเลขานุการ

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
1. งานสารบรรณของงานบริการ
การศึกษา

2. ประสานงานการรับเขาศึกษา
ตอ
3. ใหคําปรึกษาในดานการ
ลงทะเบียนเรียนของนิสติ และ
เอกสารทางการศึกษา

4. จัดเก็บขอมูลดานทะเบียนนิสิต

ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
- รับ-สง ถูกตองตรงตามหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
- เอกสารที่สงออกมีการกําหนด
ระยะเวลาในการสงสามารถสงออก
ไดทันตามกําหนดระยะเวลา
- ขอมูลถูกตองครบถวนสามารถ
นําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด
- การลงทะเบียนเรียนของนิสติ
ถูกตองครบถวนตามแผนการเรียน
- การลงทะเบียนเรียนของนิสติ
เปนไปตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
- ขอมูลดานทะเบียนนิสิตใหเปน
ปจจุบนั

รวมจํานวนขอ

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs
- ไมมีความผิดพลาดการรับ-สงเอกสาร
- ในการจัดสงเอกสารที่กําหนดระยะเวลา
ในการจัดสงดําเนินการจัดสงไมเกิน
กําหนดเวลา
- ขอมูลมีความถูกตองครบถวนตาม
เกณฑ
- ความพึงพอใจของผูรับบริการในระดับดี
- นิสิตลงทะเบียนเรียนไมเปนไปตาม
แผนการเรียน < 5% ของนิสิตทั้งหมด

KPIs
(3-5 ขอ







- มีขอมูลนิสิตเปนปจจุบัน
- ความคลาดเคลื่อนของขอมูลนิสิตไมเกิน
5%
- มีการเผยแพรขอมูลที่สามารถนําขอมูล
ไปใชงานได



…………………8………….. PIs

…6…. KPIs
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

น้ําหนัก

ขอมูลในอดีต

5

4

3

2

1

100%

95-99%

90-94%

85-89%

<85%

ทันตาม
กําหนดเวลา

ลาชา 1 วัน

ลาชา 2 วัน

ไมมีความผิดพลาดในการ รับ-สงเอกสาร

15%

2

ในการจัดสงเอกสารที่กําหนดระยะเวลาในการจัดสง
ดําเนินการจัดสงไมเกินกําหนดเวลา

15%

3

ขอมูลมีความถูกตองครบถวนตามเกณฑ

20%

90%

100%

100%

95-99%

90-94%

85-89%

<85%

20%

10%

<5%

ถูกตอง 100%

ผิดพลาด 1%

ผิดพลาด 2%

ผิดพลาด 3%

ผิดพลาด>4%

15%

80%

90%

90%

85-89%

80-84%

75-79%

<75%

15%

90%

100%

100%

95-99%

90-94%

85-89%

<85%

5

นิสิตลงทะเบียนเรียนไมเปนไปตามแผนการเรียน
< 5% ของนิสิตทั้งหมด
มีขอมูลนิสิตเปนปจจุบัน

6

มีการเผยแพรขอมูลที่สามารถนําขอมูลไปใชงานได

100%

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน

1

4

100%

คาเปาหมาย

ทันตามกําหนด ทันตาม
กําหนด

กอน 1 วัน

ลาชามากกวา 2
วัน

รวมน้ําหนัก 100
2

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
2
2
2
2
2
2

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางจันทิมา ทองสุภาพ
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......

3

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก
ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

นางจันทิมา ทองสุภาพ

ตําแหนง
หัวหนางานบริการการศึกษา
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล
(ผูรบั มอบหมายงาน)

นายชาญศักดิ์ พบลาภ

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

สํานักงานเลขานุการ

นักวิชาการศึกษา

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
1. ประสานงานเพื่อดําเนินงาน
จัดทําโครงการตามแผนของ
ฝายกิจการนิสิต

ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
การดําเนินงานโครงการตามแผน
ของฝายกิจการนิสิตเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs

- ขั้นตอนกระบวนการดําเนิน
โครงการเปนไปอยางถูกตองและ
ตรงตามกําหนดเวลา ไมนอยกวา
รอยละ 90
- ความพึงพอใจของผูรับบริการอยูใน
ระดับดี
2. ประสานงานเพื่อดําเนินงาน การดําเนินงานโครงการตามแผน
- ขั้นตอนกระบวนการดําเนิน
จัดทําโครงการตามแผนของ ของสโมสรนิสิตเปนไปตามแผนที่
โครงการเปนไปอยางถูกตองและ
สโมสรนิสิต
กําหนดไว
ตรงตามกําหนดเวลา ไมนอยกวา
รอยละ 90
- ความพึงพอใจของผูรับบริการอยูใน
ระดับดี
3. ประสานงานเพื่อดําเนินงาน การดําเนินงานเกี่ยวกับ
- การประสานงานดําเนินการเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับทุนการศึกษาแกนิสติ ทุนการศึกษาแกนสิ ิตสําเร็จลุลวง
ทุนการศึกษาแกนสิ ิตถูกตองตาม
หลักเกณและกําหนดเวลา ไมนอ ย
กวารอยละ 90
- ความพึงพอใจของผูรับบริการอยูใน
ระดับดี
รวมจํานวนขอ
6 PIs

KPIs
(3-5 ขอ






3 PIs

1

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
5

4

3

2

1

ขั้นตอนกระบวนการดําเนินโครงการเปนไปอยาง
ถูกตองและตรงตามกําหนดเวลา

40

80

90

>96

96-98

90-95

94-92

<92

ขั้นตอนกระบวนการดําเนินโครงการเปนไปอยาง
ถูกตองและตรงตามกําหนดเวลา

30

80

90

>96

96-98

90-95

94-92

<92

การประสานงานดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษาแก
นิสิตถูกตองตามหลักเกณและกําหนดเวลา

30

80

90

>96

96-98

90-95

94-92

<92

รวมน้ําหนัก

100

2

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
2
2
2
2
2
2

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางจันทิมา ทองสุภาพ
วันที่....../......../.......

(นายชาญศักดิ์ พบลาภ
วันที่....../......../.......

3

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก
ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

นางจันทิมา ทองสุภาพ

ตําแหนง
หัวหนางานบริการการศึกษา
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล
(ผูรับมอบหมายงาน)

นางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

สํานักงานเลขานุการ

นักวิชาการศึกษา

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
1.จัดทําตารางเรียนและตาราง
หองเรียน

2.ประสานงานการจัดทํา มคอ.

3.การพัฒนาหลักสูตร

4.ใหคําปรึกษาดานการ
ลงทะเบียนเรียนนิสิต

ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
-จัดตารางเรียน และเปดรายวิชาได
ถูกตองครบถวนตามแผนการเรียน
ของนิสิต
-จัดตารางหองเรียนไดถูกตองตาม
ตารางเรียนและครบทุกรายวิชา
-มีการติดตามการจัดทํา มคอ.
ครบถวนทุกรายวิชาของคณะ และ
เสร็จตามกําหนดเวลา
-สามารถแกไขความผิดพลาด
เบื้องตนของการบันทึกขอมูล หรือ
ประสานงานแกไขขอผิดพลาดกับ
ผูรับผิดชอบได
-ดําเนินงานดานหลักสูตรเปนไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
-ติดตามการพัฒนาหลักสูตรให
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด

- การลงทะเบียนเรียนนิสิตถูกตอง
ครบถวน ตามแผนการเรียน
- การลงทะเบียนเรียนนิสิตเปนไป
ตามกําหนดเวลาของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs
- เอกสารผิดพลาด หรือแกไข < 3% ของ
ทั้งหมด
- เอกสารเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไป
- มคอ. ทุกระดับ บันทึกเสร็จตามกําหนด
- เอกสารผิดพลาด หรือแกไข < 3% ของ
ทั้งหมด
- ความผิดพลาดของการบันทึกขอมูล <
3%

- ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้น
ไป
-หลักสูตรมีการพัฒนาเปนไปตาม
กําหนดเวลา
- การพัฒนาหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด
-ความผิดพลาดของการลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียน < 5% ของทั้งหมด
- ความพึงพอใจของผูรับบริการในระดับดี
ขึ้นไป

KPIs
(3-5 ขอ








1

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.ปฏิบัตงิ านการฝกประสบการณ - การดําเนินงานการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
วิชาชีพครูเปนไปตามแผนที่กําหนด
- นิสิตไดรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูตามแผนการเรียน

- จํานวนขอมูลที่จัดเก็บไดครบถวน
- ขอมูลที่จัดเก็บมีความผิดพลาดไมเกิน
5%
- ขอมูลการประมวลผลถูกตองครบถวน
- การดําเนินกิจกรรมฝกประสบการณ
วิชาชีพครูเปนไปตามแผน
รวมจํานวนขอ
…………15……………….. PIs



…5…. KPIs

2

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

น้ําหนัก ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
5

4

3

2

1

1.

เอกสารผิดพลาด หรือแกไข < 3% ของทั้งหมด

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.

หลักสูตรมีการพัฒนาเปนไปตามกําหนดเวลา

15%

100%

100%

100%

99%

98%

97%

< 97%

4.

ความผิดพลาดของการลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน
< 5% ของทั้งหมด

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
3

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
2
2
2
2
2
2

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางจันทิมา ทองสุภาพ
วันที่....../......../.......

(................................................
วันที่....../......../.......
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
สวนงานที่สังกัด
(คณะ/สถาบัน/สํานัก
ชื่อ-สกุล
(ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา)

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

หนวยงานที่สังกัด

นางสาวผจงจิต มวงพารา

ตําแหนง
หัวหนางานบริหารและธุรการ
ผูบังคับบัญชาผูจัดทํา

ชื่อ-สกุล
(ผูรับมอบหมายงาน)

นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น

ตําแหนง
ผูรับมอบหมายงาน

สวนที่ 2 : ขอมูลการกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs
ภาระงานหลัก
ความสําเร็จที่คาดหวัง
จากงานหลัก
1. ใหบริการอุปกรณ
- อุปกรณโสตทัศนูปกรณ
โสตทัศนูปกรณสําหรับ
สามารถใหบริการตามคํา
หองเรียน หองประชุม
ขอใชบริการ
2. บํารุงรักษาอุปกรณ
- การซอมแซมและ
โสตทัศนูปกรณ
ประสานงานการแกไข
อุปกรณโสตเสร็จตาม
กําหนด
3. งานผลิตสื่อสนับสนุน
- จัดทําสื่อสนับสนุนการ
การเรียนการสอน
เรียนการสอนตาม
กําหนด

4.

5.

ระบบการจองหองเรียน
หองประชุมผานระบบ
e-office
จัดทําแผนดูแลรักษา
อุปกรณโสตทัศนศึกษา

สํานักงานเลขานุการ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ตัวชี้วัดผลงาน : PIs
- รอยละของการใหบริการไดตาม
แผน
- รอยละของอุปกรณโสตฯมีความ
พรอมตอการใชงาน
- เวลาเฉลี่ยของการบํารุงรักษา
อุปกรณเสร็จทันกําหนดใชงาน
- รอยละของการผลิตสื่อสนับสนุน
และนําเสนอขอมูลคณะไดตาม
กําหนด
- รอยละของสื่อนําเสนอที่ผลิตมี
คุณภาพครบถวน และถูกตอง
- ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ

- การจองหองเรียนหอง
ประชุมสามารถใชได
อยางมีประสิทธิภาพ
- แผนดูแลรักษาอุปกรณ - รอยละของการปฏิบัติงานตาม
โสตฯ สอดคลองกับ
แผนการดูแลรักษาอุปกรณ
แผนการปฏิบัติงานคณะ - รอยละของความถูกตองของ

KPIs
(3-5 ขอ
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Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมจํานวนขอ

ฐานขอมูลอุปกรณโสตฯ
8 PIs

6 KPIs

2

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 3 : ขอมูลการกําหนดน้ําหนักงาน คาเปาหมาย และการกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
No.

ตัวชี้วัดผลงานหลัก(KPIs

ขอมูลในอดีต คาเปาหมาย
น้ําหนัก
ป 2560
ป 2561

การกระจายคาเปาหมายสูระดับการประเมิน
5

4

3

2

1

91-100 %

81-90 %

80 %

70-79 %

60-69 %

96-100%

91-95 %

90%

85-89 %

80-84 %

1.

รอยละของการใหบริการไดตามแผน

30

80

80

2.

รอยละของอุปกรณโสตฯมีความพรอมตอการใชงาน

30

90

90

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

3

Planning&Agreement Form
ใบมอบหมายงาน (Job Assignment สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวนที่ 4 : ขอมูลระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
4.1 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก
1. มีความคิดริเริ่ม
2. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. มีความผูกพันตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
5. มีความซื่อสัตยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. ทํางานเปนทีม

ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
2
2
2
2
2
2

4.2 ระดับความคาดหวังของสมรรถนะทางการบริหาร (เฉพาะหัวหนางานขึ้นไป
สมรรถนะทางการบริหาร
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
1. ภาวะผูนํา
2. การคิดเชิงกลยุทธและการกําหนดกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การบริหารความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
5. การสรางเครือขายการปฏิบัติงาน
6. การบริหารทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (ถามี

ผูจัดทํา

ผูรับมอบหมายงาน

(นางศิริมา เนียมมีศรี
วันที่....../......../.......

(นางสาวผจงจิต มวงพารา
วันที่....../......../.......

(นางสาวกนกวรรณ ใจรื่น
วันที่....../......../.......
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การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การสรรหาบุคลากร เพื่อเขามารวมงานกับสวนงาน ผูรับผิดชอบจะตองมีการหาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของบุคคลที่ตองการ การสรรหา เปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอการวางแผนบริหารกําลังคน และ
เป น จุด เริ่มต น ที่ จะให ได คนซึ่ งมี ความรูความสามารถ มีความเหมาะสมเขาสูสวนงาน เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจของสวนงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ไดดําเนินการตาม ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กํ า หนดไว โดยภ ายหลั ง จากที่ พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษ ตรศาสตร พ .ศ. 2558 บั ง คั บ ใช
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได กํ า หนดหลั ก เกณฑ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ซึ่งตางจากเดิม
ดังนั้น หนวยงานการเจาหนาที่ งานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขานุการ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงาน จึงเห็นความสําคัญในการจัดทําคูมือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ไดอยางถูกตอง ครบถวน เกิดความโปรงใส ตรวจสอบได รวมถึง
เพื่อใชในการปฏิบัติงานทดแทนกันได
A : Approach
แนวทาง

1. คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดกําหนดแนวทางในการ สรรหา บรรจุ วาจาง
บุคลากร ซึ่งการดําเนินการอยูภายใตคณะกรรมการคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร ซึ่ง
ไดรับการพิจารณาแตงตั้งจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
โดยปฏิ บั ติ ต ามประกาศคณะกรรมกาบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เรื่ อ ง
หลั กเกณฑ และการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิ ชาการ ประเภทคณาจารย
ประจํ า หลั ก เกณฑ แ ละการคั ด เลื อ กพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายวิช าการ ประเภท
คณาจารยประจําโรงเรียนสาธิตฯ หลักเกณฑและการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและชวยวิชาการ
2. พนั ก งานทุ ก คนที่ ไ ด รั บ การบรรจุ จะต อ งผ า นการปฐมนิ เ ทศพนั ก งานของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. บุคลากรจะตองดําเนินการจัดทําทะเบียนประวัติ
4. บุคลากรจะตองทดลองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลทดลองงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
5. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน
6. เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําคําสั่งบรรจุ

D : Deployment
การถายทอดเพื่อนําไป
ปฏิบัติ

L : Learning
การเรียนรู

I : Integration
การบูรณาการ

7. มี ก ารสนั บ สนุ น ส งเสริ มให ได ศึ กษาต อ การเข าสู ตํ าแหน งทางวิช าการ และการ
ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
1. มีคณะกรรมการประจําคณะ ที่มี คณบดี เปนประธาน และผูบริหาร หัวหนาภาควิชา
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ และผูแทนคณาจารยประจํา เปนกรรมการ
2. ชี้แจงแนวทางการสรรหา ในที่ประชุมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง
หลักเกณฑใหม
3. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อถายทอดใหแกผูรับผิดชอบ
1.มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร เพื่อกําหนดกระบวนการในการ
คัดเลือก
2. เพิ่มชองทางสื่อสารเพื่อใชในการประสานงาน การใหความรูความเขาใจ เชน line
group HR เปนตน
มีแนวทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ และสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง

การจั ด ทํ า คู มื อ การส รรห าแล ะคั ด เลื อ กบุ คล ากร คณ ะศึ ก ษ าศาสตร แ ละพั ฒ นศาส ตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครอบคลุมรายละเอียด หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการ
ดําเนินงานแต ละขั้ น ตอน จั ดทํ าแผนผังกระบวนงาน ในแตล ะขั้น ตอน ตลอดจน ขอเสนอแนะตางๆ พรอมทั้ง
แบบฟอรมที่เกี่ยวของ โดยมีวิธีการดําเนินงาน ดังนี้
1) ศึกษาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558
2) ศึ ก ษาข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลสํ า หรั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558
3) ศึกษาหลั กเกณฑ และวิ ธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารย
ประจํา ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
4) ศึกษาหลั กเกณฑ และวิ ธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารย
โรงเรียนสาธิต ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
5) ศึกษาหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ลงวันที่
11 มีนาคม พ.ศ. 2557
6) จัดทํารายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี้

การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารยประจํา
ลําดับ

ขั้นตอน

1

การแจงความประสงคขอ
ดําเนินการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย

2

การเตรียมขอมูลกอนการ
คัดเลือก

3

การประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือก

4

การดําเนินการกอนรับสมัคร

วิธีการดําเนินการ

1. มหาวิทยาลัยแจงคณะทราบ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงาน

ผูรับผิดชอบ
คณะตนสังกัด

มหาวิทยาลัย
2. เสนอเรื่องตอคณบดีเพื่อนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะ หัวหนาสํานักงานฯ
เพื่อจัดสรรใหหนวยงาน และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ไมนอยกวา 5 คน โดยมีองคประกอบ ดังนี้
2.1 คณบดีหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
2.2 กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารยประจํา จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
2.3 ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
2.4 หัวหนาภาควิชาหนวยงานที่ขอบรรจุ 1 คน เปนกรรมการ
2.5 ผูแทนหนวยงานที่ขอบรรจุ 1 คน เปนกรรมการ
3. แจงผลการพิจารณาใหหนวยการเจาหนาที่รับทราบและดําเนินการ
หัวหนาสํานักงานฯ
1. รางหนังสือแจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตราใหหนวยงานทราบและให เจาหนาที่บุคคล
หนวยงานพิจารณาเสนอคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงาน
โดยสังเขปและหรือเงื่อนไขของตําแหนง (ถามี
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
3. ประสานงานนัดประชุมคณะกรรมการ
4. ทําหนังสือเชิญประชุม (เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกลงนาม
5. ขอใชหองประชุม
6. จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ
1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดแผนการดําเนินการคัดเลือก
คัดเลือก
2. พิจารณากําหนดคุณสมบัติ กระบวนการคัดเลือก รางประกาศรับ

3.
1.
2.
3.
4.

สมัคร แบบประเมิน
นัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัตผิ ูสมัคร
เจาหนาที่บุคคล
จัดทําประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
จัดทําหนังสือสงประกาศรับสมัคร
เสนอคณบดีลงนามในประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครใหผสู นใจทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของวิทยา
เขต คณะ พรอมแบบฟอรมใบสมัคร ใบรับรอง และใบรับรองแพทย (รับ
สมัครไมนอยกวา 15 วันทําการ

ลําดับ

5

ขั้นตอน

การรับสมัครและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูส มัคร

วิธีการดําเนินการ

5.
6.
7.
1.
2.

6

การประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือก

7

การเตรียมการกอนสอบ
คัดเลือก

8

กระบวนการคัดเลือก

3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

9

รายงานผลการคัดเลือก

10

การขออนุมัติจางบุคคลผูผ าน
การคัดเลือก

จัดเตรียมใบสมัครและใบเซ็นชื่อผูส มัคร
เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
ขอใชหองประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
ผูสมัครดาวนโหลดใบสมัครที่เว็บไซต – ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการ
สมัคร
ตรวจสอบหลักฐานการสมัครถาไมถูกตอง ประสานกับผูสมัคร ถา
ถูกตอง ใหผูสมัครชําระเงินคาสมัคร 500 บาทและออกเลขประจําตัว
สอบ
บุคลากรเก็บใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
สรุปผลการรับสมัคร
พิจารณาคุณสมบัตผิ สู มัคร
พิจารณา รางประกาศผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
เสนอคณบดีลงนามในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ ขารับการคัดเลือก
จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ
ขอใชหองประชุมสําหรับการสอบคัดเลือก
เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอบคัดเลือก เชน ใบสมัคร แบบสรุปผล
การสมัคร แบบประเมิน
สาธิตการสอน

เสนอชื่อผูเขารับการคัดเลือกเพื่อทดสอบดานจิตวิทยา
สอบสัมภาษณ
พิจารณาคัดเลือกบุคคล
เสนอชื่อผูเขารับการคัดเลือกเพื่อตรวจสอบประวัติ
สรุปผลการดําเนินการคัดเลือกเสนอตอคณบดีเพื่อนําเขาพิจารณาใน
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อใหความเห็นชอบ
1. แจงผลการพิจารณาใหหนวยการเจาหนาที่รับทราบและดําเนินการ
2. เสนอเรื่องขออนุมัติจางบุคคลผูผ านการคัดเลือกไปที่รองอธิการบดีวิทยา
เขตกําแพงแสนโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 บันทึกสรุปผลการคัดเลือกที่ผา นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ
2.2 แบบขอมูลประกอบการพิจารณาการบรรจุ

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่บุคคล

คณะกรรมการ
คัดเลือก
เจาหนาที่บุคคล

คณะกรรมการ
คัดเลือก
เจาหนาที่บุคคล
คณะกรรมการ
คัดเลือก
เจาหนาที่บุคคล
คณะกรรมการ
คัดเลือก
หัวหนาสํานักงานฯ
เจาหนาที่บุคคล

ลําดับ

ขั้นตอน

วิธีการดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

2.3 ตารางสรุปประสบการณ (ถามี
2.4 ใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัคร (พรอมสําเนา 1 ชุด

3. เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติการจางบุคคลผูผ านการคัดเลือกใหกองการ

เจาหนาที่
4. เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติการจางบุคคลผูผ านการคัดเลือกตอ
คณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบคุ คลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ
5. เสนอชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติการจาง
6. แจงผลการพิจารณามาที่หนวยงานตนสังกัด
11

ประกาศผลการคัดเลือก

1. จัดทําประกาศผลการคัดเลือก โดยประชาสัมพันธบนเว็บไซตของวิทยาเขต

2.
3.
4.
5.
6.

12

การจาง

1.

งานการเจาหนาที่
กพส.
กองการเจาหนาที่
บข.
กองการเจาหนาที่
บข.
กองการเจาหนาที่
บข.
เจาหนาที่บุคคล

คณะโดยการขึ้นบัญชีผไู ดรับการคัดเลือกใหเรียงลําดับจากผูไดคะแนน
สูงสุดลงมาตามลําดับ (บัญชีผูไดรับการคัดเลือกใชไดไมเกิน 6 เดือน นับ
จากวันประกาศผลการคัดเลือก
จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัว
จัดทําหนังสือเรียกตัวผูผานการสรรหาไปรายงานตัวเพื่อรับการจาง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
รับรายงานตัว (ภายใน 10 วัน นับแตวันที่มีหนังสือใหรายงานตัว กรณีผู
ผานการสรรหาไดไมมารายงานตัวที่คณะ ดําเนินการสรรหาใหมหรือเรียก
ตัวผูผานการสรรหาไดที่ขึ้นบัญชี (สํารอง
ยืนยันการจางและเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลทดลองปฏิบตั ิงาน
ตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการออกคําสั่งจางและจัดทําสัญญาจางผานรอง
อธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
จัดเก็บเอกสารการสรรหาประกอบดวย เรื่องที่ดําเนินการทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหา ประกาศ
รายชื่อผูผา นการสรรหา สถิติการสรรหา และใบสมัครผูผ านการสรร
หาไดที่ขึ้นบัญชี (สํารอง เขาแฟม ทะเบียนประวัติ
กองการเจาหนาที่
ออกคําสั่งจางและจัดทําสัญญาจาง
บข.

การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมวิชาการ ประเภทคณาจารยโรงเรียนสาธิต
ลําดับ

1

ขั้นตอน
การแจงความประสงคขอ
ดําเนินการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย

2

การเตรียมขอมูลกอนการ
คัดเลือก

3

การประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือก

4

การดําเนินการกอนรับสมัคร

วิธีการดําเนินการ

1. มหาวิทยาลัยแจงคณะทราบ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัย
2. เสนอเรื่องตอคณบดีเพื่อนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อจัดสรรใหหนวยงาน และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ไมนอยกวา 5 คน โดยมีองคประกอบ ดังนี้
2.1 หัวหนาสวนงานหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย เปนประธาน
กรรมการ
2.2 ผูอํานวยการฯหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย จํานวน 1 คน เปน
รองประธานกรรมการ
2.3 รองผูอํานวยการฯ จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
2.4 ประธานงานวิชาการ จํานวน 1 คน
เปนกรรมการ
2.5 หัวหนากลุมสาระ จํานวน 1 คน
3. แจงผลการพิจารณาใหหนวยการเจาหนาที่รับทราบและดําเนินการ
1.รางหนังสือแจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตราใหหนวยงานทราบและให
หนวยงานพิจารณาเสนอคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงาน
โดยสังเขปและหรือเงื่อนไขของตําแหนง (ถามี
2.จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
3.ประสานงานนัดประชุมคณะกรรมการ
4. ทําหนังสือเชิญประชุม
5.ขอใชหองประชุม
6.จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
1.ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดแผนการดําเนินการคัดเลือก
2.พิจารณากําหนดคุณสมบัติ กระบวนการคัดเลือก รางประกาศรับสมัคร
แบบประเมิน
3.นัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผูสมัคร
1.จัดทําประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
2.จัดทําหนังสือสงประกาศรับสมัคร
3.เสนอคณบดีลงนามในประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
4.ประกาศรับสมัครใหผูสนใจทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของวิทยาเขต
คณะ พรอมแบบฟอรมใบสมัคร ใบรับรอง และใบรับรองแพทย (รับสมัครไมนอย
กวา 15 วันทําการ

ผูรับผิดชอบ
คณะตนสังกัด
หัวหนาสํานักงานฯ

เจาหนาที่บุคคล

คณะกรรมการคัดเลือก

เจาหนาที่บุคคล

ลําดับ

ขั้นตอน

5

การรับสมัครและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูส มัคร

6

การประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือก
การเตรียมการกอนสอบ
คัดเลือก

7

8

กระบวนการคัดเลือก

9

รายงานผลการคัดเลือก

10

การขออนุมัติจางบุคคลผูผ าน
การคัดเลือก

วิธีการดําเนินการ
5.จัดเตรียมใบสมัครและใบเซ็นชื่อผูสมัคร
6.เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
7.ขอใชหองประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
1.ผูสมัครดาวนโหลดใบสมัครที่เว็บไซต – ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการ
สมัคร
2.ตรวจสอบหลักฐานการสมัครถาไมถูกตอง ประสานกับผูสมัคร ถา
ถูกตอง ใหผูสมัครชําระเงินคาสมัคร 200 บาทและออกเลขประจําตัว
สอบ
3.บุคลากรเก็บใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
4.สรุปผลการรับสมัคร
1.พิจารณาคุณสมบัตผิ ูสมัคร
2.พิจารณา รางประกาศผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
1.เสนอคณบดีลงนามในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
2.จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบ
3.ขอใชหองประชุมสําหรับการสอบคัดเลือก
4.เตรียมเอกสารที่เกีย่ วของกับการสอบคัดเลือก เชน ใบสมัคร แบบสรุปผลการ
สมัคร แบบประเมิน
1.สาธิตการสอน
2.เสนอชื่อผูเขารับการคัดเลือกเพื่อทดสอบดานจิตวิทยา
3.สอบสัมภาษณ
4.พิจารณาคัดเลือกบุคคล
5.เสนอชื่อผูเขารับการคัดเลือกเพื่อตรวจสอบประวัติ
สรุปผลการดําเนินการคัดเลือกเสนอตอคณบดีเพื่อนําเขาพิจารณาใน
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อใหความเห็นชอบ
1.แจงผลการพิจารณาใหหนวยการเจาหนาที่รับทราบและดําเนินการ
2.เสนอเรือ่ งขออนุมัติจา งบุคคลผูผ านการคัดเลือกไปที่รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสนโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1บันทึกสรุปผลการคัดเลือกที่ผา นการพิจารณาจากคณะกรรมการประจํา
คณะ
2.2 แบบขอมูลประกอบการพิจารณาการบรรจุ
2.3 ตารางสรุปประสบการณ (ถามี
2.4 ใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัคร (พรอมสําเนา 1 ชุด

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่บุคคล

คณะกรรมการคัดเลือก
เจาหนาที่บุคคล

คณะกรรมการคัดเลือก
เจาหนาที่บุคคล
คณะกรรมการคัดเลือก
เจาหนาที่บุคคล
คณะกรรมการคัดเลือก
หัวหนาสํานักงานฯ
เจาหนาที่บุคคล

ลําดับ

ขั้นตอน

วิธีการดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

3. เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัตกิ ารจางบุคคลผูผา นการคัดเลือกใหกองการเจาหนาที่ งานการเจาหนาที่ กพส.
4.เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติการจางบุคคลผูผ านการคัดเลือกตอ
คณะกรรมการพิจารณาการบรรจุบคุ คลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กองการเจาหนาที่ บข.
พิจารณาใหความเห็นชอบ
5.เสนอชื่อผูทไี่ ดรบั การคัดเลือกใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติการจาง
กองการเจาหนาที่ บข.
6.แจงผลการพิจารณามาที่หนวยงานตนสังกัด
11

ประกาศผลการคัดเลือก

12

การจาง

กองการเจาหนาที่ บข.
เจาหนาที่บุคคล

1.จัดทําประกาศผลการคัดเลือก โดยประชาสัมพันธบนเว็บไซตของวิทยาเขต
คณะโดยการขึ้นบัญชีผไู ดรับการคัดเลือกใหเรียงลําดับจากผูไดคะแนนสูงสุดลง
มาตามลําดับ (บัญชีผไู ดรับการคัดเลือกใชไดไมเกิน 6 เดือน นับจากวันประกาศ
ผลการคัดเลือก
2.จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัว
3.จัดทําหนังสือเรียกตัวผูผ านการสรรหาไปรายงานตัวเพื่อรับการจางเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย
4.รับรายงานตัว (ภายใน 10 วัน นับแตวันที่มีหนังสือใหรายงานตัว กรณีผูผาน
การสรรหาไดไมมารายงานตัวที่คณะ ดําเนินการสรรหาใหมหรือเรียกตัวผูผาน
การสรรหาไดที่ขึ้นบัญชี (สํารอง
5.ยืนยันการจางและเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน
ตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการออกคําสั่งจางและจัดทําสัญญาจางผานรอง
อธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
6.จัดเก็บเอกสารการสรรหาประกอบดวย เรื่องที่ดําเนินการทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหา ประกาศ
รายชื่อผูผา นการสรรหา สถิติการสรรหา และใบสมัครผูผ านการสรรหาได
ที่ขึ้นบัญชี (สํารอง เขาแฟม ทะเบียนประวัติ
ออกคําสั่งจางและจัดทําสัญญาจาง
กองการเจาหนาที่ บข.

การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ลําดับ

1

2

3

4

ขั้นตอน
การแจงความประสงคขอ
ดําเนินการสรรหาพนักงาน
มหาวิทยาลัย

การเตรียมขอมูลกอนการ
คัดเลือก

การประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือก

การดําเนินการกอนรับสมัคร

วิธีการดําเนินการ

1. มหาวิทยาลัยแจงคณะทราบ เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัย
2. เสนอเรื่องตอคณบดีเพื่อนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการประจําคณะ
เพื่อจัดสรรใหหนวยงาน และพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ไมนอยกวา 5 คน โดยมีองคประกอบ ดังนี้
2.5 คณบดีหรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
2.6 กรรมการประจําคณะ จํานวน 1 คน เปนกรรมการ
เปนกรรมการ
2.7 ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน
2.8 หัวหนาภาควิชาหนวยงานที่ขอบรรจุ 1 คน เปนกรรมการ
2.9 ผูแทนหนวยงานที่ขอบรรจุ 1 คน เปนกรรมการ
3 แจงผลการพิจารณาใหหนวยการเจาหนาที่รับทราบและดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
คณะตนสังกัด
หัวหนาสํานักงานฯ

หัวหนาสํานักงานฯ

1. รางหนังสือแจงผลการพิจารณาจัดสรรอัตราใหหนวยงานทราบและให เจาหนาที่บุคคล
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

หนวยงานพิจารณาเสนอคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ภาระงาน
โดยสังเขปและหรือเงื่อนไขของตําแหนง (ถามี
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ประสานงานนัดประชุมคณะกรรมการ
ทําหนังสือเชิญประชุม (เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกลงนาม
ขอใชหองประชุม
จัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ประชุมคณะกรรมการเพื่อกําหนดแผนการดําเนินการคัดเลือก
พิจารณากําหนดคุณสมบัติ กระบวนการคัดเลือก รางประกาศรับ
สมัคร แบบประเมิน
นัดประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัตผิ ูสมัคร
จัดทําประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
จัดทําหนังสือสงประกาศรับสมัคร
เสนอคณบดีลงนามในประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศรับสมัครใหผสู นใจทราบ และประชาสัมพันธบนเว็บไซตของวิทยา
เขต คณะ พรอมแบบฟอรมใบสมัคร ใบรับรอง และใบรับรองแพทย (รับ
สมัครไมนอยกวา 15 วันทําการ

คณะกรรมการคัดเลือก

เจาหนาที่บุคคล

ลําดับ

5

ขั้นตอน

การรับสมัครและตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูส มัคร

วิธีการดําเนินการ

5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6

การประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือก

7

การเตรียมการกอนสอบ
คัดเลือก

8

กระบวนการคัดเลือก

1.
2.
3.
4.

9

การขออนุมัติจางบุคคลผูผ าน
การคัดเลือก

1.
2.

3.

จัดเตรียมใบสมัครและใบเซ็นชื่อผูส มัคร
จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหออกขอสอบ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการออกขอสอบ
เชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
ขอใชหองประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
ผูสมัครดาวนโหลดใบสมัครทีเ่ ว็บไซต – ยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการสมัคร
ตรวจสอบหลักฐานการสมัครถาไมถูกตอง ประสานกับผูส มัคร ถา
ถูกตอง ใหผูสมัครชําระเงินคาสมัคร 200 บาทและออกเลขประจําตัว
สอบ
บุคลากรเก็บใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
สรุปผลการรับสมัคร
พิจารณาคุณสมบัตผิ สู มัคร
พิจารณา รางประกาศผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
เสนอคณบดีลงนามในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ ขารับการคัดเลือก
ผลิตขอสอบ (ขอเขียน
จองหองสอบ (ขอเขียน
จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสอบสัมภาษณ
ขอใชหองประชุมสําหรับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ
เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอบคัดเลือก เชน ใบสมัคร แบบสรุปผล
การสมัคร แบบประเมิน ผลการสอบขอเขียน
สอบขอเขียน
สอบสัมภาษณ
พิจารณาคัดเลือกบุคคล
สรุปผลการดําเนินการคัดเลือกเสนอตอคณบดีเพื่อนําเขาพิจารณาใน
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อใหความเห็นชอบ
แจงผลการพิจารณาใหหนวยการเจาหนาที่รับทราบและดําเนินการ
เสนอเรื่องขออนุมัติจางบุคคลผูผ านการคัดเลือกไปที่รองอธิการบดีวิทยา
เขตกําแพงแสนโดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
2.1 บันทึกสรุปผลการคัดเลือกที่ผา นการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ
2.2 ใบสมัครพรอมหลักฐานประกอบการสมัคร (พรอมสําเนา 1 ชุด
เสนอเรื่องเพื่อขออนุมัติการจางบุคคลผูผ านการคัดเลือกใหกองการ

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่บุคคล

คณะกรรมการคัดเลือก
เจาหนาที่บุคคล

เจาหนาที่บุคคล
คณะกรรมการสอบ
คัดเลือก

หัวหนาสํานักงานฯ
เจาหนาที่บุคคล

งานการเจาหนาที่ กพส.

ลําดับ

ขั้นตอน

วิธีการดําเนินการ
เจาหนาที่
4. เสนอชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพิจารณาอนุมัติการจาง
5. แจงผลการพิจารณามาที่หนวยงานตนสังกัด

10

การประกาศผลการคัดเลือก

1. จัดทําประกาศผลการคัดเลือก โดยประชาสัมพันธบนเว็บไซตของวิทยาเขต

2.
3.
4.
5.
6.

11

การจาง

2.

ผูรับผิดชอบ
กองการเจาหนาที่ บข.
กองการเจาหนาที่ บข.
เจาหนาที่บุคคล

คณะโดยการขึ้นบัญชีผไู ดรับการคัดเลือกใหเรียงลําดับจากผูไดคะแนน
สูงสุดลงมาตามลําดับ (บัญชีผูไดรับการคัดเลือกใชไดไมเกิน 6 เดือน นับ
จากวันประกาศผลการคัดเลือก
จัดเตรียมเอกสารรับรายงานตัว
จัดทําหนังสือเรียกตัวผูผานการสรรหาไปรายงานตัวเพื่อรับการจาง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
รับรายงานตัว (ภายใน 10 วัน นับแตวันที่มีหนังสือใหรายงานตัว กรณีผู
ผานการสรรหาไดไมมารายงานตัวที่คณะ ดําเนินการสรรหาใหมหรือเรียก
ตัวผูผานการสรรหาไดที่ขึ้นบัญชี (สํารอง
รายงานผลการรายงานตัวตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการออกคําสั่งจางและ
จัดทําสัญญาจางผานรองอธิการบดีวทิ ยาเขตกําแพงแสน
จัดเก็บเอกสารการสรรหาประกอบดวย เรื่องที่ดําเนินการทั้งหมด
ประกาศรับสมัคร ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหา ประกาศ
รายชื่อผูผา นการสรรหา สถิติการสรรหา และใบสมัครผูผ านการสรร
หาไดที่ขึ้นบัญชี (สํารอง เขาแฟม ทะเบียนประวัติ
กองการเจาหนาที่ บข.
ออกคําสั่งจางและจัดทําสัญญาจาง
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การประเมินผลการปฏิบัติงาน
A : Approach
แนวทาง

1. จัดโครงสร้างอัตรากาลัง โดยใช้ระบบโครงสร้างการบริหาร การมอบหมายงานและ
สายการบังคับบัญชา
2. ผู้ บ ริ ห ารมีน โยบายกาหนดค่ านิ ยม และวัฒ นธรรม ร่วมกัน ในองค์กรในโครงการ
สัมมนาคณะ
3. ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ งานเฉพาะกิ จ ต่ างๆ ให้ ส าเร็จ ซึ่ งในการจั ด แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ จะค านึ งถึ งบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ค วามช านาญจากหลากหลายสายงาน /
หน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และมุมมองที่หลากหลาย เช่น คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการคัดเลือกบุคลากร เป็น
ต้น
4. การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลโดยถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ทาเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงาน และกาหนดลงสู่ระดับบุคคล
โดยผ่านการมอบหมายงานตามสายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ที่กาหนดไว้ และประเมินผลตามตัวชี้วัดที่กาหนด ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
D : Deployment 1. ประชาสัมพันธ์ แจ้งหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ
การถ่ายทอดเพื่อ 2. ประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องแต่ละกิจกรรมเพื่อหาแนวทาง ในการดาเนินงานให้
นาไปปฏิบัติ
บรรลุผลสาเร็จ
3. ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นจัดทาข้อตกลงงาน และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อรายงานต่อ
คณบดี
L : Learning
1. มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ปีละ 2 ครั้ง
การเรียนรู้
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนกระบวนการดาเนินงาน และปรับปรุงกระบวนงานให้
มีประสิทธิภาพ
3. มีเพิ่มช่องทางสื่อสารเพื่อใช้ในการประสานงาน การให้ความรู้ความเข้าใจ เช่น line group
เป็นต้น
I : Integration
มีแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ และสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
การบูรณาการ

คู่มือระบบประเมินผลการปฏิบัตงิ าน

สาหรับ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินเดือน/ค่าจ้าง
(KU Smart HR)
เสนอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำเสนอโดย

บริษัท มันนี่เทเบิล จากัด (มหาชน)
142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
Tel: 02-026-3063 Email: info@moneytable.com

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

สารบัญ
1. วัตถุประสงค์.................................................................................................................................................................. 3
2. ขัน้ ตอนกำรทำงำนของระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Evaluation).................................................. 3
2.1. Flow ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน .................................................................................................................. 3
3. เข้ำสู่ระบบ .................................................................................................................................................................... 4
4. กำหนดสังกัดย่อย .......................................................................................................................................................... 5
เพิ่ม สังกัดย่อยทีจ่ ะได้รบั กำรประเมิน .............................................................................................................................. 6
5. กำหนด KPIs ................................................................................................................................................................. 7
กำหนดตัวชี้วัด KPIs ........................................................................................................................................................ 8
1. แถบกำหนดตัวชี้วัด ............................................................................................................................................ 9
2. แถบกำหนดค่ำเป้ำหมำย .................................................................................................................................. 10
3. แถบระดับควำมคำดหวังของสมรรถนะ ............................................................................................................ 12
6. ติดตำมสถำนะ ............................................................................................................................................................. 13
7. สรุปผลกำรประเมิน ..................................................................................................................................................... 16
8. ใบมอบหมำยงำน JA ................................................................................................................................................... 17
9. ผลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิ ำน ..................................................................................................................................... 19
9.1. แถบผลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิ ำน-เดี่ยว ............................................................................................................. 20
9.2. แถบผลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิ ำน-เฉลี่ย ............................................................................................................. 24
10. แผนกำรพัฒนำรำยบุคคล ............................................................................................................................................ 27
11. คะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน ......................................................................................................................... 28
12. จำนวนคนของแต่ละช่วงระดับคะแนน......................................................................................................................... 29
13. จำนวนคนที่ผลกำรประเมิน Competency ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์คำดหวัง ................................................................... 30
14. เกี่ยวกับ....................................................................................................................................................................... 31

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

Page 2 of 31

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

1. วัตถุประสงค์
ระบบประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ ง ำน (PMS: Performance Evaluation) เป็ นระบบส ำหรั บ ประเมิ นบุ ค ลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำตร์ ตำมเกณฑ์ หรือสัดส่วนกำรประเมิน KPIs และ Competency ที่ทำงมหำวิทยำลัยกำหนดไว้
ซึ่งกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และสมรรถนะให้แก่บุคลำกร จะถูกประเมินโดยหัวหน้ำ ตำมรอบกำรประเมิ น
จำกกำรตั้งค่ำของกองกำรเจ้ำหน้ำที่ เพื่อนำผลกำรประเมินที่ได้มำแสดงผลคะแนน ตำมระดับผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนใน
รูปแบบเกรด เพื่อให้บุคลำกรได้รับทรำบข้อมูลดังกล่ำว สำหรับ กำรพิจำรณำกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร หรือเพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนในด้ำนอื่น ๆ ต่อไป
2. ขั้นตอนการทางานของระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)
2.1. Flow ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ภำพแสดงกำรทำงำนของ Flow ระบบประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

3. เข้าสูร่ ะบบ
กำรเข้ำสู่ระบบ สำมำรถเข้ำผ่ำน Web Browser เช่น Google Chrome โดยเข้ำผ่ำนทำง URL ดังต่อไปนี้
http://158.108.220.159/payday หลังจำกนั้นให้ทำกำรกรอก Username และ Password ที่ทำงสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
เป็นผู้ออกให้
การเข้าถึง: http://158.108.220.159/payday > Login

ภำพแสดงหน้ำจอกำรเข้ำสูร่ ะบบ
หมายเหตุ
กรณีที่ท่ำนลืม Username หรือ Password ที่ใช้เข้ำสู่ระบบให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ KU HR
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

4. กาหนดสังกัดย่อย
เป็นเมนูสำหรับกำหนดบุคลำกรที่เป็นหัวหน้ำ และลูกน้องในสังกัดย่อย ที่จะได้รับกำรประเมิน ประกอบไปด้วยกำร
กำหนดรหัสสังกัดย่อย, กำหนดรำยชื่อหัวหน้ำผู้ประเมินกำรปฏิบัติงำน และกำรกำหนดรำยชื่อลูกน้อง ผู้ที่จะถูกทำกำรประเมิน
กำรปฏิบัตงิ ำน เมื่อกำหนดแล้วจะมีผลทำให้หัวหน้ำ และลูกน้อง สำมำรถดำเนินงำนสำหรับกำรประเมิน ตำมรอบกำรประเมิน
ได้
สำหรับเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนที่จะกำหนดสังกัดย่อยได้นั้น จะต้องถูกกำหนดกลุ่มสิทธิ์ เพื่อให้เห็นหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบ สำหรับกำรดำเนินงำนกำหนดสังกัดย่อยของแต่ละหน่วยงำน โดย System Admin มำก่อน
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ห น่วยงำนถูก กำหนดสิท ธิ์ จะสำมำรถก ำหนดให้บุคลำกรทั้ งใน และนอกสังกั ด ให้เ ป็นหัวหน้ำ และลูก น้อง
ภำยในหน่วยงำน และภำยใต้สังกัดย่อยของหน่วยงำน ที่ท่ำนถูกกำหนดกลุ่มสิทธิ์ไว้ได้
การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน > ข้อมูลหลัก > กำหนดสังกัดย่อย

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูกำหนดสังกัดย่อย
หมายเหตุ
เจ้ำหน้ำที่ จำก กจน. จะเป็นผู้ก ำหนดรอบกำรประเมิ น ส ำหรับให้บุคลำกรดำเนินงำนประเมิ นผลกำรปฏิบัติง ำน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

Page 5 of 31

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

เพิ่ม สังกัดย่อยที่จะได้รับการประเมิน

ภำพแสดงหน้ำจอเพิ่มสังกัดย่อยที่จะได้รับกำรประเมิน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

5. กาหนด KPIs
เป็นเมนูสำหรับกำรดูข้อมูลกำรกำหนด KPIs หรือตัวชี้วัดค่ำควำมคำดหวัง ของหัวหน้ำ และลูกน้องในแต่ละสังกัดย่อย
ที่อยูภ่ ำยใต้สังกัดของเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน เพื่อใช้เป็นหัวข้อในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนให้แก่ลูกน้อง ตำมรอบกำรประเมิน
นั้นๆ
การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน > ประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน (หัวหน้ำ) > กำหนด KPIs

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูกำหนด KPIs

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

Page 7 of 31

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

กาหนดตัวชี้วัด KPIs

ภำพแสดงหน้ำจอกำหนดตัวชี้วัด KPIs

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

1. แถบกาหนดตัวชี้วัด
เป็นแถบแสดงรำยกำรตัวชี้วัดผลงำน ที่หัวหน้ำทำกำรกำหนดค่ำไว้ เพื่อใช้เป็นหัวข้อในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน

ภำพแสดงหน้ำจอกำหนดตัวชี้วัด

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

2. แถบกาหนดค่าเป้าหมาย
เป็นแถบสำหรับแสดงค่ำเป้ำหมำย ที่หัวหน้ำได้กำหนดให้ลูกน้องรับทรำบว่ำ ในกำรประเมินจะมีวิธีคิด ผลคะแนนตำม
ค่ำที่กำหนดไว้นี้

ภำพแสดงแถบกำหนดค่ำเป้ำหมำย

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

หมายเหตุ

1

น้ำหนัก เป็นกำรกำหนดจำนวนตัวเลข ที่มีผลต่อกำรคำนวณคะแนนประเมินผลตัวชี้วัด KPIs ที่จะนำไปเฉลี่ยน
รวมกับค่ำ KPIs ทุกรำยกำรที่ได้รับกำรประเมินผล ให้ได้เป็นผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ให้ออกมำในรูปแบบ
อัตรำร้อยละ โดยมี คะแนนเต็ม 100% เพื่อ ที่ จ ะนำคะแนนดัง กล่ำวนี้ ไปเที ยบคะแนนตำมสัด ส่วน KPIs &
Competency ที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ได้กำหนดไว้ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกร

2

ข้อมูลในอดีต เป็นข้อมูล ผลที่ปฎิบัติได้จริง ที่เคยถูกประเมินผลในรอบกำรประเมินที่มีมำก่อนหน้ำนี้แล้ว ซึ่ง
ระบบจะแสดงในกรณีที่ ท่ ำนทำกำร คัดลอกรำยกำร KPIs เท่ำนั้น ในอีกกรณีระบบแสดงตัวอักษร N/A หมำยถึง
ไม่มีกำรบันทึกผลที่ปฎิบัติได้จริงนี้มำก่อน หรือเป็นรำยกำรตัวชี้วัดผลงำนที่ไม่ได้มีกำรคัดลอก KPIs

3

หมวดหมู่ตัวชี้วัด เป็นกำรก ำหนดหมวดหมู่ ให้ร ำยกำรตัวชี้วัดผลงำน PIs ซึ่ง ตัวเลือกหมวดหมู่ นี้ม ำกจำก
กำรกำหนดหมวดหมู่ตัวชี้วัด โดยกองกำรเจ้ำหน้ำที่

4

ค่ำเป้ำหมำย เป็นเกณฑ์ระดับ สมรรถนะที่คำดหวัง โดยหัวหน้ำจะเป็นผู้ พิจ ำรณำ จำกรำยละเอียดตัวชี้วัด
ผลงำนว่ำจะกำหนดให้มีค่ำเป้ำหมำยที่ต้องกำร หรือควำมคำดหวังนั้นเป็นอย่ำงไร
รูปแบบกำรประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

5

 แบบคุณภำพ เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดที่สำมำรถกำหนดเป็นข้อควำม สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงำน เพื่อบ่งบอกถึง
ค่ำเป้ำหมำย หรือค่ำควำมคำดหวังที่หัวหน้ำต้องกำร
 แบบปริมำณ เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ต้องกำหนดให้เป็นตัวเลข สำมำรถกำหนดเงื่อนไขโดยใช้เครื่องหมำยทำง
คณิตศำสตร์ สำหรับเป็นตัวกำหนดร่วมกับตัวเลข ในกำรวัดผลสัมฤทธิ์ของงำนให้ออกมำในรูปแบบคะแนน ซึ่งจะมีผล
ต่อกำรคำนวณคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงำน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

3. แถบระดับความคาดหวังของสมรรถนะ
เป็นแถบแสดงระดับควำมคำดหวัง ของกำรประเมินสมรรถนะตำมระดับตำแหน่ง ที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ได้กำหนดไว้
ให้ลูกน้องจะต้องถูกประเมิน ให้ได้ตำมเกณฑ์ระดับคะแนนนี้ จึงจะถือว่ำผลกำรประเมินสมรรถนะเป็นไปตำมควำมคำดหวัง

ภำพแสดงแถบระดับควำมคำดหวังของสมรรถนะ

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

6. ติดตามสถานะ
เป็ น เมนู ส ำหรั บ กำรติ ดตำมสถำนะกำรดำเนิ นงำน ในกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติง ำน ของบุค ลำกรรำยบุ ค คล
ตำมสังกัดย่อย ประกอบด้วยกำรแสดงรำยชื่อบุคลำกร, สังกั ดย่อย (ที่ ได้รับกำรประเมิน), สถำนะกำรดำเนินงำน, สถำนะ
แผนพัฒนำ เป็นกำรแสดงจำนวนแผนพัฒนำที่หัวหน้ำ และลูกน้องทำกำรบันทึกแผนพัฒนำเข้ำสู่ระบบ, ระดับควำมสำมำรถที่
คำดหวัง เกิดจำกกำรกำหนดระดับสมรรถนะที่บุคลำกรจะต้องถูกประเมิน ตำมระดับตำแหน่งโดยเจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน, ผลกำร
ประเมิน เป็นกำรแสดงสัดส่วน ที่เกิดจำกกำรกำหนดค่ำกำรกระจำยน้ำหนัก สำหรับกำรประเมินตำมระดับตำแหน่งโดยกองกำร
เจ้ำหน้ำที่ และผลกำรประเมินที่ได้รับ ซึ่งเป็นผลกำรประเมินที่หัวหน้ำดำเนินงำนประเมินลูกน้อง
การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน > ติดตำมสถำนะ

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310

Page 13 of 31

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูติดตำมสถำนะ

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

หมายเหตุ
สถำนะ

1

1. ยังไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด KPIs เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หัวหน้ำ หรือลูก น้องยัง ไม่ได้ก ำหนดรำยกำร
ประเมิน KPIs ในหน้ำเมนูกำหนด KPIs
2. กำลังกำหนดตัวชี้วัด KPIs เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หัวหน้ำ หรือลูกน้องได้ทำกำรกำหนด KPIs ด้วยกำร
บันทึก เพื่อรอให้หัวหน้ำ และลูกน้องกดยืนยัน “รับทรำบมอบหมำยงำน” จำกรำยกำร KPIs ที่หัวหน้ำได้กำหนดไว้
เพื่อนำรำยกำร KPIs ไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
3. รับรองมอบหมำยงำน KPIs แล้ว เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หัว หน้ำ หรือลูกน้องได้ท ำกำรกดยืนยัน
“รับทรำบมอบหมำยงำน” เพื่อรับทรำบรำยกำร KPIs ที่จะนำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้ว
4. ยกเลิกรับรองมอบหมำยงำน เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หัวหน้ำกดปุ่ม “ยกเลิกรับรองมอบหมำยงำน”
อำจมี ส ำเหตุ ม ำจำกต้ อ งกำรปรั บ เปลี่ ย นข้ อ มู ล ที่ จ ะใช้ ใ นกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน โดยมี เ งื่ อ นไขว่ ำ
หัวหน้ำ และลูกน้องจะต้องทำกำรกดยืนยัน “รับทรำบมอบหมำยงำน” เพื่อรับทรำบรำยกำร KPIs ที่จะนำไปใช้ใน
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมำก่อน จึงจะสำมำรถกดปุ่ม “ยกเลิกรับรองมอบหมำยงำน” ได้ เมื่อหัวหน้ำแก้ไข
ข้อมูลเสร็จแล้วจะต้องทำกำรยืนยัน “รับทรำบมอบหมำยงำน” เพื่อส่งรำยกำรประเมิน KPIs ใหม่นี้ให้ลูกน้องได้รับ
ทรำบอีกครั้ง
5. ยืนยันกำหนดตัวชี้วัด KPIs และกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำยแล้ว เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หัวหน้ำ และ
ลูกน้องได้ทำกำรกดยืนยัน “รับทรำบมอบหมำยงำน” แล้วทั้งคู่ เพื่อรับทรำบรำยกำร KPIs ที่จะนำไปใช้ในกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนแล้ว
6. กำลัง ประเมิน เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่ หัวหน้ำ หรือลูก น้อง กำลัง ดำเนินงำนประเมิ นผล โดยกำร
ประเมินผล และบันทึกผลนั้นเข้ำสู่ระบบ
7. ยืนยันผลกำรประเมินแล้ว เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่หวั หน้ำ ได้ทำกำรกดยืนยัน “ยืนยันผลกำรประเมิน”
เพื่อยืนยันผลกำรประเมิน KPIs และ Competency
8. ลูกน้องรับทรำบผลกำรประเมินแล้ว เป็นกำรแสดงผลสถำนะที่ลกู น้อง ได้ทำกำรกดยืนยัน “รับทรำบและ
ยอมรับผล” เพื่อรับทรำบผลกำรประเมิน KPIs และ Competency ที่หัวหน้ำเป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

7. สรุปผลการประเมิน
เป็ น เมนู ส ำหรั บ กำรแสดงผลสรุ ป ผลกำรประเมิ น ของบุ ค ลำกรตำมรอบกำรประเมิ น และตำมสั ง กั ด ย่ อ ย
แสดงผลในรูปแบบรำยงำน โดยมีรำยละเอียดกำรสรุปผลเป็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงำน และคะแนน Competency ซึ่งเป็นผล
กำรคำนวณตำมสัดส่วนที่ถูกตั้งค่ำไว้ นำมำเปรียบเทียบเกรด ตำมข้อมูลที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ได้กำหนดไว้ ในในแต่ละรอบกำร
ประเมิน โดยข้อมูลที่แสดงในหน้ำสรุปผลกำรประเมินนี้ ได้ผ่ำนกำรรับทรำบและยอมรับผลกำรประเมินจำกบุคลำกรมำแล้ว
การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน > รำยงำน > สรุปผลกำรประเมิน

ภำพแสดงหน้ำจอสรุปผลกำรประเมิน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

8. ใบมอบหมายงาน JA
เป็นเมนูสำหรับกำรแสดงผลใบมอบหมำยงำน (Job Assignment) สำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมรอบกำร
ประเมิน ที่บุคลำกำรได้ยอมรับกำรกำหนค่ำ KPI จำกผู้ประเมิน ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของบุคลำกร, ข้อมูลกำรกำหนด
ตัวชี้วัดผลงำนหลัก KPIs ซึ่งเป็นค่ำเป้ำหมำยที่ผู้ประเมินจะทำกำรประเมินบุคลำกร, ข้อมูลกำรกำหนดน้ำหนักงำนค่ำเป้ำหมำย
และกำรกระจำยค่ำเป้ำหมำยสู่ระดับกำรประเมิน เป็นสัดส่วนในกำรคำนวณผลของค่ำ PIs ให้ออกมำอยู่ในรูปแบบผลคะแนน
และข้อมูลระดับควำมคำดหวัง เป็นกำรแสดงรำยกำรสมรรถนะ และระดับที่คำดหวังให้บุคลำกรได้รับทรำบ ซึ่งจะแสดงผลข้อมูล
ดังกล่ำวนี้ จะแสดงตำมข้อมูลที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ได้กำหนดไว้ ในแต่ละรอบกำรประเมินออกมำในรู ปแบบรำยงำน
การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน > รำยงำน > ใบมอบหมำยงำน JA

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูใบมอบหมำย JA
บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

9. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เป็นเมนูสำหรับแสดงผลกำรประเมินพร้อมทั้งรำยละเอียดต่ำงๆ ของบุคลำกรตำมรอบกำรประเมินที่ค้นหำ ที่ได้รับกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยหัวหน้ำสังกัดย่อย และหัวหน้ำหน่วยงำน กรณีที่บุคลำกรสังกัดอยู่หลำยหน่วยงำน แสดงผลใน
รูปแบบรำยงำนดังนี้
การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน > รำยงำน > ผลกำรประเมินกำรปฏิบัตงิ ำน

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

9.1.

แถบผลการประเมินการปฏิบัติงาน-เดี่ยว

เป็นเมนูสำหรับกำรแสดงผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ของบุคลำกร, กำรมำ
ปฏิบัติง ำน แสดงข้อมู ล กำรลำระหว่ำงวันที่ ในรอบกำรประเมิ น ซึ่ง กำรดึง ข้อมู ล มำแสดงผลจะเป็นข้อมู ล ณ วันปัจ จุบัน,
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน และกำรประเมินสมรรถนะ ตำมสัดส่วนที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่กำหนดไว้, สรุปผลกำรประเมิน,
จุดเด่นและข้อควรพัฒนำ ที่หัวหน้ำสังกัดย่อยได้บันทึกไว้, แผนกำรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่หัวหน้ำสังกัดย่อยได้
บันทึกไว้ ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลดังกล่ำวนี้ในรูปแบบรำยงำน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

ภำพแสดงหน้ำจอแถบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน-เดี่ยว

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

9.2.

แถบผลการประเมินการปฏิบัติงาน-เฉลี่ย

เป็นเมนูสำหรับ กำรแสดงผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน (ค่ำเฉลี่ย) ของบุคลำกร ที่ได้รับ กำรประเมิ นโดยหัวหน้ำ
หน่วยงำน ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไป ของบุคลำกร, กำรมำปฏิบัติงำน แสดงข้อมูลกำรลำระหว่ำงวันที่ในรอบกำรประเมิน
ซึ่งกำรดึงข้อมูลมำแสดงผลจะเป็นข้อมูล ณ วันปัจจุบัน, กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน โดยคิดคะแนนเฉลี่ยจำกผลกำรประเมิน
ของหัวหน้ำสังกัด ทุกสังกัดย่อยที่บุคลำกรสังกัดอยู่ ตำมสัดส่วนที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่กำหนดไว้, กำรประเมินสมรรถนะ โดยคิด
คะแนนจำกผลกำรประเมินของหัวหน้ำหน่วยงำน ตำมสัดส่วนที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่กำหนดไว้ , สรุปผลกำรประเมิน, จุดเด่นและ
ข้อควรพัฒนำ, แผนกำรพั ฒนำ และข้อ เสนอแนะเพิ่มเติม ที่ หัวหน้ำหน่วยงำนได้บันทึก ไว้ ซึ่งจะแสดงผลข้อมู ลดัง กล่ำวนี้
ในรูปแบบรำยงำน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
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สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

ภำพแสดงหน้ำจอแถบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน-เฉลีย่

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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10. แผนการพัฒนารายบุคคล
เป็นเมนูสำหรับกำรแสดงผลแผนกำรพัฒนำรำยบุคคลของบุคลำกร ประกอบไปด้วยข้อมูลทั่ วไปของบุคลำกร และ
แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรที่ ผู้ป ระเมิน หรือหัวหน้ำสังกัดย่อยได้ทำกำรบันทึก ไว้ ตำมรอบกำรประเมิ นผลกำรปฏิบัติงำน
แสดงผลในรูป แบบรำยงำน โดยข้อ มู ล ที่แสดงผลดังกล่ำวนี้ เป็นข้อมู ล ที่ บุคลำกรผ่ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ ตำมรอบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมำแล้ว
การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน > รำยงำน > แผนกำรพัฒนำรำยบุคคล

ภำพแสดงหน้ำจอแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

11. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เป็นเมนูสำหรับกำรแสดงผลคะแนน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรแต่ละหน่วยงำน ตำมรอบกำรประเมิน
ประกอบไปด้วยกำรแสดงผลกำรประเมิน KPIs และ Competency ตำมสัดส่วน ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลดังกล่ำวนี้ตำมข้อมูล
ที่ระบบสร้ำงขึ้น ในแต่ละรอบกำรประเมินออกมำในรูปแบบรำยงำน
การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน > รำยงำน > คะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูคะแนนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

12. จานวนคนของแต่ละช่วงระดับคะแนน
เป็นเมนูสำหรับกำรแสดงผลจำนวนคนของแต่ละช่วงระดับคะแนนของแต่ละสังกัด ตำมรอบกำรประเมิน ประกอบไป
ด้วยกำรแสดงผลตำมช่วงระดับคะแนน ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลดังกล่ำวนี้ตำมข้อมูลที่ระบบสร้ำงขึ้น ในแต่ละรอบกำรประเมิน
ออกมำในรูปแบบรำยงำน
การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน > รำยงำน > จำนวนคนของแต่ละช่วงระดับคะแนน

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูจำนวนคนของแต่ละช่วงระดับคะแนน

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

13. จานวนคนที่ผลการประเมิน Competency ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คาดหวัง
เป็นเมนูสำหรับกำรแสดงผลจำนวนคนที่ผลกำรประเมิน Competency ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์คำดหวัง ของแต่ละสังกัด
ตำมรอบกำรประเมิน ซึ่งจะแสดงผลข้อมูลดังกล่ำวนี้ตำมข้อมูลที่ระบบสร้ำงขึ้น ในแต่ละรอบกำรประเมินออกมำในรูปแบบ
รำยงำน
การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน > รำยงำน > จำนวนคนที่ผลกำรประเมิน Competency ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์
คำดหวัง

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูจำนวนคนทีผ่ ลกำรประเมิน Competency ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์คำดหวัง

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเงินเดือน/ค่ำจ้ำง (KU Smart HR)

คู่มือระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
สำหรับ เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน

14. เกี่ยวกับ
ขอขอบคุณสำนักงำนบริกำรคอมพิวเตอร์ คุณพิชญ์ วิมุกตะลพ ที่ได้ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรวิเครำะห์ และออกแบบ
สำหรับกำรพัฒนำระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
การเข้าถึง: ระบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน > เกี่ยวกับ

ภำพแสดงหน้ำจอเมนูเกี่ยวกับ

บริษัท มันนี่เทเบิล จำกัด (มหำชน) 142 ถ.พระรำมเก้ำ แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
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การพัฒนาบุคลากร
A : Approach
แนวทาง

D : Deployment
การถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติ
L : Learning
การเรียนรู้
I : Integration
การบูรณาการ

1. มีแนวทางในการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานไปสู่การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
2. ผู้บริหารร่วมกับคณะกรรมการประจาคณะ ได้กาหนดแนวทางในการประเมินการผล
ปฏิบัติงานรายบุคคล
3. การสนับสนุนและการสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากร มีการดาเนินการจัดสวัสดิการ
ประเภทต่างๆ ทั้งสวัสดิการตามที่กฎหมายกาหนดและนอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด
ได้แก่ สวัสดิการการส่งเสริมกีฬา กิจกรรมทานุบารุงศาสนา ตามความต้องการของ
บุคลากร
4.การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรโดยสนับสนุนทุนในการ
ก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
5.สนับสนุนทุนในการพัฒนาบุคลากร 5,000 บาทต่อคนต่อปี
6. ติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้
ประโยชน์
หน่วยงานได้นาแนวทางไปปฏิบัติ และจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล

1. ประชุมบุคลากรร่วมกันในที่ประชุมระดับภาควิชา/โรงเรียนฯ/สานักงานเลขานุการ
2. การพูดคุย
3. เพิ่มช่องทางสื่อสารเพื่อใช้ในการประสานงาน การให้ความรู้ความเข้าใจ
มีการบูรณาการโดยการทางานเป็นทีม การแต่งตั้งคณะทางานเฉพาะกิจ เพื่อความ
คล่องตัวในการตัดสินใจ โดยการกระจายอานาจ/ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

คํานํา
ทรัพยากรบุ คคลเป น ป จจั ยสํ าคั ญ ประการหนึ่ งในการผลั กดั น ให องคกรประสบความสํ าเร็จ บรรลุ
เป าหมายที่ กํ าหนด เป น ผู ล งมื อ ลงแรง และออกความคิ ด เห็ น เพื่ อให เกิ ด การพั ฒ นา มุ งเน น สูก ารสราง
ประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงคขององคกร แตเนื่องจากแตละบุคคลลวนแตกตางกัน ดังนั้นองคกรจักตอง
ใชทักษะในการบริหารบุคคล ใหบุคลากรสามารถสรางสรรคงานหรือการใหบริการอยางมืออาชีพ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคลากรของคณะ มีความรู
ความชํ านาญ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และสมรรถภาพเชิ งสรางสรรค ให ส ามารถปฏิ บั ติ งานได ต ามพั น ธกิ จ และ
วัต ถุ ป ระสงค ขององค กร ที่ ได ตั้งไว และให ส อดคลอ งกับ นโยบายของมหาวิท ยาลัย ในป จ จุบั น จึงไดจัด ทํ า
แผนพัฒนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขึ้น เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ และตอเนื่อง
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร จําแนกไดดังนี้
ผลการติดตามการพัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณาจากรอยละของความสําเร็จของการพัฒนาดานคุณวุฒิ
พบวาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ไดความสําเร็จของการพัฒนารอยละ 93.30 ของจํานวน
บุคลากรในภาควิชา (อยูระหวางศึกษาตอระดับปริญญาเอกตางประเทศจํานวน 1 ราย ภาควิชาครุศึกษา
รอยละ 100 ภาควิชาพลศึกษา รอยละ 87.5 และสํานักงานเลขานุการ ความสําเร็จของการพัฒ นารอยละ
100 ส วนรอยละความสํ าเร็ จของการพั ฒ นาด านการขอกํ าหนดตํ าแหน งทางวิ ช าการทุ กหน ว ยงานไดผ ล
ความสําเร็จของการการพัฒนา รอยละ 100
รอยละความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร ดานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ทุกหนวยงาน
บรรลุความสําเร็จเมื่อคิดจากแผนการพัฒนาบุคลากรที่กําหนดไว คือ รอยละ 100
จากการวิเคราะหดังกลาว สงผลใหผูบริหารขององคกรเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร จึง
กําหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒ นาบุคลากร ทั้งทางดานคุณวุฒิ การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ดานการวิจัย และการฝกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เพิ่มขึ้น
ดวยเหตุนี้ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรจึงปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีโครงสรางของ
แผนซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเปาหมายยุทธศาสตร
รวมทั้งตัวชี้วัดของผลผลิตตาง อัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบัน แผนอัตรากําลังระยะ 5 ป โดย
ไดจัดทําการสํารวจเพื่ อพิ จารณาสมรรถนะหลักของบุคลากรแตละตําแหนง พรอมทั้งพิจารณาจัดกลุมตาม
ภาระงาน เพื่อกําหนดสมรรถนะประจํากลุม และเปนหลักในการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรใหบรรลุ
เปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพและสามารถประเมินผลไดตอไป
หนวยการเจาหนาที่
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
กรกฎาคม 2562

สารบัญ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
- อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- อัตลักษณคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- นโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- จุดเนนหลักคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบันแยกตามระดับการศึกษา
- ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- สมรรถนะหลักของบุคลากร
- สมรรถนะที่ตองการสําหรับบุคลากรกลุมตาง ๆ
- ขอมูลบุคลากรคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
- วิเคราะห SWOT Analysis
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
- ยุทธศาสตรที่ 1 บุคลากรมีศักยภาพ สมรรถนะในระดับมืออาชีพ มีความเปนสากล และมีความ
สํานึกรับผิดชอบ
- ยุทธศาสตรที่ 2 บุคลากรมีความกาวหนาตามสายงานอยางทั่วถึงและเปนธรรม
- ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรมีเครือขายการปฏิบัติงาน และแหลงเรียนรูที่สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
สวนที่ 3 การทบทวนบทบาทภารกิจ ความรู และกําลังคนที่ตองการในอนาคต
- แผนอัตรากําลัง ป พ.ศ.2561-2565
- สรุปความตองการอัตรากําลังในอนาคต
สวนที่ 4 มาตรการในการพัฒนาบุคลากร
สวนที่ 5 การนําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
- การบริหาร
- การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2561-2565
- แนวทางการติดตามประเมินผล
- ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
- การปรับปรุงกระบวนงานติดตามผลและพัฒนาบุคลากร
ภาคผนวก
แผนการพัฒนาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ รายบุคคล ปงบประมาณ 2562

แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
คณะศึ ก ษาศาสตร แ ละพั ฒ นศาสตร มี จุ ด เริ่ ม ต น จากการเป น ส ว นหนึ่ งของคณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร ต อมาสภามหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตรไดมีป ระกาศจัดตั้ง คณะศึ กษาศาสตร
กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 และ ไดรับ
อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน 2550 โดยมีโครงสรางการแบงสวนราชการภายในคณะ 6 หนวยงาน ประกอบดวย
สํานักงานเลขานุการ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ภาควิชาครุศึกษา ภาควิชาพลศึกษา
และกี ฬ า ศู น ย วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ และโรงเรีย นสาธิ ต แห งมหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
จั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เรื่ อ งจั ด ตั้ ง คณะ
ศึ ก ษาศาสตร กํ า แพงแสน ประกาศ ณ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2547 และ ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง เปลี่ยนชื่อคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน และปรับโครงสรางการแบงสวน
หนวยงานภายใน ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2550
วิสัยทัศน
เปนองคกรชั้นนําในการผลิตและพัฒนา ครู บุคลากร และสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูสูสังคม
ภารกิจ
1 ผลิตบัณฑิตดานการศึกษา การพัฒนา และสรางสรรคการเรียนรูสูสังคม
2 สรางนวัตกรรมการศึกษา และงานวิจัยเปนที่ยอมรับ
3 ศูนยกลางความรูทางการศึกษาเพื่อชุมชนและสังคม
4 สงเสริมจริยธรรม คุณงามความดี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกใหมี
คุณธรรม ความรู สมรรถนะ และภาวะผูนําในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมสูระดับสากล
2. เพื่อพัฒนาและสรางองคความรูจากการวิจัยหรือนวัตกรรมสูการเรียนการสอน การพัฒนาคน ชุมชน
และสังคม ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนสามารถแขงขันไดในทางวิชาการ วิชาชีพ และนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

3. เพื่อบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และนวัตกรรมดานการศึกษาและการพัฒนาสูชุมชน สังคม
ใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สามารถแขงขันไดทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งเพื่อนําความรูจากการ
บริการวิชาการกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัด การศึกษา และการวิจัย
4. เพื่ออนุรักษ สืบสาน เผยแพร ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติไปสูนานาชาติ รวมทั้งเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีงามใหแกนิสิตและบุคลากร โดยเฉพาะอัต
ลักษณ “สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี” เพื่อใหสังคมไทยดีงามและนาอยู
5. เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรและ
สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ โดยบุคลากรไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
6. เพื่อสงเสริมโรงเรียนสาธิตฯ ใหเปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตนแบบที่มีการใชนวัตกรรม ทางการศึกษา
และเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูที่ไดมาตรฐาน
อัตลักษณคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี
นโยบายการพัฒนาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
1) การศึ กษา : ผลิตบัณฑิตดานการศึกษาและพั ฒ นา มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนสถาบัน ฝกหั ดครู
ชั้นสูง 1 ใน 5 ของประเทศ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ ลําดับที่ไมเกิน 50 ของประเทศ
มุงเนนการผลิตบัณฑิตดานการศึกษาและการพัฒนาที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีจิตวิญญาณความเปนครู
เป น สถาบั น การฝ ก หั ด ครู ชั้ น สู งและเป น ที่ ต อ งการของสั งคม มี ค วามเป น นานาชาติ สอดคล อ งเป าหมาย
“มหาวิทยาลัยระดับโลก”
2) การวิจัย : แสวงหาทุนวิจัย และวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาไปสูประเทศไทย 4.0
มุงเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูดานการศึกษาและการพัฒนาในเชิงพื้นที่ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมการศึกษาที่ใชประโยชนไดจริง สอดคลองเปาหมาย “มหาวิทยาลัยวิจัย”
“มหาวิทยาลัยแหงเศรษฐกิจและดิจิทัล” และการพัฒนาไปสู “ประเทศไทย 4.0”
3 การบริการวิ ชาการ : จัดทําโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู สรางโรงเรียนขนาดเล็กตนแบบ
มุงเนนการใหบริการวิชาการในพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกําแพงแสน ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ภายใต
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การเข าใจ เข าถึ ง พั ฒ นา การพึ่ งตนเองและความยั่ งยื น สอดคล อ งเป าหมาย
“มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบตอสังคม” รวมทั้งการแสวงหารายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ
4) พั ฒ นานิ สิ ต และการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม : พั ฒ นานิ สิ ต ให มี คุ ณ ลั ก ษณะเด น 4 ด า น คื อ
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร คุณธรรมจริยธรรม และความเปนผูนํา
มุ ง เน น การพั ฒ นานิ สิ ต ให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต วิ ญ ญาณความเป น ครู ที่ มี ค วามรั ก ความเมตตา
ความมุงมั่น ทุมเท เสียสละเพื่อสวนรวม และการเปนแบบอยางที่ดี รวมทั้งจิตสํานึกความเปนไทย สอดคลองกับ
อัตลักษณของ มก. คือ “สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี”
5) การบริหารจัดการ : ลดขั้นตอนการทํางานใหรวดเร็ว รักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาใหอยู
ระดับดีมาก พัฒนาพื้นที่ในรูปบบของรีสอรท ลดรายจายที่ไมจําเปน 20%

มุงเนนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง มีอิสระคลองตัวเหมาะสมกับการเปน ม.ใน
กํากับ และเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx โดยยึด “หลักธรรมาภิบาล” (หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
จุดเนนหลักคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร : บูรณาการศาสตรดานการศึกษาและการพัฒนา เพื่อผลิตครู
และนักพัฒนา ที่เนนการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในปจจุบันแยกตามระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 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) เพิ่มบุคลากรหลังปริญญาเอก เพื่อเรงผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และมีคุณประโยชน
ในการพัฒนาประเทศ
4) พัฒนาระบบการรักษา สืบทอด และตอยอดองคความรูที่สาํ คัญของบุคลากรในแตละสาขาวิชา
รายวิชา และหลักสูตร เพื่อไมใหสูญหายพรอมการเกษียณอายุ
5) สราง Contact หรือ MOU กับองคกรทุกระดับ ทั้งทางดานการศึกษา และการคา เพื่อเรียนรู
ตลาด ศึกษาจากกรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นจริง เพื่อผลิตบัณฑิตเขาสูตลาดตามจํานวน และสาขาที่
ตองการ

สมรรถนะที่ตองการสําหรับบุคลากรกลุมตางๆ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานนั้น ควรประกอบดวยองคประกอบ
2 สมรรถนะ ไดแก
1. สมรรถนะหลัก หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคล หรือ
พฤติกรรมที่พึงประสงคหลัก ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในองคกร 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 มีความซื่อสัตย และจรรยาบรรณวิชาชีพ
6) T – Teamwork ทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง ความสามารถ ศักยภาพ ความรู ทักษะ คุณลักษณะสวน
บุคคล หรือพฤติกรรมที่พึงประสงคทางการบริหาร ที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการงาน
ในองคกร ซึ่งคาดหวังในระดับบริหาร หรือหัวหนางานขึ้นไปจําเปนตองมี 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
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
Faculty of Education and Development
สํานักงาน
เลขานุการ
(Office

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน
(Department

ภาควิชาครุ
ศึกษา
(Department

ภาควิชาพลศึกษาและ
กีฬา
(Department

ศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการ

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
- นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ (1
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (3
- นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ (1
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (2
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (1
- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (1
- นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัตกิ าร (1
พนง.มหาวิทยาลัยเงินรายได 12 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (2
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (9
- พนักงานขับรถยนตปฏิบัติการ (1

ภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน
(15 อัตรา)

ภาควิชาครุศึกษา
(15 อัตรา)
พนง.มหาวิทยาลัย 15 อัตรา

ขาราชการ 1 อัตรา

- รองศาสตราจารย (2
- ผูชวยศาสตราจารย (5
- อาจารย (8

- ผูชวยศาสตราจารย (1

พนง.มหาวิทยาลัย 13 อัตรา
- รองศาสตราจารย (4
- ผูชวยศาสตราจารย (5
- อาจารย (4

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
(14 อัตรา)
ขาราชการ 1 อัตรา
- รองศาสตราจารย (1

พนง.มหาวิทยาลัย 14 อัตรา
- รองศาสตราจารย (4
- ผูชวยศาสตราจารย (4
- อาจารย (5

โรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
(161 อัตรา)

ขาราชการ 9 อัตรา
- อาจารย (4
- ผูชวยศาสตราจารย (4
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1

ลูกจางประจํา 5 อัตรา
- พนักงานทั่วไป บ2 (1
- แมบา น บ1 (2
- พนักงานธุรการ ส3 (1

พนง.มหาวิทยาลัยเงินรายได 1 อัตรา
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ (1

- พนักงานธุรการ ส1 (1

ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ*
(1 อัตรา)*

พนง.มหาวิทยาลัย 57 อัตรา
- ผูชวยศาสตราจารย (20
- อาจารย (34
- นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ (1

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 1 อัตรา*
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (1

หมายเหตุ : บุคลากรสังกัดศูนยวจิ ัยและบริการวิชาการเปนบุคลากรประจําภาควิชา/สํานักงานฯ จึงไมนับซ้ํา

ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ (1
- ผูปฏิบัตงิ านพยาบาลปฏิบัตงิ าน (1

พนง.มหาวิทยาลัยเงินรายได 80 อัตรา
-อาจารย (40
- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (10
-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร (1
- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1
- นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัตกิ าร (1
- บรรณารักษปฏิบัติการ (1
- บุคลากรปฏิบัตกิ าร (1
-พนักงานขับรถยนตปฏิบัตงิ าน (2
- พนักงานทั่วไปปฏิบัติงาน (20
- พยาบาลปฏิบัติการ (1
- นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัตกิ าร (1
- พี่เลี้ยงปฏิบัตงิ าน (1
ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 10 อัตรา
- อาจารยชาวตางประเทศ (10

1. จําแนกตามประเภทของบุคลากร
ขอมูลอัตรากําลังทั้งหมดของหนวยงาน (คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (รวมถึงบุคลากรที่อยูระหวางคัดเลือก
อัตราที่มีอยูในปจจุบัน
หนวยงาน

สํานักงานเลขานุการ
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน

พนักงาน
ขาราชการ
มหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา
สาย
สาย
อาจารย สนับสนุน อาจารย สนับสนุน
11
1

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได
อาจารย

2

14

ภาควิชาครุศึกษา

จนท.

จนท.

อื่น ๆ
26

1

16

17

17

15

16

1

รร.สาธิตฯ กพส.

8

1

54

3

5

40

40

10

1

100

14

7

40

54

ที่มา : ขอมูลจากคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

อาจารย

รวม

13

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
รวมบุคลากรทั้งสิ้น

อื่น ๆ

ลูกจางชั่วคราว

161

10
0

10

0

0

236

1. จํานวนบุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
• บุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีจํานวน 160 คน (สังกัดคณะฯ
จํ านวน 48 คน และสั งกั ด ร.ร.สาธิ ตฯ จํ านวน 112 คน ดํ ารงตํ าแหน งทางวิ ช าการ ผูช วยศาสตราจารย
จํ านวน 40 คน (สั งกั ดคณะฯ จํ านวน 15 คน และสั งกั ด ร.ร.สาธิ ต ฯ จํานวน 25 คน ดํ ารงตํ าแหน งทาง
วิช าการ รองศาสตราจารย จํ า นวน 11 คน (สังกัดคณะฯ จํานวน 11 คน และไม ได ดํารงตําแหน งทาง
วิชาการ จํานวน 109 คน (สังกัดคณะฯ จํานวน 22 คน และสังกัด ร.ร.สาธิตฯ จํานวน 87 คน (ตารางที่ 3)
• บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และช ว ยวิ ช าการของคณะศึ ก ษาศาสตร แ ละพั ฒ นศาสตร ดํ ารง
ตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญการ จํานวน 8 คน (สังกัดคณะฯ จํานวน 5 คน และสังกัด ร.ร.สาธิตฯ จํานวน 3
คน ชํานาญการพิ เศษ จํานวน 1 คน (สั งกัดคณะฯ จํานวน 1 คน และไม ไดดํ ารงตํ าแหนงทางวิช าการ
(ปฏิบัติการ จํานวน 67 คน (สังกัดคณะฯ 21 คน และสังกัด ร.ร.สาธิตฯ จํานวน 46 คน (ตารางที่ 3)
จากข อมูล ขางต น จะเห็ น ได วาบุ คลากรที่ ดํารงตํ าแหน งทางวิชาการมีจํ านวนน อย และต่ํ ากว า
เกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรสายวิชาการ (สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มก.
กําหนดให มีตํา แหน งทางวิช าการ ได แก รองศาสตราจารยขึ้น ไปเทากับ รอยละ 25) ซึ่ งคณะศึ กษาศาสตร
และพัฒนศาสตรมีบุคลากรสายวิชาการที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย รอยละ 22.92 หรือจํานวน 11 คน
จากบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะฯ จํานวน 48 คน (ไมนับรวม ร.ร.สาธิตฯ
ดังนั้นเพื่อใหจํานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนและชวยวิชาการดํารงตําแหนงทาง
วิชาการมากขึ้น คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรจึงสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเสนอผลงานเพื่อเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 3 จํานวนบุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
หนวยงาน

ตําแหนงทางวิชาการ (สายวิชาการ

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

5

6

4

-

ครุศึกษา

10

5

2

พลศึกษาและกีฬา

7

4

โรงเรียนสาธิตแหง มก.กพส.

87

สํานักงานเลขานุการ
รวม

รวม

ตําแหนงทางวิชาการ (สายสนับสนุน

รวม

ปฏิบัติการ

ชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ

15

1

-

-

1

-

17

-

-

-

-

5

-

16

-

-

-

-

25

-

-

112

46

3

-

49

-

-

-

-

109

40

11

-

160

20
67

5
8

1
1

26
76

2. จํานวนบุคลากรตามคุณวุฒิการศึกษา
• บุคลากรสายวิชาการของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีจํานวน
51 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโท จํานวน 77 คน ปริญญาตรี จํานวน 32 คน (ตารางที่ 4)
• บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทจํานวน 7 คน ระดับปริญญาตรี 44 คน และระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 25 คน (ตารางที่ 4)
จากข อ มู ล ข างต น จะเห็ น ได ว าบุ ค ลากรสายวิ ช าการหรื อ อาจารย ป ระจํ าของคณะศึ ก ษาศาสตร
และพัฒนศาสตร (ไมนับรวม ร.ร.สาธิตฯ เทากับ 48 คน มีจํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจํานวน 45
คน คิดเปนรอยละ 93.75
ดังนั้ น เพื่ อให จํ านวนบุ คลากรทั้ งสายวิช าการและสายสนั บ สนุ น และชว ยวิช าการมีคุณ วุฒิ ที่ สูงขึ้ น
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรจึงสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอเพื่อเพิ่มระดับคุณวุฒิใหสูงขึ้น
และมีหลักเกณฑ การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการที่บรรจุใหมโดยรับเฉพาะผูที่มีคุณ วุฒิ ระดับปริญญาเอก
เทานั้น (หลักเกณฑการคัดเลือกนี้ยกเวนบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนสาธิตฯ
ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากรจําแนกตามคุณวุฒิ (ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
หนวยงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
ครุศึกษา
พลศึกษาและกีฬา
โรงเรียนสาธิตแหง มก.กพส.
สํานักงานเลขานุการ
รวม

คุณวุฒิ (สายวิชาการ
ตรี

โท

เอก

32
32

1
1
74
76

14
17
15
6
52

รวม

15
17
16
112
160

คุณวุฒิ (สายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ต่ํากวา ป.ตรี

ตรี

โท

เอก

23
2
25

25
19
44

1
1
5
7

-

หมายเหตุ : * นับรวมอัตราที่อยูระหวางการคัดเลือก

3. จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการใน 5 ป ขางหนา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการใน 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

รวม

1
49
26
76

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
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการทุกป
เพื่อใหการบริหารงานและการดําเนินงานของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
จึงจําเปนตองมีการพัฒนาและวางแผนเตรียมบุคลากรใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการใน 5 ปขางหนา
หนวยงาน

ปที่จะเกษียณอายุราชการ

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
5

-

1
4

1
7

1
7

4
31

รวม

7

4. การแขงขันของสถาบันอุดมศึกษา
ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ผูเรียนมีโอกาสเลือกสถาบันเพื่อเขาศึกษา
ไดมากขึ้น สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ตกอยูในสภาพการแขงขันทางการศึกษา จึงตองพัฒนาตนเองใหเขาสูการ
แขงขันได
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให มี คุ ณ ภาพเป น นโยบายสํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให ค ณะศึ ก ษาศาสตร แ ละ
พัฒนศาสตรมีความโดดเดนและไดเปรียบทางการแขงขันได
5. การเขาสูประชาคมอาเซียน
การเปนประชาคมอาเซียน ทําใหมีการเปดเสรีการคาดานการศึกษามากขึ้น ซึ่งทําใหมีนิสิตตางชาติเขา
มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพิ่มขึ้น มีการแลกเปลี่ยนกําลังคน นิสิต บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
มี ก ารแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรมเกิ ด ขึ้ น อย า งทั่ ว ถึ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรจึ ง ต อ งพร อ มที่ จ ะรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้
6. วิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา (SWOT Analysis ดานการพัฒนาบุคลากร
วิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมในการพัฒนาบุคลากร เพื่อคนหาจุดแข็ง (Strengths และ
จุดออน (Weaknesses จากปจจัยภายในคณะ รวมทั้งโอกาส ( Opportunities และอุปสรรค ( Threats จาก
ปจจัยภายนอก โดยใชกระบวนการระดมความคิดเห็ นจากผูมีสวนรวมภายในคณะและบุคลากรทุ กระดั บ
เพื่ อให ครอบคลุมประเด็ น ตางๆ เชน การสรรหาบุคลากร การมอบหมายแตงตั้ง การพั ฒ นาบุ คลากร การ
บริหารจัดการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน

7.1 จุดแข็ง*
1. มีสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของสังคม ตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. อาจารยมีศักยภาพและหลากหลายในความเชี่ยวชาญ ที่สามารถพัฒนาการศึกษาไดทุกระบบ
3. อาจารยมีศักยภาพในการแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก
4. มีโรงเรียนสาธิตฯ ฟารมศึกษาศาสตร เปนแหลงเรียนรู และเปนแหลงฝกวิชาชีพครู
5. มีกิจกรรมพัฒนานิสิตสอดคลองกับอัตลักษณที่สงเสริมความเปนวิชาชีพครู
6. มีที่ตั้งเหมาะสมกับการเรียนรูดานการเกษตร
7. มีศูนยการเรียนรูตางๆ ภายในหนวยงาน เชน ศูนยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษยทุกชวงวัย
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. ขาดการกําหนดคานิยมและวัฒนธรรมในการทํางานของบุคลากรที่ชัดเจน
8. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก
9. การบริหารจัดการทรัพยสินยังไมเกิดประโยชนสูงสุด
10. ขาดระบบการบริหารจัดการดานพลังงานที่ชัดเจน
11. ขาดระบบการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการปฏิบัติงาน
12. เงินรายไดของคณะมีจํานวนนอย
7.3 โอกาส
1.การสนับสนุนของภาครัฐดานการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2. การสนับสนุนของภาครัฐดานการสงเสริมการเรียนรูคนไทยสูประเทศไทย 4.0
3. การปฏิรูปการศึกษา ใหความสนใจกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
4. มีแหลงทุนภายนอกที่สนับสนุนการทําวิจัยเปนจํานวนมาก
5. การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
6. การสนับสนุนของภาครัฐดานอาหารปลอดภัย

7. การสนับสนุนของภาครัฐดานการกีฬา
8. การสนับสนุนของภาครัฐดานการเรียนรูภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น
9. การสนับสนุนของภาครัฐดานการบูรณาการ STEM กับการเรียนการสอน
10. มีเครือขายในระดับชุมชนและโรงเรียน เพื่อการพัฒนานิสิต
11. มีสื่อสังคมออนไลนที่หลากหลายใหเลือกใช
11.4 อุปสรรค
1. อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโนมลดลง
2. การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง ทําใหนโยบายเปลี่ยนแปลงบอย
3. สถาบันในการผลิตครูมีจํานวนมาก
4. ระเบียบการจัดซื้อจัดจางไมเอื้อตอการทําวิจัยและการบริการวิชาการ
5. วารสารทางวิชาการของประเทศไทยที่อยูในฐาน Scopus และ ISI มีนอย
6. คนที่มีความสนใจเรียนดานการเกษตรลดลง
7. หนวยงานภายนอกกําหนดเกณฑการรับเขาทํางาน โดยใชเกณฑภาษาอังกฤษสูงขึ้น
8. นโยบายการผลิตครูลดลงอยางตอเนื่อง
9. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสําหรับคณะ ลดลงอยางตอเนื่อง
10. พฤติกรรมของเด็กรุนใหม
หมายเหตุ :
*จุดแข็ง คือ ขอไดเปรียบ หรือสิ่งที่จะสนับสนุนผลักดัน ที่มาจากภายในหนวยงาน สงผลใหหนวยงานนั้นบรรลุ
ตาม วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค
**จุดออน คือ ขอเสียเปรียบ หรือสิ่งที่จะเปนอุปสรรค ที่มาจากภายในหนวยงาน สงผลใหหนวยงานนัน้ อาจจะ
ไมสามารถบรรลุตาม วิสัยทัศน ภารกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค

สวนที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
จากการวิเคราะห วิสั ย ทั ศ น เป าหมาย สภาพแวดลอมในการพั ฒ นาบุ คลากร ทั้ งจุด แข็ง จุดออ น
โอกาส และอุปสรรคในแตละดาน แลวใหกําหนดกลยุทธและโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินในระยะ 5 ป
ขางหนา (พ.ศ. 2561-2565 โดยแยกประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 3 ดาน ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 1 : บุคลากรมีศักยภาพ สมรรถนะในระดับมืออาชีพ มีความเปนสากล และมีความสํานึก
รับผิดชอบตอสวนรวม
รายละเอียด วิธีการ แนวทาง และกลยุทธที่คณะจะใชในระยะ 4 ป เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่
หนวยงานกําหนดไว
1. มีระบบพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ
2. ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม
สงเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. บุคลากรมีความมุงมั่นและสรางสรรคในการทํางาน เปนนักพัฒนามีความสามัคคี มีคุณธรรม
จริยธรรม และรักองคกร
ปงบประมาณ

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

มีระบบพัฒนาบุคลากร
ใหมีศักยภาพและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพ

จัดโครงการ
ฝกอบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพแกบุคลากร
ตามความตองการ
รวมทั้งดานวิชาการ
เทคนิคการสอน
และการวัดผล
จัดทําแผนการ
พัฒนาตนเอง
รายบุคคล
สํารวจสมรรถนะที่
ตองการ สําหรับ
บุคลากรในแตละ
ตําแหนง
ปรับปรุง
กระบวนการสรร
หาและคัดเลือก
บุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพ

หนวยงานที่จัด
โครงการพัฒนา
บุคลากร ภายใน
และภายนอกคณะฯ

จัดทํารายละเอียดงาน ใน
แตละตําแหนง (Job
Description ใหมีความ
ชัดเจน

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ/หนวย
การเจาหนาที่

โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม
ระบบการ

มหาวิทยาลัยฯ

2561 2562 2563 2564

2565

ผูรับผิดชอบ

บุคลากรในคณะฯ

หัวหนาหนวยงาน

หนวยการเจาหนาที่

คณะกรรมการ

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ระบบการติดตาม

และประเมินผล
การพัฒนา
บุคลากร

ผูบริหารมีภาวะผูนํา
และมีความสามารถใน
การบริหารจัดการ
รวมทั้งมีคุณธรรม
จริยธรรม สงเสริม
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข

ปงบประมาณ
2561 2562 2563 2564

2565

ผูรับผิดชอบ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
หนวยการเจาหนาที่
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

โครงการทบทวน
แผนอัตรากําลัง

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ

ระบบการ
ประเมินผลการ
บริหารงานของ
ผูบริหาร
กําหนดมาตรการ
การสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร
จัดสรรงบประมาณ
และแสวงหาแหลง
ทุน เพื่อสนับสนุน
การศึกษาตอแก
บุคลากร
เปดโอกาสให
บุคลากรทุกระดับ
เขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจของ
หนวยงาน
นโยบายสงเสริม
การผลิตผลงานทาง
วิชาการ นวัตกรรม

รองคณบดีฝาย
บริหาร/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร

บุคลากรมีความมุงมั่น
และสรางสรรคในการ
ทํางาน เปนนักพัฒนามี
ความสามัคคี มี
คุณธรรม จริยธรรม
และรักองคกร
โครงการศูนย

คุณธรรม จริยธรรม
การใหคําปรึกษา
และพัฒนาครู
จัดอบรมเพื่อสราง
จิตบริการแก

ผูบริหาร

ผูบริหาร

รองคณบดีฝาย
บริหาร

รองคณบดีฝาย
วิชาการ/ฝายวิจัย
และบริการ
วิชาการ/ฝายวิเทศ
สัมพันธและกิจการ
พิเศษ
ศูนยคุณธรรม
จริยธรรม การให
คําปรึกษาและ
พัฒนาครู
ศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการ

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ปงบประมาณ
2561 2562 2563 2564

2565

ผูรับผิดชอบ

บุคลากรทุกระดับ

ยุทธศาสตรที่ 2 : บุคลากรมีความกาวหนาตามสายงานอยางทั่วถึงและเปนธรรม
รายละเอียด วิธีการ แนวทาง และกลยุทธที่คณะจะใชในระยะ 5 ป เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่
หนวยงานกําหนดไว
1. มีระบบการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาตามสายงานอยางเปนรูปธรรม
เปาหมาย
มีระบบการสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิด
ความกาวหนาตามสาย
งานอยางเปนรูปธรรม

โครงการ/กิจกรรม
จัดโครงการ
ฝกอบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพแกบุคลากร
ตามความตองการ
การสนับสนุนเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการ
การพัฒนาเพื่อกาว
สูระดับผูนํา
องคกร/ผูบริหาร
จัดใหมีพี่เลี้ยงใน
การใหคําปรึกษา
แกบุคลากรสาย
วิชาการ ในการขอ
ตําแหนงทาง
วิชาการ
ประกาศเกียรติคุณ
ยกยอง แก
บุคลากรทีไ่ ดรบั
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสูงสุดใน
แตละสายงาน และ
ผูที่ทําคุณงามความ
ดีที่นําชื่อเสียงมาสู
องคกร

ปงบประมาณ
2561 2562 2563 2564
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หนวยงานที่จัด
โครงการพัฒนา
บุคลากร ภายใน
และภายนอกคณะฯ
ผูบริหาร

หนวยงานที่จัด
โครงการพัฒนา
บุคลากร ภายใน
และภายนอกคณะฯ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ/หัวหนา
สํานักงาน
เลขานุการ

รองคณบดีฝาย
บริหาร

ยุทธศาสตรที่ 3 : บุคลากรมีเครือขายการปฏิบัติงาน และแหลงเรียนรูที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานที่
เปนเลิศ
1. มี ร ะบบสารสนเทศคลั งความรูของคณะศึ กษาศาสตรแ ละพั ฒ นศาสตร ที่ ส ามารถนํ าไปใช
ประโยชนไดอยางกวางขวางและรวมเร็วทันเหตุการณ
2. บุคลากรมีวัฒนธรรมรักการแบงปน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ปงบประมาณ

เปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

มีระบบสารสนเทศคลัง
ความรูของคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนได
อยางกวางขวางและ
รวมเร็วทันเหตุการณ

ระบบคลังความรู คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
http://edu.kps.ku.ac.th/KM.html
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้ง
การบริหาร การเรียนการสอน การ
วิจัย และการใหบริการวิชาการ

คณะกรรมการจัดการ
ความรูและนักวิชาการ
คอมพิวเตอร
รองคณบดีฝายบริหาร/
หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการ

ประเมินผลความพึงพอใจผูใชบริการ
ระบบคลังความรู
จัดทําแผนการจัดการความรู
http://edu.kps.ku.ac.th/KM.html

นักวิชาการคอมพิวเตอร

บุคลากรมีวัฒนธรรม
รักการแบงปน และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประชาสัมพันธ เผยแพรคลังความรู
ใหบุคลากรสามารถเขามาศึกษาและ
นําไปใชใหเกิดประโยชน
http://edu.kps.ku.ac.th/KM.html
ประชาสัมพันธ เชิญชวนใหหนวยงาน
อื่น มารวมเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู
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คณะกรรมการจัดการ
ความรู/ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
คณะกรรมการจัดการ
ความรูและนักวิชาการ
คอมพิวเตอร
คณะกรรมการจัดการ
ความรู

สวนที่ 3 : การทบทวนบทบาทภารกิจ ความรู และกําลังคนที่ตอ งการในอนาคต
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรตองมีการทบทวนและพิจารณาในดานตาง ๆ ดังนี้
3.1บทบาทภารกิจ องคความรู และอัตรากําลังที่มีในปจจุบัน
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

ผู บ ริ ห ารได กํ า หนดนโยบายในการพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยการให ทุ น สนั บ สนุ น บุ ค ลากรคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังนี้
ทุนการพัฒนาคุณวุฒิ
โดยการจัดหาทุนสนับสนุนเพื่อสงเสริมใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการ
พั ฒ นาคุ ณ วุฒิ และตํ าแหน งทางวิช าการ โดยการกูยืมเงิน จากสหกรณ ออมทรัพย มก. เพื่ อจัดสรรเพิ่มเติม
นอกเหนื อจากงบประมาณเงิน รายได ของหนวยงาน คิดเปน เงิน สนับ สนุน สําหรับ การลาศึ กษาต อ (ตั้ งแต
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
กรณีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยจะไดรับเงินสบทบเพิ่ม 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 ในควอไทลที่ 3 หรือ 4 ไมเกิน 20,000 บาท
- การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในควอไทลที่ 1 หรือ 2 ไมเกิน 30,000 บาท

ทุนการพัฒนาตนเอง (ฝกอบรม ประชุม สัมมนา
- คณะศึ ก ษาศาสตร และพั ฒ นศาสตร มีก ารเตรีย มอัต รากําลังโดยกําหนดแผนสรางความ
ตอเนื่อง โดยการใหทุนสนับสนุนการฝกอบรม ศึกษาดูงานเฉลี่ยคนละ 5,000 บาท/ป
- ทุ น ฝ ก อบรมแก บุ ค ลากรที่ จ บการศึ ก ษาปริญ ญาเอกในการเพิ่ ม พู น ความรูด า นภาษาใน
ตางประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลาง ระยะสั้น 3-6 เดือน ไมเกิน 300,000 บาทตอคน
ดานการสรางสรรค ผลิตนวัตกรรม
- ทุนสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 50,000 บาท/ชิ้น

สวนที่ 5 การนําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
การนําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ
การนําแผนพัฒนาบุคลากรไปดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดถือเปนขั้นตอนสําคัญ ซึ่งตองเกิด
จากความรวมมือจากทุกหนวยงานและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรมี
ความสอดคลองกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ควรดําเนินการดังนี้
1. การบริหาร
1.1 ระดับนโยบาย มีการแตงตั้งกรรมการกองทุนคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพื่อทํา
หนาที่กํากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวของกับสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะ พิจารณากําหนดนโยบายเสนอ
ความเห็นกอนนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ระดั บ ขั บ เคลื่ อ นแผน มี ค ณะ/หน ว ยงาน ทํ า หน า ที่ ในการนํ านโยบายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามความกาวหนา และนําเสนอขอแนะนํา รวมทั้งปญหาอุปสรรค
ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
1.3 ระดับปฏิบตั ิการ ประกอบดวย บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน จะตองรับทราบนโยบาย
การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร และนําไปปฏิบัติในสวนที่ตนมีความเกี่ยวของ
2. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2561-2565 ในระดับตางๆ ดังนี้
2.1 ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2561-2565 และ
แผนยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย และนํ า ไปกํ าหนดเป น กรอบของแผนยุ ท ธศาสตรม หาวิท ยาลั ย และคณะ/
หนวยงานที่เกี่ยวของ และใชเปนกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และดูแลรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม
2.2 ระดับคณะ/หนวยงาน เพื่อใหมีการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติในระดับคณะ/หนวยงาน
โดยผลักดันใหนโยบายการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรเปนสวนหนึ่งของแผนยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน
รวมทั้งเปาหมาย มาตรการ และแนวทางไปดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม
และการมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดําเนินการในภาพรวม

2.3 ระดั บ บุ คคล ให คณะ/หนวยงานนําตัว ชี้วัดของแผนพัฒ นาบุคลากรที่เกี่ย วกับ ตัวบุคคล
ไปกํ าหนดในกรอบ การประเมิ น ผล TOR ระดั บ บุ คคล เพื่ อวั ดผลงานระดั บ บุ คคลและนํ าไปสู การเป น
สวนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบระดับบุคคล หรือการตอสัญญาจางตอไป
แนวทางการติดตามประเมินผล
1. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการกองทุ น ของคณะฯ ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตรประจําป
2. มีการประเมินผลตามเปาหมายรายยุทธศาสตรของแผนพัฒนาบุคลากร
3. ให คณะ/หนวยงานนําแผนพัฒ นาบุคลากรของคณะไปบูรณาการรวมกับ การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของมหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติราชการประจําปของคณะ/หนวยงาน
4. นํ าตั ว ชี้ วั ด ใน แ ผ น พั ฒ น าบุ ค ล าก รไป กํ าห น ด เป น ส ว น ห นึ่ งใน ก ารป ระ เมิ น TOR
สําหรับรายบุคคล
5. มี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล การพั ฒ นาบุ คลากรสําหรับ การประเมิน ผลการดํ าเนิ น งานของ
หน วยงานในระดับ ปฏิบั ติ การ ตามระยะเวลาที่ กําหนดให มีการประเมิ น แผนฯ เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับสถานการณ
6. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ เพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและปรับปรุง
แผนฯ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คือ คณะฯ จะมีทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะชวยเสริมสรางและสนับสนุนในการดําเนินภารกิจตางๆ ของหนวยงาน ใหบรรลุ
วิสั ยทั ศน พัน ธกิจ และเปาหมาย ได อยางมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผล ซึ่งแผนพั ฒ นาบุ คลากรมีความ
จําเปนและสําคัญอยางยิ่งทั้งสําหรับบุคคลในระดับคณะและภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ความจําเปนในระดับบุคคล คือ ใชกระตุนใหบุคลากรใหมีการพัฒนาตนเองอยางชัดเจนไมวาจะ
เปนดานการศึกษาที่สูงขึ้น การมีตําแนงทางวิชาการที่สูงขึ้น และไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ/วิชาการ
เพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความจําเปนในระดับคณะ คือ จะทําใหผูบริหารของคณะมองเห็นภาพรวม ทิศทาง และแนวทาง
การพั ฒ นาบุ คลากรไดอยางชัดเจน เพื่ อเตรียมพรอมรองรับ กับ การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เช น จํานวน
บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ บุคลากรที่จะลาศึกษาตอ บุคลากรที่จะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึ้น นักเรียนทุนที่จะกลับมาปฏิบัติงาน เปนตน
และความจําเปนในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยไดเห็นภาพรวมของคณะ วาคณะมี
ความจําเปนตองไดรับการชวยเหลือในดานใดบางจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาบุคลากรไดอยางเต็มรูปแบบ และพรอมเพรียงกัน

การปรับปรุงกระบวนงานติดตามและพัฒนาบุคลากร
งานบริ ห ารและธุ ร การ สํ า นั ก งานเลขานุ ก าร คณะศึ ก ษาศาสตร แ ละพั ฒ นศาสตร เป น งานที่ มี
ความสําคัญงานหนึ่งของคณะฯ เนื่องจากเปนงานที่สามารถรับขอมูลขาวสารจากหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับงานราชการในสวนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและหนวยงานภายนอก โดยมีขอบขายความรับผิดชอบ
ดังนี้
1) งานสารบรรณ
2) งานการเจาหนาที่
3) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
4) งานประสานงานภาควิชาและผูบริหารคณะฯ รวมทั้งงานวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
การปฏิบั ติงานจึงตองมีระบบแบบแผนที่ สามารถยึดถือเปนแนวปฏิบัติได เพื่อความสะดวกในการ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
หน า ที่ ป ระจํ า สํ าคั ญ อย างหนึ่ งที่ เกี่ ย วของกับ บุ คลากรของคณะฯ คือ การพัฒ นาบุคลากร ซึ่ งเป น
กระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรใหเปนไป
ทางที่ดีขึ้นเพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒ นาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
กระบวนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรนั้น สามารถแบงการดําเนินการเปนขั้นตอนได 4
ขั้นตอน คือ
1. การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคคล หรือหาปญหาที่ตองแกโดยวิธีการพัฒนาบุคคล
2. การวางแผนในการพัฒนาบุคคล
3. การดําเนินการในการพัฒนาบุคคล
4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคล
โดยทั้ง 4 ขั้นตอน นั้น มีความสําคัญทุกขั้นตอน แตการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
เป น สิ่ งจํ าเป น ที่ ห น ว ยงานต อ งดํ าเนิ น การอย างเป น ระบบ ทั้ งนี้ เพื่ อพั ฒ นาทั กษะวิช าการและวิช าชีพ ของ
บุคลากรใหมีความกาวหนาบุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรขึ้นมาใชอยางเปนระบบ จึงทําใหคณะฯ สามารถติดตามผล
การพัฒนาบุคลากรไดอยางเปนรูปธรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนากําลังคนวิธีตาง ๆ ตามแผนที่
กําหนดไววาไดดําเนิ นการไปตามแผนงาน วัตถุป ระสงคและเป าหมายที่กําหนดไวแคไหน การติดตามและ
ประเมินผลงานนั้น อาจดําเนินการไดเปนสามระยะคือ
4.1 การติดตามและประเมินผล ในระหวางการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
4.2 ประเมินผล หลังจากการเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคลากร หรือหลังจากสิ้นสุดโครงการ
4.3 การติดตาม และประเมินผล ภายหลังจากที่บุคคลนั้นเสร็จสิ้นจากการกลับไปปฏิบัติงานใน
ระยะหนึ่ง เพื่อจะไดทราบวาผูนั้นไดนําผลการพัฒนาบุคลากรไปใชประโยชนแกเขาอยางไรบาง

กระบวนการพัฒนาบุคลากรแบบเดิม และการวิเคราะหปญหาอุปสรรค

ลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1
สํารวจความตองการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และวิเคราะหความจําเปนใน
การพัฒนา
2
จัดทําโครงการ/หลักสูตรใหสอดคลอง
กับความตองการของบุคลากร
สนับสนุนขอมูลหลักสูตร/แหลง
ฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา
3
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป

4
5

6
7

8

9

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาทีบ่ ุคคล

ปญหา อุปสรรค
แบบสํารวจความตองการพัฒนา
บุคลากรไดรบั กลับคืนมีจํานวนนอย

หนวยงานที่เกี่ยวของ

การจัดหลักสูตรอบรม/ประชุม/สัมมนา
ไมครอบคลุมตามความตองการ

คณะกรรมการกองทุน
คณะฯ/เจาหนาที่บุคคล

แผนพัฒนาบุคลากรลาชา ไมทนั ตอ
หวงระยะเวลาการฝกอบรมบาง
หลักสูตร
แผนงาน/โครงการไมไดรับการอนุมัติ

เสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมตั ิ หากไม
ผูประสานงาน
อนุมัติใหนํากลับไปพิจารณาหรือแกไข
หนวยงานจัดประชุม/สัมมนา/อบรมเอง หรือ ไปประชุม/สัมมนา/อบรมกับ
หนวยงานอื่นที่เปนผูจัด

ประเมินผลการจัดอบรม/ประชุม/
สัมมนา
รายงานการพัฒนาบุคลากร

ผูรับผิดชอบโครงการ

จัดเก็บขอมูลและประวัตผิ ูเขารับการ
อบรม/ประชุม/สัมมนา ในแบบเก็บ
ฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร
ติดตาม ประเมินผลหลังการอบรม/

เจาหนาทีบ่ ุคคล

ประชุม/สัมมนาโดยใชแบบฟอรมการ
ติดตามและประเมินผลฯ

ผูเขารับการอบรม/
ประชุม/สัมมนา

ผูเขารับการอบรม/
ประชุม/สัมมนา
ผูบังคับบัญชา

1. ผูเขาอบรม/ประชุมเปนตัวแทนไมใช
ผูที่รับผิดชอบโดยตรง
2. กลุมเปาหมายอยูอบรม/ประชุมไม
เต็มเวลา
3. กลุมเปาหมายไมไปถายทอดหรือ
ดําเนินการตอเพื่อใหเกิดการพัฒนางาน
แบบประเมินผลการอบรมฯ ไดรับ
กลับคืนมีจาํ นวนนอย
ผูเขาประชุม/อบรมสรุปรายงานไมสรุป
ครบทุกคน บุคลากรไมเห็นความสําคัญ
ของการรายงานผล ขาดระบบการ
ควบคุม หลังการประชุม/การอบรม
ขอมูลและประวัตผิ ูเขารับการอบรมฯ
ไมสมบูรณ บางรายบันทึกขอมูลการ
อบรมฯ ไมชัดเจน และไมครบถวน
ผูเขารับการการอบรมฯ ตอบแบบ
ติดตาม ประเมินผลหลังไดรับการอบรม
ไมสมบูรณทําใหวิเคราะหผลไมได
ขาดระบบการติดตามและการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และ
ขาดการเก็บหลักฐานการพัฒนา

จากกระบวนงานดั งกลาวจะเห็น วา ปญหาสวนใหญ เกิ ดจาก การเก็บขอมู ลการพั ฒ นาบุคลากรไม
สมบูรณ จากสาเหตุห ลายประการ ดังนั้ น คณะศึ กษาศาสตรและพัฒ นศาสตรไดมอบหมายให นักวิชาการ
คอมพิวเตอร พัฒ นาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อสามารถเก็บขอมูลไดสมบูรณและ
สามารถนํามาวิเคราะหผลสําหรับจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และนํามาเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการพัฒนา
คณะฯ ตอไป
วัตถุประสงคของการปรับปรุงกระบวนงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
1) ลดขั้นตอนในการดําเนินการใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้นโดยอยูระหวางพัฒนาระบบใหสามารถ
ใชแทนแบบฟอรมการขอเดินทางไปราชการภายในประเทศได
2) เก็บขอมูลการพัฒนาบุคลากรไดครบถวนและสมบูรณ
3) upload ไฟลหลักฐาน รูปภาพ และขอมูลการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในระบบได
4) ลดการใชทรัพยากรของหนวยงาน เชน กระดาษ
อธิบายขัน้ ตอนการทํางานของ Flowchart ระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
1. ผูใชงานระบบทําการกรอกขอมูลการพัฒนาบุคลากรของตนเอง โดยประกอบดวยขอมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการโครงการ/กิจกรรม อบรม/ประชุม/สัมมนา รายละเอียดงบประมาณ และสรุปการนําความรูท ี่
ไดไปใชประโยชน
2. เมื่อกรอกขอมูลเสร็จแลวก็ทําการบันทึกขอมูลการการพัฒนาบุคลากร
3. ผูบังคับบัญชาขั้นตนทําการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
4. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
เริ่มตน
ผูอบรม/ประชุม/สัมมนาบันทึกขอมูล

สรุปการนําความรูที่ได
ไปใชประโยชน

ยังไมนําไปใชประโยชน

ผูอบรมบันทึกขอมูลเพิ่มเติม

นําไปใชประโยชน

ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

จบการทํางาน

การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใชเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
ขณะนี้อยูระหวางศึกษาขอมูลระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย โดยผูใชสามารถกรอกขอมูล
การพัฒนาไดและการประเมินผลและการรายงานผลอยูระหวางการพัฒนาเพื่อใหสามารถใชไดครอบคลุมตอไป
....................................

ภาคผนวก

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี
ปีงบประมาณ 2559-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

รายการพัฒนา

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.เอก

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
1*
2

อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย
จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

3

ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

4

นิรันดร์ ยิ่งยวด

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

5

ประสงค์ ตันพิชัย

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

6

วรรณี เนียมหอม

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

7

สันติ ศรีสวนแตง

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

8

สิรีรัตน์ เชษฐสุมน

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

9

สุภาสิณี นุ่มเนียม

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

10*

สุมิตร สุวรรณ

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

11

อภิชาติ ใจอารีย์

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

12

อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

13*

ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
อ.

อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
อ.

อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

รศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
อ.

อ.

อ.

อ.

อ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
รศ.

รศ.

ศ.

ศ.

ศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี
ปีงบประมาณ 2559-2563
ลาดับ
14

ชื่อ-นามสกุล
ระวี สัจจโสภณ

รายการพัฒนา
คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

15

วราภรณ์ แย้มทิม

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ภาควิชาครุศึกษา
16

จิราภรณ์ กาแก้ว

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

17

ทัศนีย์ จันติยะ

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

18
19
20

อธิเกียรติ ทองเพิม่
อรวรรณ์ ทองเพิม่
สุพรรณี อาศัยราช
กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
กุลธิดา นุกูลธรรม
ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
นันทรัตน์ เครืออินทร์
พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งทางวิชาการ

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

อ.

คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

26

ผศ.
ผศ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
25

ผศ.
ผศ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
24

ผศ.
ผศ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
23

ป.โท

อ.
อ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
22

อ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

อ.

ตาแหน่งทางวิชาการ
21

ป.โท

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

รศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

ผศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี
ปีงบประมาณ 2559-2563
ลาดับ
27

ชื่อ-นามสกุล
พินดา วราสุนันท์

รายการพัฒนา
คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

28

สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

29

วิทัศน์ ฝักเจริญผล

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

30

ธนรัตน์ แต้วัฒนา

คุณวุฒิ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

รศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ตาแหน่งทางวิชาการ

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
31
32

คมกริช เชาว์พานิช
พรเพ็ญ ลาโพธิ์

ตาแหน่งทางวิชาการ
33
34

ธารินทร์ ก้านเหลือง
บัณฑิต เทียบทอง

คุณวุฒิ

ป.โท

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ตาแหน่งทางวิชาการ
35
36*

ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
สุพรทิพย์ พูพะเนียด

คุณวุฒิ

ป.โท

ตาแหน่งทางวิชาการ

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ตาแหน่งทางวิชาการ
37

กุลธิดา เหมาเพชร

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

38

ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

39

บรรจบ ภิรมย์คา

อ.

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

อ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
อ.

อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี
ปีงบประมาณ 2559-2563
ลาดับ
40

ชื่อ-นามสกุล
ประพันธ์ เกียรติเผ่า

รายการพัฒนา
คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

41

มยุรี ถนอมสุข

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

42

วินัย พูลศรี

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

43

ศิริชัย ศรีพรหม

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

44

สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

45

อัจฉรา ปุราคม

คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ

จานวนคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนรองศาสตราจารย์
จานวนศาสตราจารย์
จานวนตาแหน่งทางวิชาการ

คน เป้าหมาย 36 คน
% เป้าหมาย 80%
คน เป้าหมาย 22 คน
% เป้าหมาย 49%
คน เป้าหมาย 13 คน
% เป้าหมาย 29%

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

รศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

รศ.

33

39

39

39

40

73.33 86.67 86.67 86.67 88.89
14

25

26

25

25

31.11 55.56 57.78 55.56 55.56
13

13

16

17

17

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

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี
ปีงบประมาณ 2559-2563
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

รายการพัฒนา

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ปีงบประมาณ
2560

2561

2562

2563

ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
1
ทศพล บุญธรรม
คุณวุฒิ
ป.โท ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ
2

นิพาภรณ์ คงบางพระ

อ.

อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

อ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

รศ.

รศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

อ.

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

อ.

คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

3
4

ปิยรัตน์ บุณยรัตนกลิน
เพ็ญพิศ กมลสุขยืนยง

ตาแหน่งวิชาการ
5

ลัดดา ทองสกุล

คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

6
7

วสันต์ เดือนแจ้ง
วัฒนา มณีวงศ์

คุณวุฒิ

9
10

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

วิจิตตรา จันทร์ศรีบุตร

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

วิโชติ พงศ์ศิริ

ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิ

ผศ.
ป.โท

ผศ.
ป.โท

ผศ.
ป.โท

ผศ.
ป.โท

ผศ.
ป.โท

สุคนธ์ มณีรัตน์

ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิ

ผศ.
ผศ.
ผศ.
ผศ.
ผศ.
ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ตาแหน่งวิชาการ
11
12
13

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ตาแหน่งวิชาการ
ตาแหน่งวิชาการ
8

2559

แสงเดือน เจริญฉิม

คุณวุฒิ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

รศ.

รศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

รศ.

อินทิรา นุชเขียว

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

กนกวรรณ เหลืองน้าเพ็ชร

ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิ

ผศ.
ป.โท

ผศ.
ป.โท

ผศ.
ป.โท

ผศ.
ป.โท

ผศ.
ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

อ.

อ.

อ.

ชานาญการ ชานาญการ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี
ปีงบประมาณ 2559-2563
ลาดับ
14
15
16
17
18

ชื่อ-นามสกุล

รายการพัฒนา

20

กรรณิการ์ เจริญศิลป์ชัย

คุณวุฒิ

กิติศาอร เหล่าเหมมณี

ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิ

ผศ.
ป.โท

ผศ.
ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

อ.

อ.

อ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.เอก

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

รศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

รศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

รศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

นางขจรรัตน์ อุดมศรี
นางเครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์
เจิรญศักดิ์ ชูวงษ์
ชุติมา รัศมี
ชูชัย พงศ์ไพบูลย์ศิริ

ตาแหน่งวิชาการ
21
22

ณชพงศ์ อุดมศรี
ณัฏฐิณี สังขวรรณ

ตาแหน่งวิชาการ
23
24
25
26

ณัฐฐิญา จิตรฉ่า
ณุภัทรณีย์ สุขุมะ
ทัศนีย์ จินตพิทักษ์กุล
นภัสกร อุดมศรี

ตาแหน่งวิชาการ
27

ปีงบประมาณ
2559
ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ
19

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

นิตยา สุเพียร

2560
ป.โท

2561
ป.โท

2562
ป.โท

2563
ป.โท

ผศ.
ผศ.
ผศ.
ป.เอก ป.เอก ป.เอก

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี
ปีงบประมาณ 2559-2563
ลาดับ
28

ชื่อ-นามสกุล
ปรีชา นวมนาม

รายการพัฒนา

30
31
32
33

พงษ์ศิริ เลาหสุรโยธิน
พรสถิต ดอกชะเอม
พรอุมา พิชยะสุนทร
ศศิรภรณ์ จันทร์ขามเรียน
พิสมัย วังเย็นนิยม

2560
ป.โท

2561
ป.โท

2562
ป.โท

2563
ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

รศ.

รศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ตาแหน่งวิชาการ
34

ไพทูล คาคอนสาร

คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

35

ภัทร์ศรัณย์ ธนัชญาอิศม์เดช

คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

36

ภัทรานิษฐ์ ศรีมงคล

คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

37

ภารดี กล่อมดี

คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

38

ภาสวิชญ์ หลาวมา

คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

39
40
41

ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช
มณฑาทิพย์ อัตตปัญโญ
มลิวัลย์ กาญจนชาตรี

ปีงบประมาณ
2559
ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ
29

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ป.เอก ป.เอก

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี
ปีงบประมาณ 2559-2563
ลาดับ
42

ชื่อ-นามสกุล
มินตรา สิงหนาค

รายการพัฒนา
คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

43

ยศพนธ์ นิตย์แสวง

คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

44
45

รุจิราพร รามศิริ
วุฒินันท์ ไอยราพัฒนา

คุณวุฒิ

ศิริภัทรา สุขศรี
สมโภช เหล่าเหมมณี

49
50
51

สวรส ศรีอนันตคม
สาธิต เจริญฉิม
สานิตย์ รัศมี
สิริมา ศิริฤกษ์

53

2561
ป.โท

2562 2563
ป.โท ป.เอก

อ.

อ.

ผศ.

ผศ.

ป.โท

ป.โท

อ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

รศ.

รศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.เอก

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

รศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

คุณวุฒิ
คุณวุฒิ

ตาแหน่งวิชาการ
52

2560
ป.โท

ผศ.

ตาแหน่งวิชาการ
48

2559
ป.โท

ผศ.

ตาแหน่งวิชาการ
47

ปีงบประมาณ

ตาแหน่งวิชาการ
ตาแหน่งวิชาการ
46

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สุกัญญา ทิพย์รักษ์

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.เอก ป.เอก ป.เอก

สุพรรณ บุดดี

ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิ

อ.
ป.โท

อ.
ป.โท

อ.
ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

อ.

อ.

คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

ป.โท
อ.
ป.โท
อ.

ป.โท
อ.
ป.โท
อ.

54

สุวีณา เดือนแจ้ง

55

เสมอใจ จงเจริญคุณวุฒิ

ชานาญการ ชานาญการ

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

ผศ.

ป.โท
อ.
ป.โท
อ.

ป.โท
อ.
ป.โท
อ.

ป.โท
ผศ.
ป.โท
ผศ.

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี
ปีงบประมาณ 2559-2563
ลาดับ
56

ชื่อ-นามสกุล
โสภี เสถียรโยธิน

รายการพัฒนา
คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

57

อังสนา ศรีสวนแตง

คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

58

อานนท์ พึง่ สาย

คุณวุฒิ
ตาแหน่งวิชาการ

59
60

อาพร ขุนเนียม
อุดมพร บุญชู

คุณวุฒิ

62

อุทัยวรรณ แสงเสถียร
อุมาพร มุกดา
ไอริณ จิรวิทย์โอฬาร

จานวนคุณวุฒิปริญญาโท
จานวนคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนรองศาสตราจารย์
จานวนศาสตราจารย์
จานวนชานาญการ

2559
ป.โท

2560
ป.โท

2561
ป.โท

2562
ป.โท

2563
ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก ป.เอก
ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

คุณวุฒิ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

อ.

อ.

อ.

อ.

ผศ.

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ตาแหน่งวิชาการ

อ.

อ.

อ.

ผศ.

ผศ.

คน เป้าหมาย 50 คน

54

54

51

51

50

ตาแหน่งวิชาการ
63

ปีงบประมาณ

ตาแหน่งวิชาการ
ตาแหน่งวิชาการ
61

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

คุณวุฒิ

% เป้าหมาย 79%

85.71 85.71 80.95 80.95 79.37

คน เป้าหมาย 5 คน

5

5

% เป้าหมาย 7.93%

7.94

7.94

คน เป้าหมาย 50 คน

29

30

% เป้าหมาย 79%

8

9

12

12.70 14.29 19.05
37

35

49

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

คน เป้าหมาย 2 คน

0

0

0

2

2

% เป้าหมาย 3.17%

0

0

0

3.17

3.17

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ระยะยาว 5 ปี
ปีงบประมาณ 2559-2563
ลาดับ
จานวนตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนคุณวุฒิ

ชื่อ-นามสกุล

รายการพัฒนา
คน เป้าหมาย 56 คน
% เป้าหมาย 88.89%
คน เป้าหมาย 55 คน
% เป้าหมาย 87.30%

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

2562

2563

29

30

37

41

60

46.03 47.62 58.73 65.08 95.24
59

59

59

60

62

93.651 93.65 93.65 95.24 98.41

แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 3 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ปีการศึกษา 2561

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)
ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย

หลักฐานการอนุมัติ

10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
1

อบรมจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์

สุมิตร สุวรรณ

การวิจัย

การวิจัย

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

24 สิงหาคม 2561

24 สิงหาคม 2561

0.5

อื่นๆ (ระบุ)

2

อบรมจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์

ระวี สัจจโสภณ

การวิจัย

การวิจัย

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

24 สิงหาคม 2561

24 สิงหาคม 2561

0.5

อื่นๆ (ระบุ)

3

หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย ประสงค์ ตันพิชัย
ในมนุษย์ ด้านสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์ รุ่น
6/2561

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 สันติ ศรีสวนแตง
ในมนุษย์ ด้านสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์ รุ่น
6/2561

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

ขอตาแหน่งทางวิชาการ
"รองศาสตราจารย์"

การวิจัย

การวิจัย

อื่นๆ

ภายในมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

3 กันยายน 2561

3 กันยายน 2561

สุมิตร สุวรรณ

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

50000 ศธ
0513.20503/114
1 ลว.13 ก.ย.61

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

6

ประชุมวิชาการนานาชาติ อภิชาติ ใจอารีย์
"ISSAAS 2018
International
Congress&General
Meeting 2018 "Industry
4.0: Agriculture
Technologies
Advancement"

การวิจัย

การวิจัย

นาเสนอผลงาน ต่างประเทศ

ISSAAS

12 ตุลาคม 2561

14 ตุลาคม 2561

3

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

8000

7

ประชุมสัมมนา เรื่อง การ สุมิตร สุวรรณ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ ประจาเต็มเวลา

การวิจัย

การวิจัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

30 เมษายน 2562

30 เมษายน 2562

1

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

800

8

โครงการพัฒนาศักยภาพ สุมิตร สุวรรณ
อาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

การเรียนการสอน

การเรียนการสอน สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

28 พฤษภาคม 2562

28 พฤษภาคม 2562

1

อื่นๆ (ระบุ)

800

ศธ
0513.20501/078
4ลว.27 พ.ค.62

9

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทา อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย
เกษตรอินทรีย์

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 การทา พัชราภา กล้าหาญ
เกษตรอินทรีย์

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
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

สันติ ศรีสวนแตง

สัมมนา

12 มิถุนายน 2562

ศธ
0513.20503/112
6ลว.4 ก.ย.61

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

12 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

วรรณี เนียมหอม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

13 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

สุภาสิณี นุ่มเนียม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

14 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

15 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

16 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ระวี สัจจโสภณ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

17 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

พัชราภา กล้าหาญ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

18 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

วราภรณ์ แย้มทิม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

19 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

สุมิตร สุวรรณ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (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

อื่นๆ (ระบุ)

2

อบรมจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์

กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

อบรม

การวิจัย

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

24 สิงหาคม 2561

24 สิงหาคม 2561

0.5

อื่นๆ (ระบุ)

3

อบรมจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์

ทัศนีย์ จันติยะ

อบรม

การวิจัย

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

24 สิงหาคม 2561

24 สิงหาคม 2561

0.5

อื่นๆ (ระบุ)

4

อบรมวิธีการประเมินตนเอง อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
และการเขียนรายงานตาม
เกณฑ์ Edpex

อบรม

กระบวนการทางาน ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักงานประกันคุณภาพ มก. 30 สิงหาคม 2561

31 สิงหาคม 2561

2

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

5

อบรมวิธีการประเมินตนเอง วิทัศน์ ฝักเจริญผล
และการเขียนรายงานตาม
เกณฑ์ Edpex

อบรม

กระบวนการทางาน ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักงานประกันคุณภาพ มก. 30 สิงหาคม 2561

31 สิงหาคม 2561

2

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

6

อบรมวิธีการประเมินตนเอง กุลธิดา นุกูลธรรม
และการเขียนรายงานตาม
เกณฑ์ Edpex

อบรม

กระบวนการทางาน ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักงานประกันคุณภาพ มก. 30 สิงหาคม 2561

31 สิงหาคม 2561

2

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

7

เสริมสร้างศักยภาพนิสิต กุลธิดา นุกูลธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนา

กิจการนิสิต

ภายในมหาวิทยาลัย

ม.เกษตรศาสตร์

3 กันยายน 2561

3 กันยายน 2561

1

อื่นๆ (ระบุ)

8

อบรมแนะนาการจัดทา
มคอ.3/4 ตั้งต้น

อบรม

การเรียนการสอน ฝึกอบรม

10 กันยายน 2561

10 กันยายน 2561

1

อื่นๆ (ระบุ)

ทัศนีย์ จันติยะ

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

9

อบรมพลังงาน

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

ศิริพร เครือทอง

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ กุลธิดา นุกูลธรรม
อาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

อบรม

การวิจัย

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

ม.เกษตรศาสตร์

27 พฤษภาคม 2562

29 พฤษภาคม 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

11 โครงการ research Zone จิราภรณ์ กาแก้ว

สัมมนา

การวิจัย

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

27 พฤษภาคม 2562

30 พฤษภาคม 2562

4

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ 0513.20501/
คศ 0459 ลว.27
พ.ค.62

12 อบรมทบทวนเกณฑ์
นันทรัตน์ เครืออินทร์
ประกันคุณภาพการศึกษา

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
กุลธิดา นุกูลธรรม
ประกันคุณภาพการศึกษา

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
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ธนรัตน์ แต้วัฒนา

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

15 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

กุลธิดา นุกูลธรรม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

16 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

วิทัศน์ ฝักเจริญผล

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

17 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ทัศตริน วรรณเกตุศิริ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

18 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

19 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

นันทรัตน์ เครืออินทร์

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

20 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

21 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ทัศนีย์ จันติยะ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

22 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

วิทยา ซิ้มเจริญ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

23 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ศิริพร เครือทอง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

24 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

แสงเดือน เจริญฉิม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
1

อบรมผู้ตัดสินกีฬาลอน
โบวล์ส ระดับชาติ
(Level1) ประจาปี 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
ครูในโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะการ
เข้าสู่วิชาชีพ รุ่นบรรจุปี
2560 (รุ่นที่ 2)

ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล

การบริหาร

การบริหาร

ฝึกอบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 1 กันยายน 2561

2 กันยายน 2561

2

อื่นๆ (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

อื่นๆ (ระบุ)

4

อบรมจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์

สุพรทิพย์ พูพะเนียด

อบรม

การวิจัย

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

24 สิงหาคม 2561

24 สิงหาคม 2561

0.5

อื่นๆ (ระบุ)

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

5

อบรมวิธีการประเมินตนเอง วินัย พูลศรี
และการเขียนรายงานตาม
เกณฑ์ Edpex

อบรม

กระบวนการทางาน ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักงานประกันคุณภาพ มก. 30 สิงหาคม 2561

31 สิงหาคม 2561

2

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

6

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเขียนข้อเสนอเชิง
หลักการเพื่อจัดทาแผน
บูรณาการการวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงรุก

ธีรนันท์ ตันพานิช

อบรม

การวิจัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

10 กันยายน 2561

10 กันยายน 2561

1

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

7

อบรมแนะนาการจัดทา
มคอ.3/4 ตั้งต้น

ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล

อบรม

การเรียนการสอน ฝึกอบรม

10 กันยายน 2561

10 กันยายน 2561

1

อื่นๆ (ระบุ)

8

ประชุมวิชาการแห่งชาติ ศิริชัย ศรีพรหม
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา
และสันทนาการแห่ง
ประเทศไทย

ประชุมวิชาการ

การวิจัย

นาเสนอผลงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา
และสันทนาการแห่งประเทศ
ไทย

6 พฤศจิกายน 2561

9 พฤศจิกายน 2561

4

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

8000

9

ประชุมสัมมนา เรื่อง การ สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ ประจาเต็มเวลา

การวิจัย

การวิจัย

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

30 เมษายน 2562

30 เมษายน 2562

1

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

800

800

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ คน
ไทยสุขภาพดี สังคมไทย
เข้มแข็ง

ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล

อบรม

การเรียนการสอน ฝึกอบรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

สถาบันการพลศึกษา

2 พฤษภาคม 2562

2 พฤษภาคม 2562

1

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

11 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

วินัย พูลศรี

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

สัมมนา

720

ศธ
0513.20502/076
3 ลว 5 ก.ย.61

ศธ
0513.20502/087
6 ลว.18 ต.ค.61

ศธ
0513.20501/063
7
ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

12 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

13 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ศิริชัย ศรีพรหม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

14 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ประพันธ์ เกียรติเผ่า

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

15 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

มยุรี ถนอมสุข

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

16 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ธีรนันท์ ตันพานิช

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

17 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

คมกริช เชาว์พานิช

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

18 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ธารินทร์ ก้านเหลือง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

19 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

สุพรทิพย์ พูพะเนียด

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

20 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

อัจฉรา ปุราคม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

21 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

บัณฑิต เทียบทอง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

22 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

สานักงานเลขานุการ
1

อบรมผู้ตรวจสอบภายใน

ผจงจิต ม่วงพารา

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักตรวจสอบภายใน มก.

1 สิงหาคม 2561

2 สิงหาคม 2561

2

2

อบรมผู้ตรวจสอบภายใน

กนกวรรณ ใจรื่น

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักตรวจสอบภายใน มก.

1 สิงหาคม 2561

2 สิงหาคม 2561

2

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

3

อบรมผู้ตรวจสอบภายใน

ศิริสุดา ฮ่งกือ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักตรวจสอบภายใน มก.

1 สิงหาคม 2561

2 สิงหาคม 2561

2

4

อบรมผู้ตรวจสอบภายใน

กมลธนัสร์ สามสีเนียม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักตรวจสอบภายใน มก.

1 สิงหาคม 2561

2 สิงหาคม 2561

2

5

อบรมผู้ตรวจสอบภายใน

หัสยา ทองบุญโท

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักตรวจสอบภายใน มก.

1 สิงหาคม 2561

2 สิงหาคม 2561

2

6

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผจงจิต ม่วงพารา
เรื่อง การบันทึกข้อมูลแบบ
ออนไลน์ในคลังความรู้ดิ
จิตัลและฐานข้อมูล
จดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักหอสมุด กาแพงแสน

23 สิงหาคม 2561

23 สิงหาคม 2561

1

อื่นๆ (ระบุ)

-

ศธ
0513.212/1971
ลว. 9 ส.ค.61

7

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทิวากร สอนสงวน
เรื่อง การบันทึกข้อมูลแบบ
ออนไลน์ในคลังความรู้ดิ
จิตัลและฐานข้อมูล
จดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักหอสมุด กาแพงแสน

23 สิงหาคม 2561

23 สิงหาคม 2561

1

อื่นๆ (ระบุ)

-

ศธ
0513.212/1971
ลว. 9 ส.ค.61

8

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภพสรรค์ เหลืองวิไล
เรื่อง การบันทึกข้อมูลแบบ
ออนไลน์ในคลังความรู้ดิ
จิตัลและฐานข้อมูล
จดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักหอสมุด กาแพงแสน

23 สิงหาคม 2561

23 สิงหาคม 2561

1

อื่นๆ (ระบุ)

-

ศธ
0513.212/1971
ลว. 9 ส.ค.61

9

อบรมวิธีการประเมินตนเอง ศิริมา เนียมมีศรี
และการเขียนรายงานตาม
เกณฑ์ Edpex

อบรม

กระบวนการทางาน ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักงานประกันคุณภาพ มก. 30 สิงหาคม 2561

31 สิงหาคม 2561

2

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

10 อบรมวิธีการประเมินตนเอง กมลธนัสร์ สามสีเนียม
และการเขียนรายงานตาม
เกณฑ์ Edpex

อบรม

กระบวนการทางาน ฝึกอบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักงานประกันคุณภาพ มก. 30 สิงหาคม 2561

31 สิงหาคม 2561

2

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

11 สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Fast จิตรกร เลี้ยงอานวย
Track สู่ตาแหน่งชานาญ
การ"

ความก้าวหน้าทาง
สายงาน

กระบวนการทางาน สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561

28 สิงหาคม 2561

1

12 สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Fast ทิวากร สอนสงวน
Track สู่ตาแหน่งชานาญ
การ"

ความก้าวหน้าทาง
สายงาน

กระบวนการทางาน สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561

28 สิงหาคม 2561

1

13 สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Fast ชาญศักดิ์ พบลาภ
Track สู่ตาแหน่งชานาญ
การ"

ความก้าวหน้าทาง
สายงาน

กระบวนการทางาน สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561

28 สิงหาคม 2561

1

14 สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Fast ทองวาท ราชชารี
Track สู่ตาแหน่งชานาญ
การ"

ความก้าวหน้าทาง
สายงาน

กระบวนการทางาน สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561

28 สิงหาคม 2561

1

15 สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Fast กมลธนัสร์ สามสีเนียม
Track สู่ตาแหน่งชานาญ
การ"

ความก้าวหน้าทาง
สายงาน

กระบวนการทางาน สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561

28 สิงหาคม 2561

1

16 สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Fast กนกวรรณ ใจรื่น
Track สู่ตาแหน่งชานาญ
การ"

ความก้าวหน้าทาง
สายงาน

กระบวนการทางาน สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561

28 สิงหาคม 2561

1

17 สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Fast ศิริสุดา ฮ่งกือ
Track สู่ตาแหน่งชานาญ
การ"

ความก้าวหน้าทาง
สายงาน

กระบวนการทางาน สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561

28 สิงหาคม 2561

1

18 สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Fast ผจงจิต ม่วงพารา
Track สู่ตาแหน่งชานาญ
การ"

ความก้าวหน้าทาง
สายงาน

กระบวนการทางาน สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

สภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28 สิงหาคม 2561

28 สิงหาคม 2561

1

19 สัมมนาเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบุคคล

การปฏิบัติงาน

กระบวนการทางาน สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

31 สิงหาคม 2561

31 สิงหาคม 2561

1

ผจงจิต ม่วงพารา

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

20 สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลัง
ศรัทธา พัฒนา มก."

กนกวรรณ สุทธิธนานันท์

ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน
ในองค์กร

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

13 กันยายน 2561

13 กันยายน 2561

0.5

21 สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลัง
ศรัทธา พัฒนา มก."

กมลธนัสร์ สามสีเนียม

ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน
ในองค์กร

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

13 กันยายน 2561

13 กันยายน 2561

0.5

22 สัมมนาบุคลากรสาย
นาย จิตรกร เลี้ยงอานวย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลัง
ศรัทธา พัฒนา มก."

ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน
ในองค์กร

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

13 กันยายน 2561

13 กันยายน 2561

0.5

23 สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลัง
ศรัทธา พัฒนา มก."

ทัศนีย์ นาควงษ์

ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน
ในองค์กร

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

13 กันยายน 2561

13 กันยายน 2561

0.5

24 สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลัง
ศรัทธา พัฒนา มก."

ธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์

ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน
ในองค์กร

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

13 กันยายน 2561

13 กันยายน 2561

0.5

25 สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลัง
ศรัทธา พัฒนา มก."

ปาณิสรา วิจิตร

ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน
ในองค์กร

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

13 กันยายน 2561

13 กันยายน 2561

0.5

26 สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลัง
ศรัทธา พัฒนา มก."

ผจงจิต ม่วงพารา

ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน
ในองค์กร

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

13 กันยายน 2561

13 กันยายน 2561

0.5

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

27 สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลัง
ศรัทธา พัฒนา มก."

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

ศิริมา เนียมมีศรี

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน
ในองค์กร

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

13 กันยายน 2561

13 กันยายน 2561

0.5

28 สัมมนาบุคลากรสาย
นาย สงวน นักฟ้อน
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลัง
ศรัทธา พัฒนา มก."

ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน
ในองค์กร

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

13 กันยายน 2561

13 กันยายน 2561

0.5

29 สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลัง
ศรัทธา พัฒนา มก."

สมหญิง มั่นวิชา

ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน
ในองค์กร

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

13 กันยายน 2561

13 กันยายน 2561

0.5

30 สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ
เรื่อง "รวมใจรัก สร้างพลัง
ศรัทธา พัฒนา มก."

หัสยา ทองบุญโท

ความผูกพันต่อองค์กร สร้างความผูกพัน
ในองค์กร

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

13 กันยายน 2561

13 กันยายน 2561

0.5

31 สัมมนาการบริหารความ ศิริมา เนียมมีศรี
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักงานตรวจสอบภายใน มก. 12 กันยายน 2561

12 กันยายน 2561

0.5

32 สัมมนาการบริหารความ ทองวาท ราชชารี
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักงานตรวจสอบภายใน มก. 12 กันยายน 2561

12 กันยายน 2561

0.5

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

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

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

27 กุมภาพันธ์ 2562

28 กุมภาพันธ์ 2562

2

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

800

37 การเขียนหนังสือราชการ
และรายงานการประชุม

หัสยา ทองบุญโท

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

27 กุมภาพันธ์ 2562

28 กุมภาพันธ์ 2562

2

ทุนสนับสนุน
ภายในมหาวิทยาลัย

800

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

38 Digital KU Day เรื่อง
ทิวากร สอนสงวน
"Digital Literracy ทักษะ
ด้านดีจิทัลกับการ
ขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่"

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักบริการคอมพิวเตอร์

21 กุมภาพันธ์ 2562

21 กุมภาพันธ์ 2562

1

ทุนสนับสนุน
ภายในมหาวิทยาลัย

800

39 Trend Talk by OCS/KU ภพสรรค์ เหลืองวิไล
เรื่อง "Digital Marketing
พลิกโฉมการสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ์องค์กร"

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

สานักบริการคอมพิวเตอร์

28 กุมภาพันธ์ 2562

28 กุมภาพันธ์ 2562

1

ทุนสนับสนุน
ภายในมหาวิทยาลัย

800

40 สัมมนาการพัฒนาการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
หลักสูตร "การพัฒนานัก
ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

ผจงจิต ม่วงพารา

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

20 กุมภาพันธ์ 2562

22 กุมภาพันธ์ 2562

3

41 ประชุมสัมมนา เรื่อง การ ผจงจิต ม่วงพารา
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มวิชาการ ประเภท
คณาจารย์ ประจาเต็มเวลา

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายในมหาวิทยาลัย

กองการเจ้าหน้าที่ มก.

26 มีนาคม 2562

26 มีนาคม 2562

1

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

42 อบรมการใช้ระบบ
Kusmart

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

อบรม

ภายในมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

4 เมษายน 2562

4 เมษายน 2562

3

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ภายในมหาวิทยาลัย

ม.เกษตรศาสตร์

7 มิถุนายน 2562

7 มิถุนายน 2562

1

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ

ผจงจิต ม่วงพารา

43 อบรมเชิงปฏิบัติการ
กมลธนัสร์ สามสีเนียม
สาหรับผู้ทาหน้าที่
เลขานุการ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ศธ
0513.20501/019
2 ลว. 11 ก.พ.62

950

ศธ
0513.20501/075
8 ลว.22 พ.ค.62

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

44 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ชลธิชา แซ่เจ็ง
สาหรับผู้ทาหน้าที่
เลขานุการ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน

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
กฤษณีย์ โหมดทอง
สาหรับผู้ทาหน้าที่
เลขานุการ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน

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
วรรณวิภา เล้าอรุณ
สาหรับผู้ทาหน้าที่
เลขานุการ คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน

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
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ศิริมา เนียมมีศรี

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

48 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

จันทิมา ทองสุภาพ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

49 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

สงวน นักฟ้อน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

50 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

กนกวรรณ ใจรื่น

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

51 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ชาญศักดิ์ พบลาภ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

52 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ทองวาท ราชชารี

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

53 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

กมลธนัสร์ สามสีเนียม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

54 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

จิตรกร เลี้ยงอานวย

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

55 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

เดโช แสนหลาบคา

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

56 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

กนกวรรณ สุทธิธนานันท์

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

57 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ชลธิชา แซ่เจ็ง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

58 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

หัสยา ทองบุญโท

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

59 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

สมหญิง มั่นวิชา

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

60 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ปาณิสรา วิจิตร

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

61 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

8.2 วันสิ้นสุด

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)

62 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ภพสรรค์ เหลืองวิไล

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

63 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

นิมิตร มีรักษา

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

64 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

กฤษณีย์ โหมดทอง

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

65 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ชิด ก่อแก้ว

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

66 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

ทิวากร สอนสงวน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

67 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

จุฑารัตน์ แจ่มแสงงาม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

3

อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

ลาดับ 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา

68 โครงการสัมมนาสรุปผล
และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

2. ชื่ออาจารย์ประจาและ
บุคลากรสายสนับสนุน

วาสิฎฐี สายสุดใจ

3. สิ่งทีพ่ ัฒนา
(ตามแผน)

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

4. สิ่งทีน่ าไป
5. ประเภท
พัฒนางาน/ตนเอง ของกิจกรรมที่
ได้รับการพัฒนา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สัมมนา

6. ระดับกิจกรรม

7. ชื่อหน่วยงานทีจ่ ัดกิจกรรม

8. ระยะเวลา
8.1 วันเริ่มต้น

ภายนอกมหาวิทยาลัย
แต่อยู่ในประเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์

12 มิถุนายน 2562

ข้อสังเกต
- บุคลากรอาจมีการเข้าร่วมหลายคนในหนึ่งโครงการ หรือหนึ่งคนเข้าร่วมหลายโครงการ ควรมีการกรองข้อมูลในกรณีไม่นับซ้า
- สิ่งที่พัฒนา ควรเชื่อมกับแบบเก็บแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ และกาหนดให้งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูล

8.2 วันสิ้นสุด

14 มิถุนายน 2562

9. จานวน
วันทีไ่ ด้รับ
การพัฒนา
(วัน)
3

10. ค่าใช้จ่าย
หลักฐานการอนุมัติ
10.1 แหล่งทีม่ า
10.2
ของค่าใช้จ่าย จานวนเงิน
(บาท)
อื่นๆ (ระบุ)

ศธ
0513.20501/077
1 ลว.24 พ.ค.62

แบบติดตามผลการเข้าร่วม
การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากร
รอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล น.ส.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

นาเสนอผลงานวิจัย 19-22 ต.ค.61
ประเทศญี่ปุ่น

19 ตุลาคม 2561

22 ตุลาคม 2561 ประเทศญี่ปุ่น

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัย

โดยการ (ระบุ)
หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรีสวนแตง)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นายสันติ ศรีสวนแตง ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

นาเสนอผลงานประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 15
(งานเกษตร กพส)

7 ธันวาคม 2562

7 ธันวาคม 2562 กองบริหารวิชาการและนิสิต

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัย

โดยการ (ระบุ)
หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี)
ตาแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางวราภรณ์ แย้มทิม ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ในต่างประเทศ

6 เมษายน 62

8 เมษายน 2562 ประเทศญี่ปุ่น

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัย

โดยการ (ระบุ)
หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรีสวนแตง)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางวรรณี เนียมหอม ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ในต่างประเทศ

21 พฤษภาคม 62 25 พฤษภาคม 62 ประเทศญี่ปุ่น

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัย

โดยการ (ระบุ)
หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรีสวนแตง)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นายอภิชาติ ใจอารีย์ ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

นาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 12 ตุลาคม 2561

14 ตุลาคม 2561 ประเทศมาเลเซีย

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาการบริหารงาน
โดยการ (ระบุ)
.....................................................................................................................
............................................................................................ ......
.
 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น สนับสนุนการวิจัย

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรีสวนแตง)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นายประสงค์ ตันพิชัย ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

เป็นคณะก.ก.ตัดสินกล้วยไม้

27 กุมภาพันธ์ 62

2 มีนาคม 62

ประเทศไต้หวัน

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น
โดยการ (ระบุ)

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนการบริการวิชาการ

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาการบริการวิชาการ

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรีสวนแตง)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางทัศตริน วรรณเกตุศิริ ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

นาเสนอผลงานใน 2018 International

21 พฤศจิกายน 62

5 ธันวาคม 62

ประเทศไต้หวัน

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น
โดยการ (ระบุ)

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัย

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี)
ตาแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวกุลธิดา นุกูลธรรม ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

นาเสนอผลงานใน 2018 International

21 พฤศจิกายน 62

5 ธันวาคม 62

ประเทศไต้หวัน

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น
โดยการ (ระบุ)

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัย

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิร)ิ
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางพัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษา

22 พฤษภาคม 62 31 พฤษภาคม 62 กระทรวงศึกษาธิการ

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น ด้านอื่นๆ

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) การบริหารจัดการ

โดยการ (ระบุ)

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิร)ิ
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางทัศนีย์ จันติยะ ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ ISLLLE

25 กุมภาพันธ์ 62

25 กุมภาพันธ์ 62 ประเทศญี่ปุ่น

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนางานวิจัย

โดยการ (ระบุ)
หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิร)ิ
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางทัศนีย์ จันติยะ ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

เข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการ The
7th Internation ฯ

8 สิงหาคม 62

9 สิงหาคม 62

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนางานวิจัย

โดยการ (ระบุ)
หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิร)ิ
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นายศิริชัย ศรีพรหม ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

เข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนา
การแห่งประเทศไทย

7 พฤศจิกายน 61

9 พฤศจิกายน 61 สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และ

สันทนาการแห่งประเทศไทย

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัย

โดยการ (ระบุ) บริหารจัดการภาควิชา

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี)
ตาแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นายธารินทร์ ก้านเหลือง ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

เข้าร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนา
การแห่งประเทศไทย

7 พฤศจิกายน 61

9 พฤศจิกายน 61 สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และ

สันทนาการแห่งประเทศไทย

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัย

โดยการ (ระบุ) บริหารจัดการภาควิชา

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางธีรนันท์ ตันพานิชย์ ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรือ่ งการออกแบบการ
ฝึกซ้อมฯ

19 เมษายน 62

21 เมษายน 62

ศูนย์ฝึกแบดมินตัน

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น สนับสนุนการเรียนการสอน  บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการเรียนการสอน
โดยการ (ระบุ)

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางธีรนันท์ ตันพานิชย์ ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

เข้าร่วมการสัมมนา 59th International
Session for young Participants

1 มิถุนายน 62

15 มิถุนายน 62 ประเทศกรีก

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัย

โดยการ (ระบุ)
หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

อบรมการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นฯ รุน่ 3

11 พฤษภาคม 62

11 พฤษภาคม 62 ครุสภา

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น
โดยการ (ระบุ)

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนการเรียนการสอน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการเรียนการสอน

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวมยุรี ถนอมสุข ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1
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 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น
โดยการ (ระบุ)

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัย

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางสุพรทิพย์ พูพะเนียด ตาแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

เข้าร่วมประชุมวิชาการ ACPES 2019 The 19 กรกฎาคม 62
5th International Conference on
Physical Education, Sport, and Health

21 กรกฎาคม 62 ประเทศอินโดนีเซีย

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น
โดยการ (ระบุ)

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัย

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายวิชาการ  สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวอัจฉรา ปุราคม ตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1
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 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น
โดยการ (ระบุ)

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนการวิจัย

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการวิจัย

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศรีพรหม)
ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นายภพสรรค์ เหลืองวิไล ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

3

4

อบรมคอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากรฯ

อบรมคอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากร มก ปี
62 (illustrator) รุน่ ที่1

อบรมคอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากร มก.ปี
62 การตกแต่งภาพสวย

อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรพื้นฐานการตัด
ต่อวีดโี อด้วย Adobe Premiere รุน่ ที่ 1

18 เมษายน 62

25 มิถุนายน 62

19 มิถุนายน 62

8 สิงหาคม 62

25 เมษายน 62

สานักบริการคอมพิวเตอร์

25 มิถุนายน 62 สานักบริการคอมพิวเตอร์

19 มิถุนายน 62 สานักบริการคอมพิวเตอร์

8 สิงหาคม 62

สานักบริการคอมพิวเตอร์

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน
โดยการ (ระบุ)

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพื่อใช้ในการทางาน

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน
โดยการ (ระบุ)

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพื่อใช้ในการทางาน

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน
โดยการ (ระบุ)

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพื่อใช้ในการทางาน

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพื่อใช้ในการทางาน

โดยการ (ระบุ)
5

อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร การตกแต่ง
ภาพอย่างไรให้สวยด้วย Photoshop รุน่ ที่
1

14 สิงหาคม 62

14 สิงหาคม 62

สานักบริการคอมพิวเตอร์

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพื่อใช้ในการทางาน

โดยการ (ระบุ)

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6

อบรมคอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากร มก.ปี
62 หลักสูตร การสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
อย่างมืออาชีพด้วย illustrator รุน่ ที่ 1

6 กันยายน 62

6 กันยายน 62

สานักบริการคอมพิวเตอร์

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพื่อใช้ในการทางาน

โดยการ (ระบุ)

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(นางสาวผจงจิต ม่วงพารา)
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวกนกวรรณ ใจรืน่ ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

อบรมคอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากร มก.ปี
62 หลักสูตร การสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
อย่างมืออาชีพด้วย illustrator รุน่ ที่ 1

6 กันยายน 62

6 กันยายน 62

สานักบริการคอมพิวเตอร์

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพื่อใช้ในการทางาน

โดยการ (ระบุ)
2

อบรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคการแต่งภาพขั้น
สูงด้วย Photoshop

12 กันยายน 62

12 กันยายน 62 สานักบริการคอมพิวเตอร์

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนาด้านการออกแบบเพื่อใช้ในการทางาน

โดยการ (ระบุ)
3

การบริการยุค 4.0

22 ก.ค. 62

24 ก.ค. 62

กองบริหารทั่วไป

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการทางาน

โดยการ (ระบุ)
หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(นางสาวผจงจิต ม่วงพารา)
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวทองวาท ราชชารี ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ สังกัด สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

การบริการยุค 4.0

อบรมหลักสูตร "การทาผลงานวิจัยยาก
งานประจา รุน่ ที่ 17

22 ก.ค. 62

19 ส.ค. 62

24 ก.ค. 62

21 ส.ค. 62

กองบริหารทั่วไป

หน่วยงานภายนอก มก.

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน
โดยการ (ระบุ)

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการทางาน

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนางานวิจัยจากงานประจา

โดยการ (ระบุ)

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(นางศิริมา เนียมมีศรี)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานเลขานุการ

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวกมลธนัสร์ สามสีเนียม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทาและ
วิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัตงิ าน
(ภาคปฏิบัต)ิ รุน่ ที่ 9

5 ส.ค. 62

7 ส.ค. 62

หน่วยงานภายนอก มก.

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนางานประจาเพื่อก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

โดยการ (ระบุ)

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(นางศิริมา เนียมมีศรี)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานเลขานุการ

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

การเขียนหนังสือราชการ

การบริการยุค 4.0

27 ก.พ. 62

22 ก.ค. 62

28 ก.พ. 62

24 ก.ค. 62

กองการเจ้าหน้าที่

กองบริหารทั่วไป

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน
โดยการ (ระบุ)

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการทางาน

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการทางาน

โดยการ (ระบุ)

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(นางสาวผจงจิต ม่วงพารา)
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวหัสยา ทองบุญโท ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

2

การเขียนหนังสือราชการ

การบริการยุค 4.0

27 ก.พ. 62

22 ก.ค. 62

28 ก.พ. 62

24 ก.ค. 62

กองการเจ้าหน้าที่

กองบริหารทั่วไป

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน
โดยการ (ระบุ)

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการทางาน

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการทางาน

โดยการ (ระบุ)

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(นางสาวผจงจิต ม่วงพารา)
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวกนกวรรณ สุทธิธนานันท์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

การบริการยุค 4.0

22 ก.ค. 62

24 ก.ค. 62

กองบริหารทั่วไป

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการทางาน

โดยการ (ระบุ)

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(นางสาวผจงจิต ม่วงพารา)
ตาแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ

แบบติดตามการนาความรู ้ไปใช ้ (ศษพ.)

แบบติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต และ/หรือ นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (รายบุคคล)
ในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1. กลุ่มบุคลากร

 สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  สายวิชาการ

2. ประเภทบุคลากร ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
3. ชื่อ-นามสกุล นางสาวจุฑารัตน์ แจ่มแสงงาม ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
4. กิจกรรมการพัฒนาตนเอง
ลาดับที่

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่จัดโครงการ

สรุปการนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
(ผู้รายงานกรอกข้อมูล)

ประเมินการนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็น)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

การบริการยุค 4.0

22 ก.ค. 62

24 ก.ค. 62

กองบริหารทั่วไป

 ยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรยังไม่นาไปใช้ประโยชน์

 นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น การพัฒนากระบวนงาน

 บุคลการมีการนาความรูท้ ี่ได้ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
(ระบุความคิดเห็น) พัฒนากระบวนการทางาน

โดยการ (ระบุ)

หมายเหตุ การประเมินการนาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ให้
ดาเนินการดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ปฏิบัติ ให้ประเมินโดยหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา
2) กรณีเป็นหัวหน้างาน/ฝ่าย, หัวหน้าสาขาวิชา ให้ประเมินโดยหัวหน้าภาควิชา หรือผู้ที่มีตาแหน่งเทียบเท่า
3) กรณีเป็นหัวหน้าภาควิชา/ หัวหน้าสานักงานเลขานุการ/ รองคณบดี ให้ประเมินโดยคณบดี
4) คณบดี ไม่ตอ้ งให้ผู้ใดกรอกในช่องผู้ประเมินในส่วนของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

ลงชื่อ........................................................................ผู้ประเมิน (ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)
(นางศิริมา เนียมมีสี)
ตาแหน่ง หัวหน้างานคลังและพัสดุ

สวัสดิการบุคลากร
A : Approach
แนวทาง

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มีการดาเนินงานในการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่เอื้อต่อบุคลากร ดังนี้
1. ด้านสุขภาพ ทางวิทยาเขตได้กาหนดมีการตรวจสุขภาพประจาปี/การจัดทาประกัน
สุขภาพกลุ่ม และสวัสดิการการออกกาลังกายโดยสามารถออกกาลังกายในห้อง fitness ของ
คณะโดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
2. มีนโยบายในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ทุกระดับเพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจให้แก่บุคลากร เช่น การจัดงานวันเกิดให้แก่บุคลากรที่เกิดในแต่ละเดือน
3. ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน มีการสนับสนุนทุน และการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4. ความถูกต้องและตรงเวลา ในการจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
5. โดยการจัดสรรงบประมาณคนละ 5,000 บาทต่อปี เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและเป็นธรรม เพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน
เงินรายได้
7. ด้านสวัสดิภาพ จัดให้มีการติดตัง้ กล้องวงจรปิด ในอาคาร และบริเวณรอบ
หน่วยงาน/มีเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร ครบทุกชั้น/การกาหนดผู้อยู่เวร
ประจาสถานที่
8. ด้านความสะดวก ในการเข้าถึงที่ทางาน มีการปรับปรุงภูมทิ ัศน์ให้สวยงาม
9. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน คอมพิวเตอร์ ที่จาเป็น การพัฒนาด้านระบบ
สารสนเทศ ระบบเครือข่ายให้ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่
ทันสมัยไว้ใช้ในการปฏิบัตงิ าน

D : Deployment
การถ่ายทอดเพื่อนาไป
ปฏิบัติ
L : Learning
การเรียนรู้

1. ผู้บริหารกาหนดนโยบาย และถ่ายทอดนโยบาย ในการประชุมประจาเดือน
2. บุคลากรปฏิบัติตามนโยบาย/ข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ร่วมสอดส่องดูแลทั่วไป หาก
อยู่ในความสามารถที่บุคลากรจัดการแก้ไขได้ ให้มีการจัดการแก้ไขโดยเร่งด่วน
1. มีการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน บริหารพบบุคลากร ทุกระดับ การพูดคุย สังเกต
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
2. กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน เช่น โครงการ
สัมมนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้มีเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมีการบูรณาการงานต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อใช้ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนางานต่อไป

I : Integration
การบูรณาการ

-1สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
สวัสดิการที่ได้รบั จากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
- สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับบิดา มารดา
คู่สมรส และบุตร อนุโลมตาม พรฎ. เงินสวัสดิการ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในวงเงิน 70,000 บาท ต่อปี
- สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร อนุโลมตาม พรฎ.
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

-

สวัสดิการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให้
สวัสดิการด้านยานพาหนะ
สวัสดิการด้านสุขภาพบุคลากร
สวัสดิการด้านการทาประกันสุขภาพกลุ่ม
โครงการอบรมวิชาชีพบุคลากร

กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรของมก. ที่เจ็บป่วย ประสบภัย
บรรเทาความเสียหายหรือสูญเสียที่เกิดแก่ชีวิตและร่างกาย ในกรณี
เป็นคนไข้ใน อัตราวันละ 300 บาท ไม่เกิน 4,500 บาท : ปี กรณี
ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ สูญเสียชีวิตในอัตราเงินช่วยเหลือที่กาหนด
ไว้ในแต่ละกรณี

ได้รับทราบรายละเอียดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)................................................................... (พนักงานมหาวิทยาลัย)
ชื่อตัวบรรจง (............................................................................................)
หน่วยงานที่สังกัด..........................................................................................
วันที่................เดือน................................................... พ.ศ. .........................

-2สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
กองทุนประกันสังคม

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ (กส.มก.)

การฌาปณกิจสงเคราะห์
ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
และช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
กรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย (ช.พ.ส.)
พนักงานมหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้ประกันตน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ทีผ่ ่านการประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ที่อายุไม่เกิน
ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม โดยส่งเงินสมทบ ผลการทดลองปฏิบัตงิ าน สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้ 35 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกได้ที่สานักงาน
เข้ากองทุนในอัตรา 5% ของค่าจ้าง ซึ่งจะ โดยจ่ายเงินสะสม ในอัตราไม่ต่ากว่า 3% แต่ไม่เกิน 15%
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และ
ได้รับความคุ้มครองในกรณีต่างๆ ดังนี้
ของค่าจ้าง ทั้งนี้
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยเสียค่าสมัคร ดังนี้
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพ จะได้รบั สิทธิประโยชน์ ดังนี้
ช.พ.ค. ค่าสมัครคนละ 50 บาท เงินค่าสงเคราะห์
2. กรณีคลอดบุตร
1. เงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสะสม เต็มจานวน
ล่วงหน้า
3. กรณีทุพพลภาพ
2. เงินสะสมและผลประโยชน์จากเงินสมทบ จะได้รับดังนี้
คนละ 1,000 บาท รวม 1,050 บาท
4. กรณีตาย
เกษียณอายุ/ตาย
ได้รับเต็มจานวน
ช.พ.ส. ค่าสมัครคนละ 50 บาท เงินค่าสงเคราะห์
5. กรณีสงเคราะห์บุตร
ลาออก อายุงาน 1 ปี ไม่ถึง 2 ปี ได้รับ 20%
ล่วงหน้า
6. กรณีชราภาพ
ลาออก อายุงาน 2 ปี ไม่ถึง 3 ปี ได้รับ 40%
คนละ 600 บาท รวม 650 บาท
7. กรณีว่างงาน
ลาออก อายุงาน 3 ปี ไม่ถึง 4 ปี ได้รับ 60%
ทั้งนี้ สมาชิกต้องชาระเงินค่าสงเคราะห์รายศพ
ลาออก อายุงาน 4 ปี ไม่ถึง 5 ปี ได้รับ 80%
ศพละ 1 บาท ทุกๆ เดือน
ลาออก อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
ได้รับ 100%
การจ่ายเงินสงเคราะห์
งวดที่ 1 จ่ายเป็นค่าจัดการศพ ให้แก่บุคคลใน
ครอบครัวที่มีหลักฐานการเป็นผูจ้ ัดการศพ
งวดที่ 2 จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับทายาท
หลังจากประกาศรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมแล้ว
(ภายในระยะเวลา 3 เดือน)

สวัสดิการอื่น ๆ

1. การเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
2. การเสนอชื่อบุตรในแบบสารวจ
จานวนบุตร ทีป่ ระสงค์จะสมัคร
คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาใน ชั้น ป.1
โรงเรียนสาธิต มก.
3. การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิศริยาภรณ์

สวัสดิการสําหรับบุคลากรดานสุขภาพและสภาพแวดลอม

หองออกกําลังกายของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

กิจกรรมวันคลายวันเกิด

