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    เอกสารประกอบการอบรม ขา้ราชการและพนักงาน สายสนับสนุนในมหาวทิยาลยั 
        เพือ่ท าผลงานทางวชิาการในการก าหนดต าแหน่งใหส้งูขึน้เป็นระดบั 
  ช านาญงาน ช านาญงานพเิศษ ช านาญการ ช านาญการพเิศษ และ เชีย่วชาญ 

                                                          เรอืงชยั     จรงุศริวฒัน ์ 
 

                                นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนเชีย่วชาญ     
 

       ผูท้รงคณุวฒุปิระเภทบญัชรีายชือ่ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
           
                                 
                           ทีป่รกึษาอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  
    ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมประเมนิเพือ่แตง่ต ัง้บคุคลฯ มรภ.ราชนครนิทร ์
    ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมประเมนิเพือ่แตง่ต ัง้บคุคลฯ  มรภ. มหาสารคาม  
    ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมประเมนิเพือ่แตง่ต ัง้บคุคลฯ  มรภ. สกลนคร 
    ผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมประเมนิเพือ่แตง่ต ัง้บคุคลฯ  มรภ. เชยีงราย 

 

การวเิคราะหค์า่งาน 
และการเขยีนแบบประเมนิคา่งาน 
เพือ่ก าหนดต าแหนง่ทีส่งูข ึน้ 
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ความหมายของการประเมนิคา่งาน 

      การประเมนิคา่งาน(ก.พ.อ.) หมายถงึ กระบวน 

การวัดคณุคา่งานของต าแหน่งโดยน างานมาเปรยีบ 
เทยีบกนัภายใตอ้งคป์ระกอบทีเ่ป็นตวัวัดหลกัเพือ่ตี
คา่งาน*  

          

   * ขอ้ 1 ในเอกสารแนบ 5 ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานการ
ก าหนดระดบัต าแหน่งและการแตง่ ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุม 
ศกึษาใหด้ ารงต าแหน่งทีส่งูขึน้ พ.ศ.2553 
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ทีม่า : เอกสารการบรรยาย การก าหนดต าแหน่งและการประเมนิคา่งาน  
    จัดท าโดย ส านักงานขา้ราชการพลเรอืน(กพ.) 
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       การก าหนดระดบัต าแหน่งใดใหส้งูขึน้ ต าแหน่ง
นัน้ จะตอ้งมหีนา้ที ่และรับผดิชอบ คณุภาพ และ 

   คามยุง่ยากของงานในต าแหน่งทีเ่พิม่ขึน้ หรอื
เปลีย่นแปลงในสาระส าคญั ถงึบทบาททีจ่ะตอ้ง
ก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัสงูขึน้* 

       การก าหนดระดับต าแหน่ง ตอ้งยดึหลักการ
วเิคราะหภ์ารกจิของหน่วยงาน และประเมนิคา่
งาน เพือ่วดัคณุภาพของต าแหน่ง ตามลกัษณะ
งาน หนา้ที ่และความรับผดิชอบ** 

   * ขอ้2  , ** ขอ้3  ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานการก าหนดระดบั
ต าแหน่งและการแตง่ ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาใหด้ ารง
ต าแหน่งทีส่งูขึน้ พ.ศ.2553 
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ทีม่า : เอกสารการบรรยาย การก าหนดต าแหน่งและการประเมนิคา่งาน  
    จัดท าโดย ส านักงานขา้ราชการพลเรอืน(กพ.) 
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เมือ่ไหรต่อ้งมกีารประเมนิคา่งาน 

1. มกีารก าหนดต าแหน่งขึน้ใหมใ่นหน่วยงาน 
2. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบและคณุภาพงานของ 
    ต าแหน่งเปลีย่นไป 
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7 

 
องคป์ระกอบ
ประเมนิคา่งาน 
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ระดบั...        ช านาญงาน  
             ช านาญงานพเิศษ 
                   ช านาญการ  
              ช านาญการพเิศษ 

องคป์ระกอบทีใ่ชใ้น การวเิคราะหค์า่งาน  
4 องคป์ระกอบ 

• หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ   (30 คะแนน) 

• ความยุง่ยากของงาน     (30 คะแนน) 

• การก ากบัตรวจสอบ       (20 คะแนน) 

• การตดัสนิใจ                (20 คะแนน) 
                           รวม 100 คะแนน 
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1) ดา้นความรูแ้ละทักษะทีจ่ าเป็นในงาน (80 คะแนน) 

ระดบั...           เชีย่วชาญ 
                  เชีย่วชาญพเิศษ 

    องคป์ระกอบทีใ่ชใ้น การวเิคราะหค์า่งาน 10 
องคป์ระกอบ 300 คะแนน 

• ความรูแ้ละช านาญงาน (40 คะแนน) 

• การบรหิารจัดการ (20 คะแนน) 

• การสือ่สารและปฏสิมัพันธ ์(20 คะแนน) 
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2) ดา้นความสามารถในการตดัสนิใจและแกปั้ญหา 
 (80 คะแนน) 

• กรอบแนวคดิในการแกปั้ญหา (40 คะแนน) 

• อสิระในการคดิ (20 คะแนน) 

• ความทา้ทายใน (20 คะแนน) 

 3) ดา้นภาระงานทีรั่บผดิชอบ (140 คะแนน) 

• การวเิคราะหข์อ้มลู (40 คะแนน) 

• อสิระในการปฏบิตังิาน (20 คะแนน) 

• ผลกระทบจากการปฏบิตังิาน (40 คะแนน) 

• ลกัษณะทีป่ฏบิตัขิองต าแหน่ง (40 คะแนน) 
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แบบฟอรม์ 

ประเมนิคา่งาน 
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แบบ 
ฟอรม์ 
มาตร 
ฐาน 
ของ  
กพอ.  

 

(ม ี3 ขอ้) 
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คณะกรรมการประเมนิคา่งาน* 

           ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิ
คา่งาน จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คนแตไ่มเ่กนิ 5 คน โดยมี
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูเ้สนอ รว่มเป็นคณะกรรมการ
ดว้ย  

           และมหีัวหนา้หน่วยงานทีรั่บผดิชอบการบรหิารงาน
บคุคลเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  * จากขอ้ 11 ของประกาศ ก.พ.อ. ฉบบัลงวนัที ่22ธค.53  
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คะแนนการประเมนิคา่งาน 
(ของ กพอ.) 

 

1. ช านาญงาน/ช านาญการ   64 คะแนน(เต็ม 100 คะแนน) 

2. ช านาญงานพเิศษ/ช านาญการพเิศษ  
                                  84 คะแนน(เต็ม 100 คะแนน) 

3. เชีย่วชาญ                    170 คะแนน(เต็ม 300 คะแนน) 

4. เชีย่วชาญพเิศษ             235 คะแนน(เต็ม 300 คะแนน) 
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ทีม่า : เอกสารการบรรยาย การก าหนดต าแหน่งและการประเมนิคา่งาน  
    จัดท าโดย ส านักงานขา้ราชการพลเรอืน(กพ.) 
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์ 
 

การเขยีนเขยีนคา่งาน 
และ 

ใบประเมนิของกรรมการ 
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ขอ้สงัเกตมี

แค่ 2องค ์

ประกอบ 

(ขาด ๓.การ

ก ากบั

ตรวจสอบ 

20 คะแนน 

และ ๔.การ

ตดัสินใจ  

20คะแนน ) 
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           จากแบบฟอรม์ขา้งตน้ คณะกรรมการประเมนิฯจะ
พจิารณาใหค้ะแนน ในขอ้ที ่2. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 
ของต าแหน่ง(ต าแหน่ง เดมิ-ใหม)่ และขอ้ที ่3. ความ
ยุง่ยากและความซบัซอ้นของงานทีเ่ปลีย่นไป (งาน เดมิ-
ใหม)่                
 

        ในแบบฟอรม์ขอ้ที ่3. ผูเ้สนอขอฯจะตอ้งเขยีนอธบิาย
ชีแ้จง (1) คณุภาพของงาน และ (2)ความยุง่ยากและความ
ซบัซอ้นของงาน เทา่นัน้ ! และตอ้งเขยีนใหเ้ป็นรปูธรรม       
     

 
                      
 

    **โดยในแบบฟอรม์ขอ้ที ่3.ไมม่(ีชอ่ง)ใหเ้ขยีนหวัขอ้ 
(3)การก ากบัตรวจสอบ และ (4)การตดัสนิใจ ทีเ่ป็น 4 
องคป์ระกอบของการ “ประเมนิคา่งาน” ตามที ่กพอ.
ก าหนด** 
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        (1)คณุภาพของงานตอ้งเขยีนวา่(หนา้ทีค่วามรับผดิ 
ชอบของต าแหน่ง) วา่งานทีป่ฏบิตัมิคีณุภาพเป็นอยา่ง 
ไร? โดยทั่วๆไปค าวา่คณุภาพ(เป็นนามธรรม) จะหมาย 
ถงึความพงึพอใจ ความถกูตอ้ง ความประหยัด และ 
ทันเวลา 

        (2) ความยุง่ยากซบัซอ้นตอ้งเขยีนใหเ้ห็นวา่งานที ่
ปฏบิตันัิน้ยุง่ยากอยา่งไร? ซบัซอ้นอยา่งไร?   
  
                      
 

        สว่นขอ้ (3)การก ากบัตรวจสอบ และ (4)การตดัสนิใจ  
แมใ้นแบบฟอรม์ไมม่ที ีใ่หเ้ขยีน  ขอแนะน าวา่ใหเ้ขยีน
ตอ่ทา้ยเลยเนือ่งจากถา้ไมเ่ขยีนจะไมค่รบ 4องคป์ระกอบ 
ของการ “ประเมนิคา่งาน”  
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แบบฟอรม์เขยีนคา่งาน 
ระดบัช านาญการ ช านาญการพเิศษ 

 

1. ชือ่ต าแหน่ง..เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทั่วไป.. ระดบั..ปฏบิตักิาร... 

     สงักดั...กองกลาง ส านักงานอธกิารบด.ี... 

     ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..เจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทั่วไปฯ 
                                                    ระดบั..ช านาญการ  
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2. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดมิ ต าแหน่งใหม ่

1. …………………………........... 

…………………………………… 

2.  …………………………………... 

     …………………………………… 

3.  …………………………………… 

     …………………………………… 

 

1. …………………………........... 

…………………………………… 

2.  …………………………………... 

     …………………………………… 

3.  …………………………………… 

     …………………………………… 

 

ตามเอกสารแนบ 2 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุภาพ ความยุง่ยากและ 

    ความซบัซอ้นของงานทีเ่ปลีย่นไป 
 

งานเดมิ งานใหม ่

  1) คณุภาพของงาน..............  

......................……………… 

  2) ความยุง่ยากและความซบัซอ้น

ของงาน...........................     

…………………………………… 

  3) การก ากบัตรวจสอบ.......... 

..................................... 

  4) การตดัสนิใจ................... 

.....................................    

 
  1) คณุภาพของงาน..............  

......................……………… 

  2) ความยุง่ยากและความซบัซอ้น

ของงาน...........................     

…………………………………… 
  3) การก ากบัตรวจสอบ.......... 

..................................... 

  4) การตดัสนิใจ................... 

..................................... 

 
** ขอ้สงัเกต มีแค่ 2องคป์ระกอบ (ขาดการก ากบัตรวจสอบ และ การตดัสินใจ) 
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ใบใหค้ะแนน 
ของกรรมการ 

ระดบั 

ช านาญการ  
ช านาญการพเิศษ 
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4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง 
 

องคป์ระกอบ 
คะแนน 

เต็ม 

 

คะแนน 

ทีไ่ดร้ับ 

 

เหตผุลในการ

พจิารณา 
1. หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

 ( ) ปฏบิัตงิานระดับตน้ โดยตอ้งใช ้

ความคดิรเิริม่ประกอบกบัวธิกีาร หรอื

แนวทางปฏบิัตทิีม่อียู(่10-15 คะแนน) 

 ( ) ปฏบิัตงิานทีค่อ่นขา้งยาก หรอืงานที่

มขีอบเขตเนือ้หาคอ่นขา้งหลากหลาย  

โดยตอ้งใชค้วามคดิรเิริม่ในงานทีม่ ี

แนวทางปฏบิัตนิอ้ยมาก(16-20 คะแนน) 

 ( ) ปฏบิัตงิานทีย่ากหรอืงานทีม่อีบเขต 

เนือ้หาหลากหลาย โดยตอ้งใชค้วามคดิ 

 รเิริม่ในการปรับเปลีย่นวธิกีารปฏบิัตใิห ้

เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (21-25 

คะแนน) 

 ( ) ปฏบิัตงิานทีย่ากมากหรอืงานทีม่ี

ขอบเขตเนือ้หาหลากหลาย โดยตอ้งใช ้

ความคดิรเิริม่ในการก าหนดหรอืปรับ 

เปลีย่นแนวทางปฏบิัตใิหเ้หมาะสมกับ

สภาพการณ์ (26-30 คะแนน) 

 

        30 

ตามเอกสารแนบ 2 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง (ตอ่)... 
 

องคป์ระกอบ 
คะแนน 

เต็ม 

 

คะแนน 

ทีไ่ดร้ับ 

 

เหตผุลในการ

พจิารณา 
 

องคฯ์ ที ่2. ความยุง่ยากของงาน 
 

 ( ) เป็นงานทีไ่มยุ่ง่ยาก มแีนวทางปฏบิัตทิี ่

      ชดัเจน(10-15 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีค่อ่นขา้งยากซบัซอ้น และม ี

      ขัน้ตอนวธิกีารทีค่อ่นหลากหลาย(16-

20 คะแนน) 

 ( )  เป็นงานทียุ่ง่ยากซบัซอ้นตอ้ง)ประ 

      ยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ในการ  

     ปรับเปลีย่นวธิกีารปฏบิัตงิานใหเ้หมาะ 

      สมกบัสภาพการณ์ (21-25 คะแนน) 

 ( )  เป็นงานทีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้นมาก       

      ตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ 

      ในการก าหนดหรอืปรับเปลีย่นแนวทาง 

       ปฏบิัตงิานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง 

       กบัสภาพการณ์(26-30 คะแนน) 

 

 
 

        30 

ตามเอกสารแนบ 2 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง (ตอ่)... 
 

องคป์ระกอบ 
คะแนน 

เต็ม 

 

คะแนน 

ทีไ่ดร้ับ 

 

เหตผุลในการ

พจิารณา 

 

องคฯ์ ที ่3. การก ากบัตรวจสอบ 
 

 ( ) ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบ 

      อยา่งใกลช้ดิ(1-5 คะแนน) 

 

 ( ) ไดรั้บการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการ 

      ปฏบิัตงิานบา้ง(6-10 คะแนน) 

 

 ( ) ไดรั้บการตรวจสอบ ตดิตามความกา้ว 

      หนา้ของการปฏบิัตงิานเป็นระยะตามที ่   

   ก าหนดในแผนปฏบิัตงิาน(11-15 คะแนน) 

 

 ( ) ไดรั้บการตรวจสอบ ตดิตามผลสมัฤทธิ ์

     ของการปฏบิัตงิานตามแผนงาน/ 

     โครงการ (16-20 คะแนน) 

 
 

        20 

ตามเอกสารแนบ 2 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 

26 / 276



27 

4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง (ตอ่)... 
 

องคป์ระกอบ 
คะแนน 

เต็ม 

 

คะแนน 

ทีไ่ดร้ับ 

 

เหตผุลในการ

พจิารณา 

 

องคฯ์ ที ่4. การตดัสนิใจ 
 

 ( ) ในการปฏบิัตงิานมกีารตัดสนิใจบา้ง  

      (1-5 คะแนน) 

 ( )  ในการปฏบิัตงิานมกีารตัดสนิใจดว้ย 

       ตนเองคอ่นขา้งมาก วางแผนก าหนด 

     แนวทางแกไ้ขปัญหาในงานทีรั่บผดิชอบ 

      (6-10 คะแนน) 

 ( ) ในการปฏบิัตงิานมกีารตัดสนิใจดว้ย 

      ตนเองอยา่งอสิระ สามารถปรับเปลีย่น 

       แนวทางและแกไ้ขปัญหาในการ 

      ปฏบิัตงิานทีรั่บผดิชอบ(11-15 คะแนน) 

 ( ) ในการปฏบิัตงิานมกีารตัดสนิใจดว้ย 

      ตนเองอยา่งอสิระ ในการรเิริม่พัฒนา 

      แนวทางและวธิกีารปฏบิัตงิาน(16-20  

      คะแนน) 
 

 
 

        20 

ตามเอกสารแนบ 2 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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สรปุผลการประเมนิคา่งาน/เหตผุล 
.............................................................................................................. 

.....................................................................................................................  

..................................................................... 

          (  ) ผา่นการประเมนิ 
   (  ) ไมผ่า่นการประเมนิ  

 

 คณะกรรมการประเมนิคา่งานลงนาม  

 

                                                      1. ....................(ประธาน) 
                                                   (...................)   

                                                      2. ....................(กรรมการ) 
                                                   (...................)   

                                                      3. ....................(กรรมการ) 
                                                   (...................)   

                                                      4. ....................(กรรมการ) 
                                                   (...................)  

                                                       5. ....................(กรรมการและเลขานุการ) 
                                                   (...................)                    
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กรณีใชต้ าแหนง่ 
หวัหนา้งาน 

ในการประเมนิ 
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องคป์ระกอบ
ประเมนิคา่งาน 
(หวัหนา้งาน) 
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    องคป์ระกอบทีใ่ชใ้น การวเิคราะหค์า่งาน  
5 องคป์ระกอบ 

• หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ   (20 คะแนน) 

• ความยุง่ยากของงาน     (20 คะแนน) 

• การก ากบัตรวจสอบ       (20 คะแนน) 

• การตดัสนิใจ                (20 คะแนน) 

• การบรหิารจัดการ          (20 คะแนน)  

                                  รวม 100 คะแนน 
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35 ชนก. 60 ชนพ.70 ชช.80 
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เกณฑก์ารตดัสนิ 
กรณีใชต้ าแหนง่หวัหนา้งาน 

ในการประเมนิ 
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แบบประเมนิคา่งาน 
ระดบัเชีย่วชาญ เชีย่วชาญพเิศษ 

 

1. ชือ่ต าแหน่ง...นักวทิยาศาสตร.์.. ระดบั...ช านาญการพเิศษ... 

    สงักดั...ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร.์... 

    ขอก าหนดต าแหน่งเป็น..วทิยาศาสตร.์. ระดบั..เชีย่วชาญ 
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2. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดมิ ต าแหน่งใหม ่

1. …………………………........... 

…………………………………… 

2.  …………………………………... 

     …………………………………… 

3.  …………………………………… 

     …………………………………… 

 

1. …………………………........... 

…………………………………… 

2.  …………………………………... 

     …………………………………… 

3.  …………………………………… 

     …………………………………… 

 

ตามเอกสารแนบ 3 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุภาพ ความยุง่ยากและ 

    ความซบัซอ้นของงานทีเ่ปลีย่นไป 
 

งานเดมิ งานใหม ่

  1) คณุภาพของงาน..............  

......................……………… 

  2) ความยุง่ยากและความซบัซอ้น

ของงาน...........................     

…………………………………… 

   

  1) คณุภาพของงาน..............  

......................……………… 

  2) ความยุง่ยากและความซบัซอ้น

ของงาน...........................     

…………………………………… 
   

** ขอ้สงัเกต มีแค่ 2องคป์ระกอบ (ขาดการก ากบัตรวจสอบ และ การตดัสินใจ) 
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ใบใหค้ะแนน 
ของกรรมการ 

ระดบั 

เชีย่วชาญ 
เชีย่วชาญพเิศษ 
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4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง 
 

1. ดา้นความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นในงาน 

( 3 องคป์ระกอบ) 

คะแนน 

เต็ม 

(80) 

 

คะแนน 

ทีไ่ดรั้บ 

 

เหตผุลในการพจิารณา 

 

องคฯ์ ที1่. ความรูแ้ละความช านาญงาน 
 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ หรอืใชทั้กษะ 

      ระดับสงูในงานเชงิเทคนคิ หรอืงานฝีมอืเฉพาะทาง 

      ระดับสงู ความช านาญในงานจะพัฒนาขึน้จากการ 

      สัง่สมประสบการณ์ และการสัง่สมทักษะในเชงิลกึ 

      (1-10 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งใชค้วามรูใ้นเชงิวชิาการหรอืวชิาชพี 

     เฉพาะซึง่เป็นงานทีต่อ้งใชก้ระบวนการแนวคดิ  

     ทฤษฎหีรอืองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสายอาชพี(11- 

     20 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามเชีย่วชาญในงานเชงิ 

      วชิาการหรอืวชิาชพีเฉพาะหรอืทักษะ และความ 

     ช านาญเฉพาะตัวสงูมากในต าแหน่งหนา้ทีรั่บผดิชอบ  

     รวมทัง้เป็นงานทีจ่ะตอ้งแกไ้ขปัญหาทียุ่ง่ยาก 

     ซบัซอ้นและใหค้ าปรกึษาได(้21-30 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามเชีย่วชาญจนสามารถ 

     น ามาวางแผนกลยทุธห์รอืนโยบายของหน่วยงานได ้

     รวมทัง้เป็นงานทีต่อ้งเป็นผูน้ าในการพัฒนาหรอืการ 

     รเิริม่โครงการทีเ่กดิประโยชนส์งูสดุตอ่พันธกจิของ 

     สถาบันอดุมศกึษา(31-40 คะแนน) 

 

        40 

ตามเอกสารแนบ 3 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 

41 / 276



42 

4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง  (ตอ่) .... 
 

1. ดา้นความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นในงาน 

( 3 องคป์ระกอบ) 

คะแนน 

เต็ม 

(80) 

 

คะแนน 

ทีไ่ดรั้บ 

 

เหตผุลในการพจิารณา 

 

องคฯ์ ที ่2. การบรหิารจดัการ 
 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งปฏบิตัทิีม่คีวามหลากหลายใน 

      เนือ้งาน เพือ่สนับสนุนวัตถปุระสงคอ์ยา่งใด 

      อยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งของหน่วยงาน 

      (1-5 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งปฏบิตัดิา้นการวางแผน  

      ตดิตาม ประสานความรว่มมอื รวมทัง้การให ้

      ค าแนะน าผูป้ฏบิตังิานอืน่ เพือ่สนับสนุน 

      วัตถปุระสงคห์รอืภารกจิอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

      หรอืหลายอยา่งในเชงิกลยทุธข์องหน่วยงาน  

      (6-10 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งปฏบิตัดิา้นการวางแผน  

      ตดิตามบรหิารจัดการงานวชิาการ ให ้

      ค าปรกึษาและประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 

      ระดบันโยบาย (11-15 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งบรหิารจัดการงานวชิาการหรอื 

      วชิาชพี และเป็นผูน้ าในเชงิวชิาการหรอื 

    วชิาชพีของสถาบนัอดุมศกึษา (16-20 คะแนน) 

 

        20 

ตามเอกสารแนบ 3 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง  (ตอ่) .... 
 

1. ดา้นความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็นในงาน 

( 3 องคป์ระกอบ) 

คะแนน 

เต็ม 

(80) 

 

คะแนน 

ทีไ่ดรั้บ 

 

เหตผุลในการพจิารณา 

 

องคฯ์ ที ่3. การตดิตอ่สือ่สารและปฏสิมัพนัธ ์
 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งตดิตอ่สมัพนัธก์บัทมีบคุคลภาย 

      นอกหรอืผูร้ับบรกิาร โดยการน าเสนอความคดิ 

      หรอืการเป็นผูฟั้งทีด่ ีเพือ่ใหไ้ดผ้ลสมัฤทธิต์ามที ่

      ก าหนดไว(้1-5 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งสามารถใหค้ าแนะน า หรอื 

      ค าปรกึษาแกบ่คุคลอืน่ รวมทัง้สามารถสอนงาน 

      แกท่มีได ้(6-10 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งสามารถตดิตอ่สือ่สารในระดบัที ่

      โนม้นา้วและสง่ผลตอ่การตดัสนิใจของหน่วย 

      งานระดบักองหรอืเทยีบเทา่ (11-15 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งสามารถตดิตอ่สือ่สารในระดบัที ่

      โนม้นา้วและสง่ผลตอ่การตดัสนิใจในระดบักล 

      ยทุธแ์ละนโยบายทีน่ าไปสูผ่ลสมัฤทธิข์อง 

      สถาบนัอดุมศกึษา(16-20 คะแนน) 

 

        20 

ตามเอกสารแนบ 3 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง  (ตอ่) .... 
 

2. ดา้นความสามารถในการตดัสนิใจ 

และแกไ้ขปญัหา ( 3 องคป์ระกอบ) 

คะแนน 

เต็ม 

(80) 

 

คะแนน 

ทีไ่ดรั้บ 

 

เหตผุลในการพจิารณา 

 

องคฯ์ ที ่4.กรอบแนวคดิในการแกไ้ขปญัหา 
 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งแกไ้ขปัญหาในภาพรวม โดยอสิระ 

     ทีจ่ะก าหนดทางเลอืก วธิกีารหรอืแนวทางภายใต ้

     กรอบแนวคดิของหน่วยงาน (1-10 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งแกไ้ขปัญหาภายใตน้โยบาย และ 

     เป้าหมายระยะสัน้ของหน่วยงาน ซึง่เป็นงานทีม่ ี

     อสิระในการคดิแนวทาง แผนงาน กระบวนการ 

     หรอืขัน้ตอนใหม่ๆ  เพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค ์

     ทีก่ าหนดไว ้(11-20 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งแกไ้ขปัญหาภายใตน้โยบาย พันธ 

      กจิและเป้าหมายระยะยาวของหน่วยงาน ซึง่เป็น 

      งานทีม่อีสิระในการก าหนดกลยทุธ ์แผนงาน  

      หรอืโครงการเพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท์ี ่

      ก าหนดไว ้(21-30 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งแกไ้ขปัญหาภายใตท้ศิทางและ 

     พันธกจิของสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่เป็นงานทีม่ ี

     อสิระในการบรูณาการและก าหนดนโยบายหรอื 

     เป้าหมายตา่งๆ เพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคท์ี ่

     ก าหนดไว ้ (31-40 คะแนน) 

 

        40 

ตามเอกสารแนบ 3 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง  (ตอ่) .... 
 

2. ดา้นความสามารถในการตดัสนิใจ 

และแกไ้ขปญัหา ( 3 องคป์ระกอบ) 

คะแนน 

เต็ม 

(80) 

 

คะแนน 

ทีไ่ดรั้บ 

 

เหตผุลในการพจิารณา 

 

องคฯ์ ที ่5. ดา้นอสิระในการคดิ 
 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งคดิ พจิารณาเลอืกหรอืตดัสนิใจใน 

     การใชร้ะบบแนวคดิ เทคนคิ หรอืวชิาการตา่งๆที ่

    เกีย่วขอ้งเพือ่ผลสมัฤทธิท์ีก่ าหนดไว ้(1-5  

    คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งคดิ พจิารณาเลอืกหรอืตดัสนิใจใน 

    การก าหนดแนวทางหรอืเป้าหมายของหน่วยงาน  

    รวมทัง้งานอืน่ทีอ่าจตอ้งคดิคน้องคค์วามรู ้ระบบ 

    แนวคดิ หรอืกระบวนการใหม่ๆ เพือ่ผลสมัฤทธิท์ี ่

    ก าหนดไว(้6-10 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งคดิ พจิารณาเลอืกหรอืตดัสนิใจใน 

    การปรับนโยบายหรอืกลยทุธข์องหน่วยงาน เพือ่ 

    เป็นแนวทางใหส้ว่นราชการบรรลผุลสมัฤทธิท์ี ่

    ก าหนดไว(้11-16 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งคดิ พจิารณาเลอืกหรอืตดัสนิใจใน 

     การปรับนโยบาย กลยทุธห์รอืภารกจิใหมข่อง 

    สถาบนัอดุมศกึษา (16-20 คะแนน) 

 

        20 

ตามเอกสารแนบ 3 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง  (ตอ่) .... 
 

2. ดา้นความสามารถในการตดัสนิใจ 

และแกไ้ขปญัหา ( 3 องคป์ระกอบ) 

คะแนน 

เต็ม 

(80) 

 

คะแนน 

ทีไ่ดรั้บ 

 

เหตผุลในการพจิารณา 

 

องคฯ์ ที ่6. ดา้นความทา้ทายในการคดิแกป้ญัหา 
 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งจดัการกบัสถานการณ์ทีม่รีปูแบบ 

      คอ่นขา้งแน่นอนหรอืมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั 

      สถานการณ์ในอดตีเป็นสว่นใหญ(่1-5 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งจัดการกบัสถานการณ์ทีอ่าจตอ้ง 

      คดิหาสาเหตเุพือ่ทบทวน หรอืแกไ้ขปัญหาหรอื 

      แนวทางทีเ่คยปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลผุลสมัฤทธิท์ี ่

      ก าหนดไว(้6-10 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งจัดการกบัสถานการณ์ทีต่อ้งมกีาร 

     ประเมนิและตคีวามโดยใชว้จิรญาณ เพือ่ตดัสนิใจ 

     หาทางแกไ้ขปัญหาทีอ่าจมคีวามเสีย่งและไมม่ ี

     ค าตอบเพยีงค าตอบเดยีว (11-16 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งจัดการกบัสถานการณ์พเิศษทีอ่าจ 

     ไมเ่คยเกดิขึน้มากอ่น ซึง่ตอ้งใชค้วามคดิ 

     สรา้งสรรคห์รอืความคดินอกกรอบ เพือ่ใหเ้กดิ 

      ผลสมัฤทธิใ์นระดบัสถาบนัอดุมศกึษา (16-20  

     คะแนน) 

 

        20 

ตามเอกสารแนบ 3 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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47 

4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง  (ตอ่) .... 
 

3. ดา้นภาระงานทีร่บัผดิชอบ 

( 4 องคป์ระกอบ) 

คะแนน 

เต็ม 

(140) 

 

คะแนน 

ทีไ่ดรั้บ 

 

เหตผุลในการพจิารณา 

 

องคฯ์ ที ่7. ดา้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถในการ 

     วเิคราะหข์อ้มลู ทัง้ในเชงิปรมิาณหรอืเชงิคณุภาพ  

     ส าหรับจัดท าขอ้เสนอหรอืรายงานรปูแบบตา่งๆ  

     เพือ่สนับสนุนภารกจิของหน่วยงานระดบักองหรอื 

     เทยีบเทา่ (1-10 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถในการ 

      วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู เพือ่ก าหนด 

      หลกัการหรอืแนวทางออกแบบกระบวนการหรอื 

      ระบบทีส่ าคญัหรอืสรา้งแบบจ าลอง เพือ่ 

      สนับสนุนภารกจิของหน่วยงาน (11-20 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถในการ 

       วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู เพือ่บรรล ุ

      ผลสมัฤทธิต์ามพนัธกจิของหน่วยงาน  (21-30  

      คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีต่อ้งใชค้วามรูค้วามสามารถในการ 

      วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู ส าหรับการ 

      ประเมนิสถานการณ์ เพือ่ก าหนดทศิทางใน 

      เชงิกลยทุธแ์ละนโยบายของสถาบนัอดุมศกึษา  

     (31-40 คะแนน) 

 

        40 

ตามเอกสารแนบ 3 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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48 

4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง  (ตอ่) .... 
 

3. ดา้นภาระงานทีร่บัผดิชอบ 

( 4 องคป์ระกอบ) 

คะแนน 

เต็ม 

(140) 

 

คะแนน 

ทีไ่ดรั้บ 

 

เหตผุลในการพจิารณา 

 

องคฯ์ ที ่8. ดา้นอสิระในการปฏบิตังิาน 
 

 ( ) เป็นงานทีม่อีสิระในการปฏบิตังิานภายใต ้

     นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจตอ้งรายงาน 

     ผลสมัฤทธิห์รอืขอค าปรกึษาตามสมควร (1-5  

     คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีม่อีสิระในการปฏบิตังิานหรอืให ้

      ค าปรกึษาภายใตน้โยบายของหน่วยงาน โดย 

      อาจตอ้งรายงานผลสมัฤทธิห์รอืขอค าปรกึษา 

      ตามสมควร (6-10 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีม่อีสิระในการปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ล 

      ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายของหน่วยงาน (11-16  

       คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีม่อีสิระในการปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ล 

      ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายของสถาบนัอดุมศกึษา  

     (16-20 คะแนน) 

 

        20 

ตามเอกสารแนบ 3 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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49 

4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง  (ตอ่) .... 
 

3. ดา้นภาระงานทีร่บัผดิชอบ 

( 4 องคป์ระกอบ) 

คะแนน 

เต็ม 

(140) 

 

คะแนน 

ทีไ่ดรั้บ 

 

เหตผุลในการพจิารณา 

 

องคฯ์ ที ่9. ดา้นผลกระทบการปฏบิตังิาน 
 

 ( ) เป็นงานทีม่สีง่ผลกระทบตอ่องคป์ระกอบหลาย 

      สว่นของวัตถปุระสงค ์หรอืภารกจิหลกัของ 

      หน่วยงาน (1-10 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีม่สีง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงาน  

      แผนปฏบิตังิานหรอืการวางแผนกลยทุธโ์ดยรวม 

      ของหน่วยงาน (11-20 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีม่สีง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงาน  

      แผนปฏบิตังิานหรอืการวางแผนกลยทุธโ์ดยรวม 

      ของสถาบนัอดุมศกึษา (21-30 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานทีม่สีง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิงาน 

      โดยรวมทัง้หมดของภาครัฐ และยังสง่ผลตอ่การ 

      ก าหนดแผนกลยทุธแ์ละแผนงานของสถาบนั 

      อดุมศกึษา (31-40 คะแนน) 

 

        40 

ตามเอกสารแนบ 3 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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50 

4. การประเมนิคา่งานของต าแหน่ง  (ตอ่) .... 
 

3. ดา้นภาระงานทีร่บัผดิชอบ 

( 4 องคป์ระกอบ) 

คะแนน 

เต็ม 

(140) 

 

คะแนน 

ทีไ่ดรั้บ 

 

เหตผุลในการพจิารณา 

 

องคฯ์ ที ่10. ดา้นลกัษณะงานปฏบิตังิาน 

                   ของต าแหนง่ 
 

 ( ) เป็นงานสนับสนุน ประสาน ใหค้ าปรกึษาแนะน า 

      แกบ่คุลากรหรอืหน่วยงานอืน่ ตามกรอบความรู ้

      หรอืแนวทางทีก่ าหนดไว(้1-10 คะแนน) 

 ( )  เป็นงานพฒันาและก าหนดหลกัเกณฑ ์ระบบ 

       ตน้แบบคูม่อื หรอืนโยบายตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถ 

       น าไปใชไ้ดต้ามภารกจิของแตล่ะหน่วยงาน 

       (11-20 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานบรหิารจัดการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลสมัฤทธิ ์

      การตดัสนิใจมคีวามส าคญัมากกวา่กระบวนการที ่

      ก าหนดไว(้21-30 คะแนน) 

 ( ) เป็นงานใหค้ าปรกึษาโดยใชค้วามเชีย่วชาญเป็น 

      พเิศษในสายอาชพี ซึง่สง่ผลตอ่การก าหนดกล 

      ยทุธข์องหน่วยงาน(31-40 คะแนน) 

 

        40 

ตามเอกสารแนบ 3 

ทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

ลงวนัท่ี 22 ธค.53 
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สรปุผลการประเมนิคา่งาน/เหตผุล 
..............................................................................................................  

..................................................................................................................... 

..................................................................... 

           (  ) ผา่นการประเมนิ 
   (  ) ไมผ่า่นการประเมนิ  

 

 คณะกรรมการประเมนิคา่งานลงนาม  
 

                                                      1. ....................(ประธาน) 
                                                   (...................)   

                                                      2. ....................(กรรมการ) 
                                                   (...................)   

                                                      3. ....................(กรรมการ) 
                                                   (...................)   

                                                      4. ....................(กรรมการ) 
                                                   (...................)  

                                                       5. ....................(กรรมการและเลขานุการ) 
                                                   (...................)                    

 
 

แทรกแบบฟอรม์* 
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กรณีใชต้ าแหนง่ 
หวัหนา้งาน 

ในการประเมนิ 
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เกณฑก์ารตดัสนิ 
กรณีใชต้ าแหนง่หวัหนา้งาน 

ในการประเมนิ 
 

53 / 276



ตวัอยา่งในการเขยีนคา่งาน 
ในการขอก าหนด 
ระดบัต าแหนง่ 

ช านาญการ 
 

ชนก. 19.2-12.8   ชนพ. 25.2-16.8 
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เทคนคิการเขยีน 
องคฯ์ที ่1 หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

(ต าแหนง่ เดมิ – ใหม)่ 
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59 

           จากมาตรฐานก าหนดต าแหน่งเขยีนวา่... ปฏบิตังิานใน
ฐานะผูป้ฏบิตัทิีม่ปีระสบการณ์ โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ 
ความช านาญ ทักษะ และประสบการณ์สงู ใหร้ะบวุา่เราไดท้ า 
ในเรือ่งอะไรบา้ง?   

          มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเขยีนวา่...ปฏบิตังิานทีต่อ้งท า 

การ ศกึษา ก็ใหร้ะบวุา่ได ้ศกึษา เรือ่งอะไร? 

        มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเขยีนวา่... คน้ควา้ ก็ใหร้ะบวุา่ 
ได ้คน้ควา้ เรือ่งอะไร? 

        มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเขยีนวา่... วเิคราะห ์ก็ใหร้ะบ ุ

วา่ได ้วเิคราะห ์เรือ่งอะไร? 

        มาตรฐานก าหนดต าแหน่งเขยีนวา่... สงัเคราะห ์ก็ใหร้ะบ ุ

วา่ได ้สงัเคราะห ์เรือ่งอะไร? 
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จากใบใหค้ะแนนของกรรมการฯ 

 

ชนก. 19.2-12.8   ชนพ. 25.2-16.8 
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แทรกตวัอยา่งการเขยีน 
ขอ้ 2  

ต าแหนง่เดมิ-ต าแหนง่ใหม ่
30 คะแนน 
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เทคนคิการเขยีน  
คณุภาพ และ  

ความยุง่ยากของงาน  
(งานเดมิ - งานใหม)่ 
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เทคนคิการเขยีน 
 องคฯ์ ที ่2 ความยุง่ยากของงาน 
( งาน เดมิ – ใหม ่ 30 คะแนน) 
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จากใบใหค้ะแนนของกรรมการฯ 

 

ชนก. 19.2-12.8   ชนพ. 25.2-16.8 
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การเขยีน 
การก ากบัตรวจสอบใหเ้ป็นรปูธรรม 

         เทคนคิการเขยีนวา่งานทีท่ าอยูนั่น้วา่..ไดรั้บการก ากบั แนะน า 
ตรวจสอบเฉพาะบางเรือ่งทีส่ าคญั  ตดิตามความกา้วหนา้ของการ
ปฏบิตังิานเป็นระยะตามทีก่ าหนดในแผนปฏบิตังิาน/ไดรั้บการ
ก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏบิตังิานนอ้ยมาก ไดรั้บการ
ตรวจสอบตดิตามผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานตามแผนงาน/
โครงการ ฯลฯ 

   
             ในการทีจ่ะเขยีน Key Word เหลา่นีใ้หเ้ป็นรปูธรรม ผูเ้สนอ

ขอฯตอ้งน าเอางานทีต่นปฏบิตัอิยูนั่น้มาอธบิายดว้ยขอ้ความทีเ่ป็น
รปูธรรม 
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เทคนคิการเขยีน 
 องคฯ์ ที ่3 การก ากบัตรวจสอบ

(งาน เดมิ – ใหม)่ 
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จากใบใหค้ะแนนของกรรมการฯ 

 

ชนก. 19.2-12.8   ชนพ. 25.2-16.8 
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ขอย า้นะครบั 
เป็นผูบ้งัคบับญัชาก ากบั

ตรวจสอบเรา 
ไมใ่ชเ่ขยีนเป็นตรวจสอบ
ถกู-ผดิการท างานของเรา 
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การเขยีน 
การตดัสนิใจใหเ้ป็นรปูธรรม 

         เทคนคิการเขยีนวา่งานทีท่ าอยูนั่น้ มกีารตดัสนิใจคอ่นขา้งมาก 
โดยใหม้กีารรายงานผลการตดัสนิใจในเรือ่งทีส่ าคญั ในการ
ปฏบิตังิานมกีารตดัสนิใจดว้ยตนเองอยา่งอสิระ สามารถปรับ 
เปลีย่นแนวทาง และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิตังิานทีรั่บผดิชอบ มี
การรเิริม่พัฒนา แนวทาง และวธิกีารปฏบิตังิาน ฯลฯ 

   

            ในการทีจ่ะเขยีน Key Word เหลา่นีใ้หเ้ป็นรปูธรรม ผูเ้สนอ
ขอฯตอ้งน าเอางานทีต่นปฏบิตัอิยูนั่น้มาอธบิายดว้ยขอ้ความทีเ่ป็น
รปูธรรม 
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เทคนคิการเขยีน 
 องคป์ระกอบที ่4 การตดัสนิใจ 

(งาน เดมิ – ใหม)่ 
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จากใบใหค้ะแนนของกรรมการฯ 

 

ชนก. 19.2-12.8   ชนพ. 25.2-16.8 
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เทคนคิการเขยีน 
 องคป์ระกอบที ่5 การบรหิารจดัการ 

(งาน เดมิ – ใหม)่ 
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จากใบใหค้ะแนนของกรรมการฯ 
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การเขยีน ขอ้ 3 
 

       ใหเ้อา Flow Chart ในแตล่ะชิน้งานทีเ่ขยีน 
ในขอ้ 2 หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ(ตามทีไ่ดร้บัมอบ 
หมาย) มาเขยีนรายละเอยีดของงานทีป่ฏบิตั ิ
ในแตล่ะชิน้งาน จากน ัน้.. กก.ประเมนิจะใหค้ะแนน 
ในเรือ่ง... 
    - คณุภาพของงาน                           
    - ความยุง่ยากซบัซอ้นของงาน  
    - การก ากบัตรวจสอบ   
    - การตดัสนิใน  
    - การบรหิารจดัการ*  
 
* ใชก้บัต าแหนง่หวัหนา้งานในการยืน่ขอฯ 
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สมมตุวิา่... 
ชิน้งานแรกทีท่ าคอื 
การจดัท าค าขอ งปม.  
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จาก.. ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

แตล่ะขั้นตอน สอดแทรกดว้ย 

๑.คุณภาพ  

๒.ความยุง่ยากซบัซอ้น  

๓.การก ากบัตรวจสอบ  

๔.การตดัสินใจ รวมทั้งส้ิน 70 คะแนน 

เล่าเรื่องราวใหเ้ป็น “รอ้ยแกว้” 
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  ตวัอยา่งการเขยีนงานเดมิในชอ่งทางซา้ยมอื 
ใหเ้ขยีนแบบออมๆมอื 1.มคีณุภาพ+2.ความยุง่ยาก+ 

     3.การก ากบัตรวจสอบ +4.การตดัสนิใจ จะเป็นดงันี.้..  

           งานทีป่ฏบิตัใินการ การจดัท าค าของบประมาณผู ้
ปฏบิตัไิดด้ าเนนิการรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู(2.เป็น
งานทียุ่ง่ยากตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรู)้ ในการจัดท า งปม.
ทัง้ในปี งปม. ทีผ่า่นมาและทีจ่ะตัง้ใหม ่จ านวน 22 คณะ/
หน่วยหน่วยงาน ดว้ยการปรับปรงุวธิที างานใหเ้ร็วขึน้กวา่ปี
ทีผ่า่นมา(2.เป็นงานทียุ่ง่ยากปรับเปลีย่นวธิปีฏบิตังิาน)  
งปม.ตามแผนงาน/โครงการทีก่ าลังท าไดเ้สนอหวัหนา้
งาน และ ผอ.กองตรวจสอบในเรือ่งทีส่ าคญัเป็นระยะ
(3.การก ากบัตรวจสอบ) 
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             ส าหรับ งปม.ทีเ่ป็นเงนิคา่จา้งเหมาท าความสะอาด
ในปี งปม.ใหมน่ี ้ไดป้รับลดหน่วยงานทีใ่ชง้บคา่จา้งเหมา
ท าความสะอาดในปีทีผ่า่นมาทีผ่า่นมาไมห่มด ไปใหก้บั
หน่วยงานทีม่อีาคารใหมส่รา้งแลว้เสร็จ แตไ่มม่ ีงปม.
คา่จา้งเหมาท าความสะอาด (4.การตดัสนิใจ) ตดิตาม 
ประสานความรว่มมอืในการจัดท างบประมาณกบัผูรั้บ 
ผดิชอบของคณะหน่วยงานตา่งๆ(5.บรหิารจัดการ) ผลการ
ปฏบิตังิานงานมคีวามถกูตอ้ง และทันเวลา(1.มคีณุภาพ)  
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79 

   ตวัอยา่งการเขยีนงานใหมใ่นชอ่งทางขวามอื 
ใหเ้ขยีนแบบเต็มที ่1.มคีณุภาพ+2.ความยุง่ยาก+3.การ
ก ากบัตรวจสอบ + 4.การตดัสนิใจ แสดงใหเ้ห็นถงึการ
เปลีย่นแปลง จะไดเ้ป็นดงันี.้..  

           งานทีป่ฏบิตัใินการ การจดัท าค าของบประมาณผู ้
ปฏบิตัไิดด้ าเนนิการรวบรวม วเิคราะห ์และ สงัเคราะห์
ขอ้มลู (2.เป็นงานทียุ่ง่ยากซบัซอ้นมากมขีัน้ตอนวธิกีารที่
ยุง่ยาก) ในการจัดท า งปม.ทัง้ในปี งปม. ทีผ่า่นมาและที่
จะตัง้ใหม ่จ านวน 22 คณะ/หน่วยหน่วยงานโดยใชว้ธิี
จัดท า งปม.แนวใหม ่ทีใ่ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์Excel 
ชัน้สงู(Pivot table) ท าใหก้ารจัดท า งปม.มปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ (2.เป็นงานทียุ่ง่ยากซบัซอ้นมากมกีารปรับ 
เปลีย่นวธิกีารปฏบิตังิาน) 
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           งปม.ตามแผนงาน/โครงการทีท่ าเสร็จแลว้ไดเ้สนอ
หวัหนา้งานและ ผอ.กองตรวจสอบในเรือ่งทีส่ าคญั 
(3.การก ากบัตรวจสอบ) แกไ้ข-วางแผน-ก าหนดแนวทาง
การปฏบิตัใินการจัดท า งปม.ทีเ่ป็นเงนิคา่จา้งเหมาท า
ความสะอาดทีไ่มเ่พยีงพอในภาพรวมทัง้มหาวทิยาลัย 
(4.การตดัสนิใจ) ตดิตาม ประสานความรว่มมอืและให ้
ค าปรกึษาการจัดท างบประมาณกบัคณะหน่วนงานตา่งๆ 
ในมหาวทิยาลัย(5.บรหิารจัดการ) ผลการปฏบิตังิานงานมี
ความถกูตอ้ง ทันเวลา ผูบ้รหิาร/ผูรั้บบรกิาร มคีวามพงึ
พอใจในผลการปฏบิตังิาน (1.งานมคีณุภาพ)  
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หลงัจากน ัน้... 
ตรวจสอบวา่มคีรบ 
ท ัง้ 4 ขอ้ของการ
ประเมนิหรอืไม?่ 
ท ัง้ดา้น ซา้ย-ขวา 
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สมมตุวิา่... 
ชิน้งานสองทีท่ าคอื 
การตดิตามประเมนิ
แผนปฏบิตักิาร  
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สมมตุวิา่... 
ชิน้งานสามทีท่ าคอื 
การจดัท ากรอบ 
อตัราก าลงั 
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ตวัอยา่งการเขยีน 
แบบประเมนิคา่งาน 
ของ มหาวทิยาลยัตา่งๆ 

 

แทรกตวัอยา่ง 
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สรปุเทคนคิ 
การเขยีน 
คา่งาน 

ลงในแบบฟอรม์ 
 

(ตวัอยา่ง ชนก. ขอ ชนพ.) 
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เอกสารทีผู่ย้ ืน่ขอฯ 
ตอ้งกรอก 

ตามแบบฟอรม์ 
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87 ** ขอ้สงัเกต มีแค่ 2องคป์ระกอบ (ขาด ๓.การก ากบัตรวจสอบ และ ๔.การตดัสินใจ) 
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เอกสารทีก่รรมการฯ 
ตอ้งกรอก 

ตามแบบฟอรม์ 
(กรณีขอช านาญการ) 
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91 

เทคนิคการเขียนหวัข้อ 

2.หนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบของ

ต าแหนง่ 
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2. หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของต าแหนง่ 

ต าแหนง่เดมิ ต าแหนง่ใหม ่

              หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง
.......................................................(ระบ)ุ 
ระดบั......................(ระดบัเดิมท่ีครองอยู่) 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจริงมีดงันี.้.........  
(ให้บอกแต ่ช่ือชิน้งาน ว่ามีช้ินงานอะไร 
(พร้อมระบ ุดา้น.........ขอ้......ของระดบั 
ช านาญการ + ขัน้ตอนการปฏิบติังาน)        

   
      หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง
.................................................(ระบ)ุ 
ระดบั.......................... (ระดบัใหม่ท่ีจะขอ
แตง่ตัง้) ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ท่ี
ก าหนดโดย กพอ. เม่ือ 21 กย.53 มีดงันี ้
.....................................................               
..................................................... 

       .............. (มาจากมมาตรฐาน)................... 

        ................................................................ 
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เทคนิคการเขียนหวัข้อ 

3.วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุภาพ 

ความยุง่ยากและความซบัซอ้นของ

งานทีเ่ปลีย่นไป 
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3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุภาพ ความยุง่ 

    ยากและความซบัซอ้นของงานทีเ่ปลีย่นไป 

งานเดมิ งานใหม ่

           จากหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง
............(ระบ)ุ ระดบั .................(ระดบัเดิม
ท่ีครองอยู่) ตามท่ีได้รับมอบหมาย มี
(1)คณุภาพของงาน  (2)ความยุ่งยาก
ซบัซ้อน  (3) การก ากบัตรวจสอบ และ 
(4) การตดัสินใจ ของแต่ละช้ินงาน มีดงันี ้

 ชิน้งานที่ 1 ........................................... 
     (ให้อธิบายครบทัง้ 4 ข้อ ทีละชิน้งาน) 
 ชิน้งานที่ 2 ........................................... 
     (ให้อธิบายครบทัง้ 4 ข้อ ทีละชิน้งาน) 

                         ฯลฯ 

    ช่องขวามือจะเป็นงานใหม ่หลงัจากท่ีเราได้เข้าสู่ 
ต าแหน่ง(ท่ีจะขอแตง่ตัง้)ซึง่เป็นเร่ืองของ“อนาคต” ท่ี 
เรายงัไมรู้่เลยวา่ผู้บงัคบับญัชาจะมอบหมายงาน 
อะไรให้เราท า 

          เทคนิคการเขียน  จะเป็น ดงันี.้.. 
   มีการปฏิบตัทิี่ไม่น้อยไปกว่างานท่ีได้ปฏิบตัิใน 
ระดับ.................(เดมิที่ครองอยู่ ) +ภาระงานท่ี 
เปลี่ยนแปลง 
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ไม่ควรเขียนหวัข้อ    

3.วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุภาพ 

ความยุง่ยากและความซบัซอ้นของ

งานทีเ่ปลีย่นไป 

เป็นข้อๆแบบนี.้.. 
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3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุภาพ ความยุง่ยากและ 

    ความซบัซอ้นของงานทีเ่ปลีย่นไป 
 

งานเดมิ งานใหม ่

  

  1) คณุภาพของงาน..............  

......................……………… 

 2) ความยุง่ยากและความซบัซอ้น

ของงาน...........................     

…………………………………… 

  3) การก ากบัตรวจสอบ........... 

...........................(เดมิไมม่)ี 

  4) การตดัสนิใจ................... 

...........................(เดมิไมม่)ี 

 

 

 
   

เพราะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
ของแต่ละคนไม่ไดมี้งานแค ่
”ช้ินงานเดยีว” แต่ละช้ินงาน
จะมี (๑) คุณภาพของงาน (๒) 
ความยุง่ยากซบัซอ้นของงาน 
(๓) การก ากบัตรวจสอบ และ 

(๔) การตดัสินใจ ท่ีไม่
เหมือนกนั ไม่ สามารถเขียน
เป็น “ข้อๆ 4 ข้อ” ได ้
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แทรกตวัอยา่ง 
การเขยีน ขอ้ 3  
ทีเ่ขยีนเป็นขอ้ๆ 

 

แทรกตวัอยา่ง 80 และ 93 คะแนน 
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บคุคลท ัว่ไปประเมนิ 
เป็นต าแหนง่ ชนง.-ชงพ.

ชนก.-ชนพ. 
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             สิง่ทีต่อ้งประเมนิ 

             - ผลสมัฤทธิข์องงานตามตวัชีวั้ดของต าแหน่งที่
ครองอยู ่

             - ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งทีจ่ะประเมนิ 

             - ผลงานทีแ่สดงความเป็นผู ้ชนง. , ชงพ.
ชนก.,ชนพ.ฯลฯ(คูม่อืฯ,วเิคราะห,์สงัเคราะห,์วจัิย ฯลฯ) 

             - จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชพี 

 * ทกุต าแหน่งตอ้งผา่นการประเมนิคา่งาน 
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การใชต้ าแหน่ง 
หวัหนา้งาน ประเมนิ 

เป็นต าแหน่ง ชนก.-ชนพ. 
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             สิง่ทีต่อ้งประเมนิ 

             - ผลสมัฤทธิข์องงานตามตวัชีวั้ดของต าแหน่งที่
ครองอยู ่และแนวคดิในการพัฒนาปรับปรงุงานใน
ต าแหน่งใหม ่

             - ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งทีจ่ะประเมนิ 

             - สมรรถนะทางการบรหิาร 

  โดยไมต่อ้งมกีารประเมนิ 

             - ผลงานทีแ่สดงความเป็นผู ้ชนง. , ชงพ.
ชนก.,ชนพ.ฯลฯ(คูม่อืฯ,วเิคราะห,์สงัเคราะห,์วจัิย ฯลฯ) 

             - จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชพี   
 

* ทกุต าแหน่งตอ้งผา่นการประเมนิคา่งาน 
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ผลงานทางวชิาการ 
ทีจ่ะสง่ใหต้รวจ/ขอค าแนะน า 

ชือ่และสกล ุ

ต าแหน่งและระดบั 

หน่วยงานและมหา’ลยั 

ภาพถา่ยปัจจบุนั(เขา้ท าเนยีบ) 

สง่ครัง้ละบท 

หนา้ปกทีม่ชี ือ่เรือ่ง(อะไร) 

เบอรโ์ทรมอืถอื 
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        มปัีญหา ปรกึษา 
 

            ตดิตอ่.... 
 

         089-617-7878 
 

        หรอื 
 

  ruajar@kku.ac.th 
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ตวัอยา่ง 

 

การเขยีน 

แบบประเมนิคา่งาน 

ของ 

มหาวทิยาลัยตา่งๆ 
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จฬุาลงกรณ์ 

มหาวทิยาลัย 
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มหาวทิยาลัย 

ธรรมศาสตร ์
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1 
 

 
 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

 
1.  ชื่อต ำแหน่ง ........เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป........ ระดับ .......ปฏิบัติกำร........... 
     สังกัด ..........คณะศิลปศำสตร์..มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์........................................................ 
     ขอก ำหนดเป็นต ำแหน่ง ..........เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป............ ระดับ ........ช ำนำญกำร................... 
 
2.  หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
     (1.) กำรปฏิบัติงำน 
 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษา  
             รับผิดชอบกำรเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ จัดเตรียม
เอกสำรและข้อมูลส่งให้หลักสูตรเพื่อเตรียมควำมพร้อมใน
กำรตรวจประเมินภำยใน ระดับหลักสูตร จัดท ำคู่มือกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ร่วมจัดท ำคู่มือ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำคณะศิลปศำสตร์ รวมถึง
ร่วมจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)  
               
 
 
 
 
 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
    (1.) ตรวจสอบ ในลักษณะงำนที่ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนทั่วไปในฝ่ำยประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 การประกนัคุณภาพการศึกษา  
     รับผิดชอบกำรตรวจสอบข้อมูลกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของคณะ และด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อมูลร่วมกับกองส่งเสริมมำตรฐำนและประกัน
คุณภำพ มธ. ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้หลักสูตรเพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจประเมินภำยใน ระดับ
หลักสูตร จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ระดับหลักสูตร จัดท ำคู่ มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำคณะศิลปศำสตร์ ด ำเนินกำรตำมระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน และประสำนงำนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกับหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย รวมถึงจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR)  
              ซึ่งกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของคณะทั้งหมด เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ

แบบประเมินค่างาน แบบที ่2   
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 การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 

       รับผิดชอบกำรรำยงำนผลข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำร
ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ผ่ำนระบบรำยงำนผล
ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร  (monthly report) พร้อม
แนบรำยละเอียดประกอบตำมแบบฟอร์ม และรำยงำนผล
ตำมรอบปีงบประมำณอีกครั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การรวบรวมและจัดท าข้อมูลประกอบการ
พิจารณาใช้จัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล (QS)  

         รั บ ผิ ด ช อบ ก ำรรวบ รวม แล ะจั ด ท ำข้ อ มู ล
ประกอบกำรพิจำรณำใช้จัดอันดับมหำวิทยำลัยสำกล 
(QS)  
(2.) ศึกษำ รวบรวมข้อมูลทำงสถิติ สรุปรำยงำนกำรเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะ
ศิลปศำสตร์ กำรจัดเก็บข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ และกำรรวบรวมและจัดท ำ
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำใช้จัดอันดับมหำวิทยำลัย

ระบบกำรประกันคุณภำพของคณะฯ และสอดคล้อง
กับนโยบำยและแนวปฏิบัติของมหำวิทยำลัย  
 
 

 การจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 

       รับผิดชอบตรวจสอบกำรรำยงำนผลข้อมูลตำม
ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ผ่ำน
ระบ บ รำย งำน ผลตั ว ชี้ วั ด ก ำรป ฏิ บั ติ ร ำช ก ำร 
(monthly report) ตรวจสอบรำยละเอียดประกอบ
ตำมแบบฟอร์ม และรำยงำนผลตำมรอบปีงบประมำณ
อีกครั้งเมื่อสิ้นปีงบประมำณ และตรวจสอบผลกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำร
ป ฏิ บั ติ ร ำ ช ก ำ ร ข อ ง ค ณ ะ ศิ ล ป ศ ำ ส ต ร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ร่วมกับกองแผนงำน เพ่ือน ำ
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรมำจัดสรรสิ่งจูงใจ
แก่หน่วยงำนภำยในได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม 
โดยจะน ำผลกำรประเมินไปจัดสรรงบประมำณสมทบ
ให้กับหน่วยงำนจำกที่ได้รับปกติ 
 

 การรวบรวมและจัดท าข้อมูลประกอบการ
พิจารณาใช้จัดอันดับมหาวิทยาลัยสากล 
(QS)  

         รับผิดชอบกำรตรวจสอบกำรจัดเก็บข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำใช้จัดอันดับมหำวิทยำลัยสำกล 
(QS) เพ่ือส่งให้กองส่งเสริมมำตรฐำนและประกัน
คุณภำพ มธ. ตรวจสอบและส่งไปพิจำรณำใช้จัดอันดับ
มหำวิทยำลัยสำกลให้แก่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ต่อไป 
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สำกล (QS) 
(3.) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร ร่ำงหนังสือรำชกำร เตรียม
วำระกำรประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดท ำ
รำยงำนกำรประชุมชุดต่ำงๆ เช่น 

 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ คณะศลิปศำสตร์  

 คณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับหลักสูตร 

 คณะกรรมกำรฝ่ ำยด ำเนิ นงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ 

 คณ ะกรรมกำรประชำสัม พันธ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ 

 
(4.) ท ำเรื่องติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำงๆ กำรเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะ
ศิลปศำสตร์ จัดเตรียมเอกสำรและข้อมูลส่งให้หลักสูตร
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจประเมินภำยใน ระดับ
หลักสูตร 
(5.) กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ 
      ร่วมจัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ต่ำงๆ ของฝ่ำย
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ ตำมภำรกิจ
หลัก ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดเก็บข้อมูล
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ โดยมี
หน้ำที่ประสำนงำน ออกหนังสือเชิญ จดบันทึกสรุป
โครงกำร เป็นต้น 
 
 
 
 
 

    
(2.) ตรวจสอบ ก ำกับดูแลและติดตำมงำนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะศิลป
ศำสตร์ กำรจัดเก็บข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ และกำรรวบรวมและ
จัดท ำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำใช้จัด อันดับ
มหำวิทยำลัยสำกล (QS)รอบคอบ ควำมถูกต้อง 
รวมถึงกำรประสำนกับหน่วยงำน อ่ืนเพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนและกำรเก็บข้อมูลจำกฝ่ำยต่ำงๆ จำก
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก เป็นไปอย่ำงมีระบบ
และต่อเนื่อง 
 
(3.) ช่วยวำงแผนในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดเก็บข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำร
ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ และกำรรวบรวม
และจัดท ำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำใช้จัดอันดับ
มหำวิทยำลัยสำกลเพ่ือน ำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มำ
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของ
ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
(4.) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดต่อกำรตรวจสอบข้อมูล 
ทั้งภำยในและภำยนอกคณะ ทั้งในระดับเจ้ำหน้ำที่
และระดับผู้บริหำร และด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล
ร่วมกับกองส่งเสริมมำตรฐำนและประกันคุณภำพ มธ. 
กองแผนงำน มธ.  
(5.) บันทึก รวบรวม ศึกษำ ค้นคว้ำควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ในเรื่องกำรตรวจสอบรับรองคุณภำพระดับหลักสูตร 
กำรประเมินคุณภำพภำยใน กำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอก กำรจัดกำรข้อมูลตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร 
รวมถึงควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลก 
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2. ด้านการวางแผน 
    ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูลในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดเก็บข้อมูลตำมตัวชี้วัด
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ และกำรรวบรวม
และจัดท ำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำใช้จัดอันดับ

เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ ดังกล่ำว และ
ถ่ำยทอดให้แก่หน่วยงำนต่อไป 
 (6.) ให้บริกำรวิชำกำรในด้ำนต่ำงๆ  

      รับผิดชอบกำรจัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ต่ำงๆ 
ของฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ 
ตำมภำรกิจหลัก ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
กำรจัดเก็บข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ และกำรรวบรวมและจัดท ำ
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำใช้จัดอันดับมหำวิทยำลัย
สำกล (QS) เพ่ือให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ สำรมำรถด ำเนินงำนในเรื่องดังกล่ำวได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (7.)  ในฐำนะหัวหน้ำงำน มีหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห 
เพ่ือวำงแผนในกำรติดตำมแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
งำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ 
แผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำคณะ
ศิลปศำสตร์ รวมถึงแผนกำรเก็บข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำร
ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ และแผนกำร
รวบรวมและจัดท ำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำใช้จัด
อันดับมหำวิทยำลัยสำกลเพ่ือใหหนวยงำนมีกำรน ำ
แผนในด้ำนต่ำงๆ ดังกล่ำวไปสูกำรปฏิบัติอยำงเป
นระบบและตอเนื่อง รวมทั้ง เสนอปญหำอุปสรรคเพ่ือ
ใหมีกำรปรับแผนใหมีควำมเหมำะสมและสอดคลอง
กับกำรด ำเนินงำนปัจจุบัน 
 
2. ด้านการวางแผน 
    ศึกษำ วิ เครำะห์  เกี่ยวกับภำรกิจหลักในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ข้อมูล
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
และตรวจสอบ วิเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
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มหำวิทยำลัยสำกลเพ่ือน ำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มำสนับสนุน
ในกำรมำด ำเนินกำรจัดท ำแผนในด้ำนต่ำงๆต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน หน่วยงำนภำยนอก
ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรเก็บข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ และกำรรวบรวมและจัดท ำข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำใช้จัดอันดับมหำวิทยำลัยสำกล  
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนสำมำรถบรรลุผลตำมภำรกิจ และมี
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดกำรเก็บข้อมูลต่ำงๆ แก่
หน่วยงำนภำยในคณะ เพ่ือให้บุคลำกรในหน่วยงำนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถด ำเนินงำนในเรื่องดังกล่ำวได้

ใช้จัดอันดับมหำวิทยำลัยสำกลเพ่ือน ำมำด ำเนินกำร
จัดท ำ 

 แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ คณะศิลปศำสตร์  

 แผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
คณะศิลปศำสตร์  

 แผนกำรเก็บข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  

 แ ผ น ก ำ ร ร ว บ ร ว ม แ ล ะ จั ด ท ำ ข้ อ มู ล
ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร พิ จ ำ ร ณ ำ ใช้ จั ด อั น ดั บ
มหำวิทยำลัยสำกล  

ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และด ำเนินกำร
ควบคู่กันไปได้ และสำมำรถบรรลุผลตำมภำรกิจหลัก
ที่รับผิดชอบรวมถึงมีกำรประเมินแผนฯในด้ำนต่ำงๆ 
เพ่ือวิเครำะห์ ปรับปรุงแผนฯ โครงกำร และพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรของฝ่ ำยประกันคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  
 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน หน่วยงำน
ภำยนอก และผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบข้อมูล
ตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
และกำรตรวจสอบข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำใช้จัด
อันดับมหำวิทยำลัยสำกล เพ่ือประเมินผลข้อมูล และ
ส่งต่อแก่หน่วยงำนภำยนอกที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่
ผู้บริหำร เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ รวมถึงกำรให้
ข้อมูลต่ำงๆ แก่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกเพ่ือให้
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อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
4. ด้านการให้บริการ 
4.1 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเบื้ องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอด
ควำมรู้ในเรื่องกำรจัดเก็บข้อมูลตำมรอบระยะเวลำและ
ชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บให้แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน  
 
 
 
 
 
 
 
4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ ข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบั ติรำชกำรประจ ำปี
งบ ป ระมำณ  และกำรรวบ รวมและจั ดท ำข้ อมู ล
ประกอบกำรพิจำรณำใช้จัดอันดับมหำวิทยำลัยสำกล 
(QS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถ
ด ำเนินงำนในเรื่องดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
4. ด้านการให้บริการ 
4.1 ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอด
ควำมรู้ เช่น โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ต่ำงๆ ของฝ่ำย
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ ตำม
ภำรกิจหลัก ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำร
จัดเก็บข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ  และกำรรวบรวมและจัดท ำข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำใช้จัดอันดับมหำวิทยำลัยสำกล 
(QS) เพ่ือให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
สำรมำรถด ำเนิ นงำนในเรื่องดั งกล่ ำวได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ 
4.2 พัฒนำข้อมูล วิเครำะห์ ตรวจสอบ และวำงแผน
กำรจัดเก็บข้อมูล ให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ข้อมู ลตำมตั วชี้ วัดกำรปฏิ บั ติ รำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ  และกำรรวบรวมและจัดท ำข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำใช้จัดอันดับมหำวิทยำลัยสำกล 
(QS) เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหำรพิจำรณำประกอบกำร
ตัดสินใจ รวมถึงพัฒนำระบบกำรจัดเก็บรวบรวม 
ประมวลผล และตรวจสอบข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่ 

1. คุณภาพของงาน 
          หนำที่ ควำมรับผิดชอบ และคุณภำพของ
งำนเป็นลักษณะของงำนประจ ำในกำรเก็บข้อมูล
ต่ำงๆในรอบระยะเวลำที่ก ำหนดตำมแผนกลยุทธ์
และแผนกำรด ำเนินงำน  รวมถึงกำรประมวลผล
ข้อมูลเพ่ือในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
และประเมินผลตำมกรอบของของงำนในด้ำนต่ำงๆ 
เช่น ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพภำยใน และประสำนงำนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกับหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย รวมถึงจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ระดับคณะ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คุณภาพของงาน 
    เปนกำรท ำงำนเชิงยุทธศำสตร์ ซึ่งจ ำเปนตอง
ศึกษำงำนในภำพกวำง งำนเชิง นโยบำย ที่ตอง
แปลงแผนยุทธศำสตรเปนแผนกำรด ำเนินงำน
โครงกำรหรือกิจกรรมที่มีกำรรวมปฏิบัติใหเกิด
ผลส ำเร็จ ซึ่งตองใชควำมรูดำนกำรบริหำรจัดกำร
สมัยใหม ควำมรูดำนกำรติดตำมและประเมินผล
โครงกำรหรือกิจกรรม ทักษะในกำรประสำนงำน
กับหนวยงำนที่เกี่ยวของทั้งภำยในและภำยนอก 
ตลอดจนตองวิเครำะหหำเหตุผลเพ่ือแกไขปญหำ
และเสนอแนวทำงเลือกตอผูบริหำรในกำรปรับ    
เปลี่ยนแผนงำน โครงกำร ภำยใตขอจ ำกัดด้ำน
ทรัพยำกรและขอจ ำกัดอ่ืน เพ่ือใหกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนฯ โครงกำร กิจกรรม บรรลุเปำหมำย
โดยเฉพำะอยำงยิ่งกำรกระตุนใหบุคลำกร ทุกระดับ
เห็นควำมส ำคัญในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำใน
ระดับต่ำงๆ ทั้งกำรประเมินคุณภำพภำยในและ
ภำยนอก รวมถึงวิธีกำรสอนงำน ถำยทอดงำน และ
กำรพัฒนำตนเอง  
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2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
          ควำมยุ่งยำกและควำมซับซ้อนของงำนเป็นไป
ตำมลักษณะของข้อมูล ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
กิจกรรม ตำมแผนฯ ที่ก ำหนดไว้ ประกอบกับวิธีกำร 
หรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่  โดยด ำเนินงำนตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้  

2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
    มีควำมควำมยุ่งยำกและควำมซับซ้อนของงำนมำก
ขึ้น เนื่องจำกกำรเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนฯ มีควำมทับซ้อนกันในเรื่องตัว
ข้อมูลเอง และเรื่องระยะเวลำกำรด ำเนินงำนเป็นปี
ปฏิทิน ปีกำรศึกษำ และปีงบประมำณ จึงต้องมีกำร
จัดท ำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ แผนกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำคณะศิลปศำสตร์ รวมถึงกำรจัดท ำ
แผนกำรเก็บข้อมูลตำมตัวชี้วัดกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ และแผนกำรรวบรวมและจัดท ำ
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำใช้จัดอันดับมหำวิทยำลัย
สำกล ให้สอดคล้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
สำมำรถด ำเนินกำรควบคู่กันไปได้ เพ่ือใหบรรลุผลตำม
ภำรกิจหลักท่ีรับผิดชอบ 
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แบบประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญงาน / ช านาญการ 

1. อัตราเลขที่  พ. 2816 

  ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

 สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์  ก าแพงแสน 

  ขอก าหนดต าแหน่งเป็น นักวิชาการศึกษา ระดับ(ช านาญการ) 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งของ                               
นางสาวเกวลิน  อิสสะอาด ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ  ตามที่ได้รับมอบหมายจริง ดังนี้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งของ  
นางสาวเกวลิน  อิสสะอาด ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
ปฏิบัติการ  ตามที่ได้รับมอบหมายจริง ดังนี้ 

1. งานหลักสูตร 
1.1 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องด้านเอกสารหลักสูตรที่
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร และ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.2  ให้ค าแนะน า และประสานงานผู้จัดท า เพื่อด าเนินการ
แก้ไข 
1.3  เสนอผู้บริหารพิจารณาและน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการและคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
1.4  หลังจากผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
แล้ว ก็พิจารณากลั่นกรองการจัดท าหนังสือส่งออกไปยัง
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษา ก าแพงแสน ต่อไป 
ข้อมูลในระบบ มคอ.ออนไลน์ 
- จัดท าแผนกิจกรรมการด าเนินงาน มคอ.ออนไลน์ เพื่อเป็น
ปฏิทินในการติดตามผลการด าเนินงาน 
- จัดท าหนังสือแจ้งเตือนให้ภาควิชาฯ ด าเนินการจัดท า
รายละเอียดรายวิชา มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาก่อนเปิด
ภาคเรียน 1 สัปดาห์ 
- เข้าไปตรวจสอบในระบบและรายงานผลการด าเนินงาน
กลับไปยังภาควิชาฯ 
 
 

1. งานหลักสูตร 
1.1  ด้านการปฏิบัติงาน 
     1.1.1  ศึกษาค้นคว้าแนวทางการปฏิบัติงานที่ 
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รวมถึงขั้นตอนการด าเนินงานใน   
แต่ละข้ันตอนของการเสนอหลักสูตร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง ลดความผิดพลาดของงาน  
      1.1.2  จัดท าหนังสือติดตาม ให้แต่ละหลักสูตร
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลา รวมถึงการจัดท าข้อมูลก ากับเอกสารที่ได้เสนอ
เรื่องหลักสูตร ว่ากระบวนการแต่ละข้ันตอนอยู่ในขั้นตอนใด
และน าเสนอเข้าท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
      1.1.3  มีการจัดท าแผนการด าเนินงานติดตามข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง มคอ. ออนไลน์ ประกอบด้วย มคอ. 3 มคอ. 4  
มคอ. 5  มคอ.6 และ มคอ. 7  ให้เป็นไปตามปฏิทินของทาง
มหาวิทยาลัยฯ โดยการจัดท าหนังสือไปยังภาควิชาฯ ต่าง ๆ  
และติดตามเอกสารที่ต้องรายงาน      ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

- ท าหนังสือแจ้งเตือนการส่งรายงาน มคอ.5 และ  มคอ.6 
หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา 
- ท าหนังสือติดตามการส่งรายงาน มคอ.7 ภายใน     60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 

1.2  ด้านการวางแผน 
        1.2.1  วิเคราะห์และมีการวางแผนงานร่วมกันในชุด
คณะกรรมการวิชาการ กรณีที่แผนการด าเนินงานไม่เป็นไป 
ตามกรอบที่ก าหนด จะต้องมีการประชุมและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยการเร่งรัด
ภาควิชาฯ ต่าง ๆ ที่มีความล่าช้าก าชับให้เร่งเวลาการ
ท างานให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบข้อมูลในเบื้องต้น 
1.3 ด้านการประสานงาน 
       1.3.1  วิเคราะห์ข้อมูลกรณีที่เอกสารได้จัดส่งไปยัง
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อเกิดมีการแก้ไขเอกสารผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องรีบด าเนินการไปยังภาควิชาฯ โดยประสานงานจาก
ทางมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าเอกสารมาด าเนินการแก้ไข หรือ
กรณีท่ีเอกสารที่เสนอไปยังมหาวิทยาลัยฯ แล้ว เกิดความ
ล่าช้าผิดปกติ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องด าเนินการติดตามอย่าง
เร่งด่วน เพ่ือหาสาเหตุของเอกสารที่ล่าช้า และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น 
1.4  ด้านการบริการ 
       1.4.1  ให้ค าแนะน า วิธีการ  ขั้นตอนการจัดท า
เอกสาร รวมถึงการให้คู่มือที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรน าไป
ศึกษา เพ่ือจักได้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
เนื่องจากมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมที่เคย
ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีคู่มือเพ่ือน าไปศึกษา
เพ่ิมเติม รวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป  
       1.4.2  ด าเนินการติดตามเอกสารทุกเรื่องที่เสนอเข้าที่
ประชุมและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเบื้องต้น 
       1.4.3  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
หลักสูตรของคณะฯ 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

2. งานการจัดตารางเรียนตารางสอน 
2.1 ผู้ปฏิบัติงานส่งแผนการเรียนแต่ละหลักสูตรให้กับ

ผู้จัดท าในหน่วยงานกองบริหารวิชาการและนิสิต เพื่อลงใน
แบบฟอร์มแผนการเรียนที่ส่วนกลางเป็นผู้ก าหนด 

2.2 ประสานงานเอกสารแผนการเรียนจากหน่วยงานกอง
บริหารวิชาการและนิสิต ที่ด าเนินการจัดส่งมายังคณะฯ เพื่อ
ท าการตรวจสอบแผนการเรียน  หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงาน 
ด าเนินการส่งไปให้ภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องต่อไป (ใช้เวลา 1  สัปดาห์) 

2.3 รวบรวมและด าเนินการส่งเอกสารกลับไปยังหน่วยงาน
กองบริหารวิชาการ เพ่ือท าการแก้ไข/ยืนยันความถูกต้อง (ใช้
เวลา 3 วัน)  หลังจากนั้นกองบริหารวิชาการและนิสิต จะส่ง
แผนการเรียนไปยังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
ด าเนินการจัดรายวิชาพ้ืนฐานของคณะฯ ต่อไป เช่น วิชา
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี รวมถึงวิชาบูรณาการต่าง ๆ (ใช้เวลา 
1-2 เดือน) 

2.4 กองบริหารวิชาการและนิสิต รอเอกสารแผนการเรียน
จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลับมา และใช้เวลา
ตรวจสอบ (1 สัปดาห์) ก่อนส่งถึงคณะฯ 

2.5 ขั้นตอนการเตรียมตัวจัดรายวิชาปีที่ 1 และ  รายวิชา
ปีที่ 2 ส าหรับคณะฯ   
          2.5.1  ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการจัดท าแผนการเรียน
รายวิชาพ้ืนฐานปีที่ 1 และ รายวิชาปีที่ 2 โดยตรวจสอบจาก
โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละภาควิชาฯ และรวบรวมรายวิชา
เพ่ือด าเนินการจัดท า วัน-เวลาเรียน ต่อไป 
          2.5.2  ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการจัดตารางเรียน 
ด าเนินการประชุมร่วมกัน โดยการพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดตารางเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามก าหนดการของ
ส่วนกลาง มก. พร้อมกับแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบรายวิชา 
         2.5.3  รายวชิาที่มีการเรียนการสอนร่วมกัน  2      

2.  งานการจัดตารางเรียนตารางสอน 
     2.1  ด้านการปฏิบัติงาน 
      2.1.1.  ศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ในการจัดตารางเรียนตารางสอนของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาข้อมูลการจัดตาราง
เรียนของหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อน ามาใช้ปฏิบัติงาน 
2.1.2  ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการจัด
ตารางเรียนตารางสอน โดยการรวบรวมปัญหาระหว่าง
ด าเนินงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ลดความผิดพลาดของงาน 
2.1.3  ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลทรัพยากร
ห้องเรียน และน ามาปรับปรุงกระบวนการจัดห้องเรียนใน
รายวิชาของคณะฯ พร้อมทั้งประสานงานขอใช้สถานที่
ห้องเรียนของส่วนกลาง มก. (กรณีท่ีห้องเรียนภายในคณะฯ 
มีไม่เพียงพอ) 
2.2  ด้านการวางแผน 
2.2.1  มีการวางแผนการปฏิบัติงานในชุดของ
คณะกรรมการด้านการจัดตารางเรียนตารางสอน เพ่ือศึกษา 
และวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางร่วมกันเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2.2  ศึกษา วิเคราะห์ และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ร่วมกัน โดยยึดกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และ
ประกาศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของการจัด
ตารางเรียนตารางสอน 
2.3  ด้านการประสานงาน 
2.3.1  ประสานงานกับบุคคลที่จัดตารางเรียน ให้ค าแนะน า 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาการจัดตารางเรียน
ตารางสอนให้ดีขึ้น โดยค านึงถึงแนวทางส่วนใหญ่ที่
ปฏิบัติงานมาและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาความ
ผิดพลาดโดยสามารถน าเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

124 / 276



ภาควิชาฯ ให้ผู้จัดรายวิชาด าเนินการประสานงาน เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้ดีขึ้น   
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 
         2.5.4  ตั้งแต่ 2 ภาควชิาฯ ขึ้นไป ให้ผู้ปฏิบัติงาน      
นัดประชุมและก าหนดวัน-เวลาสอน ร่วมกัน โดยประสานงาน
ไปยังผู้รับผิดชอบเจ้าของรายวิชาโดยตรง 
2.5.5  ผู้ปฏิบัติงาน รวบรวม และจัดท าลงในแผนการเรียนของ
แต่ละสาขาฯ (ใช้เวลา ประมาณ 1 สัปดาห์) หลังจากนั้นจึง
ด าเนินการต่อไปยังภาควิชาฯ  ต่าง ๆ เพ่ือท าการจัดรายวิชาปี
ที่ 3 และ รายวิชาปีที่ 4 และบัณฑิตศึกษา          (ใช้เวลา 8 
วัน) 
2.6  รวบรวมรายวิชาจากภาควิชาฯ ต่าง ๆ  มาด าเนินการจัด
ตารางเรียน ภาพรวมของคณะฯ พร้อมตรวจสอบจ านวนนิสิต 
และจัดห้องเรียน ซึ่งมี 2 ส่วน ได้แก่ (ส่วนที่ 1 ตารางสรุป) 
และส่วนที่ 2 (ตารางการใช้ห้องเรียน) (ใช้เวลา 5 วัน) รวม
ระยะเวลาประสานงานห้องเรียนจากส่วนกลาง มก.  
2.7  ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการส่งเอกสารตารางเรียนสรุป
(ภาพรวม) ไปยังผู้จัดท าตารางเรียนส่วนกลาง มก. เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
2.8  ส่วนของคณะฯ ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการส่งตารางเรียนให้
ผู้เกี่ยวข้องขึ้นเว็บไซต์คณะ 
2.9  ผู้ปฏิบัติงานจัดท ารูปเล่มตารางเรียน ให้กับภาควิชาฯ 
ต่างๆ 
2.10  ผู้ปฏิบัติงานงาน จัดส่งรายละเอียดห้องเรียนให้กับผู้ดูแล
ห้องเรียน ไปด าเนินการติดหน้าห้องเรียน 

2.3.2  ประสานงานและส่งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูล
เผยแพร่ทางระบบสารสนเทศ 
2.4  ด้านการบริการ 
2.4.1  แจ้งผู้เกี่ยวข้องน าข้อมูลเผยแพร่ทางเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศของคณะฯ และ ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย   
2.4.2  จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  2.4.3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าสถิติการขอเปิด-ปิดรายวิชา 
และ สรุปรายวิชาขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา สอน จากเดิมที่
ก าหนดไว้ของคณะฯ 
  2.4.4. ควบคุม และติดตาม เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลตาราง
เรียนเพ่ือเข้าไปเผยแพร่เว็บไซต์ของคณะฯ มีความ ถูกต้อง
ของข้อมูล และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. งานจัดตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ 
3.1 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ใน 

รายวิชาปีที่ 1 และ รายวิชาปีที่ 2   และน ามาจัดลงใน
แบบฟอร์ม ตามช่วงวัน-เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด โดย
หลีกเลี่ยงรายวิชาพ้ืนฐานของส่วนกลาง เช่น วิชาคณิตศาสตร์ 
ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ วิชาบูรณาการ การสืบค้นข้อมูล
รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน สามารถสืบค้นจากระบบ
สารสนเทศนิสิต ว่ามีรายวิชาชนกับรายวิชาของคณะฯ หรือไม่ 
(ใช้เวลา 20 นาที) 

3.  งานจัดตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ 
  3.1  ด้านการปฏิบัติงาน 
           3.1.1  ศึกษาค้นคว้า ตรวจสอบ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ในการจัดตารางสอบรวมถึงอัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ 
 3.1.2  จัดท ารายละเอียดในแต่ละรายวิชาลงในแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด และตรวจสอบความถูกต้อง ของหมู่เรียน จ านวน
นิสิต กรรมการคุมสอบ ห้องเรียน ต้องไม่มีความซ้ าซ้อนกัน 

125 / 276



2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

3.2  ผู้ปฏิบัติงานเมื่อได้รับเอกสารกลับคืนมาจากทุกภาควิชาฯ  
ก็น ารายวิชาที่ภาควิชาฯ ระบุรายวิชาไว้ มาลงในแบบฟอร์มที่
ก าหนด พร้อมทั้งตรวจสอบชื่อหมู่เรียน จ านวนนิสิต และ
กรรมการคุมสอบไม่ซ้ าซ้อน รวมถึงห้องเรียนต้อง    ไม่ซ้ าซ้อน 
และหากมีห้องเรียนไม่เพียงพอก็ด าเนินการติดต่อห้องเรียนที่
ศูนย์เรียนรวมของส่วนกลาง มก.และตรวจสอบรายวิชาทั้งหมด
ในภาพรวมอีกครั้ง เพ่ือลดความผิดพลาด     (ใช้เวลา 1-2 
ชั่วโมง) 
3.3  จัดท าหนังสือไปยังภาควิชาฯ ต่าง ๆ ให้ด าเนินการจัด
รายวิชาปีที่ 3  รายวิชาปีที่ 4 และรายวิชาบัณฑิตศึกษา และให้
ส่งเอกสารกลับคืนมายังคณะฯ ภายในก าหนด                  
(ใช้เวลา 10 นาที) 
3.4  จัดท าเอกสารค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  คุมสอบ เสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ (ใช้เวลา 10 นาที) 
3.5  ผู้ปฏิบัติงานคัดกรองรายชื่อกรรมการทุกท่านและปินส์
เอ้าท์แจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป  (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) 
3.6  แจ้งข้อมูลไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขึ้นเว็บไซต์คณะฯ เพื่อ
การประชาสัมพันธ์ (ใช้เวลา 15 นาที) 
3.7  จัดท าเอกสารขออนุมัติหลักการส าหรับ การจ่ายตอบแทน
คณะกรรมการคุมสอบ  (ใช้เวลา 10 นาที) 
3.8  จัดท าสัญญายืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ   (ใช้
เวลา 7 นาที) 
3.9  สรุปค่าใช้จ่ายและปิดโครงการการจัดตารางสอบกลาง
ภาคและสอบไล่ (ใช้เวลา 30 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ พร้อม
รายละเอียดรายวิชาที่จัดสอบในแต่ละวัน เสนอผู้บริหาร
อนุมัติ 
3.1.4  คัดกรองข้อมูลแยกรายบุคคลพร้อมแจ้งแต่ละบุคคล 
รวมถึงผู้ดูแลห้องเรียน 
3.1.5  ส่งข้อมูลแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์คณะฯ 
3.1.6  จัดท าเอกสารขออนุมัติหลักการการใช้จ่ายเงิน  ค่า
กรรมการคุมสอบ รวมถึงค่าใช้จ่ายด าเนินการ โรเนียว 
ข้อสอบ 
3.1.7  สรุปค่าใช้จ่ายและปิดโครงการฯ 
3.1.8  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคใน         การจัดสอบ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง ลดความผิดพลาดของงาน 
     3.2  ด้านการวางแผน 
            3.2.1  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อให้ทันเวลา และมีเวลาทบทวนการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือลดข้อผิดพลาดการท างาน 
3.3  ด้านการประสานงาน 
             3.3.1  ติดตามข้อมูลจากภาควิชาฯ ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงต้องประสานงานกับ
หน่วยงานกองบริหารวิชาการ เพื่อให้ทราบถึงจ านวนนิสิตที่
คงทีไม่มีการเปลี่ยนแปลง และรายวิชาพ้ืนฐานไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เคยก าหนดไว้ 
3.3.2  กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอและไม่สามารถจัดช่วงเวลา
ที่ก าหนดได้ ต้องประสานงานกับเจ้าของวิชาเพ่ือท าการย้าย
ไปช่วงเวลาอ่ืน ๆ ที่ไม่มีรายวิชาชนกัน 
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 3.4   ด้านการบริการ  
             3.4.1  ให้ค าปรึกษา แนะน าการจัดสอบกับ
ผู้เกี่ยวข้อง และอ านวยความสะดวกแก่อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ กรณีท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงรายวิชาสอบและ
กรรมการคุมสอบ อย่างเร่งด่วน 
3.4.2  จัดเจ้าหน้าที่ดูแลห้องเรียนประจ าอาคาร ให้ช่วย
คอยดูแลอาจารย์เละเจ้าหน้าที่ในระหว่างสอบ 
3.4.3  จัดท าคู่มือปฏิบัติงานสอบเพ่ือพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

4.  งานด้านทะเบียนนิสิต 4. งานด้านทะเบียนนิสิต 
4.1 งานด้านการรับเข้านิสิต 

4.1.1 ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการรับเข้าที่
ผ่านมาในอดีตและปัจจุบัน โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานให้กับภาควิชาฯ ในการจัดท าแผนและก าหนด
จ านวนรับ รวมถึงเกณฑ์และคุณสมบัติของนักเรียนที่จะรับ 
ทั้ งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ 
4.1.2 จัดท าหนังสือแจ้งไปยังภาควิชาฯ ต่าง ๆ เพ่ือก าหนด
แผนการรับในแต่ละช่องทางการรับและจ านวนนิสิตที่จะรับใน
แต่ละรอบ   
4.1.3 รวบรวมและจัดท าข้อมูลสรุปลงในแบบฟอร์มตามที่ทาง
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด และแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยฯ 
4.1.4  หลังจากมีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน
เรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการสรุปผลการรับโดยการ
ประสานงานกับหน่วยงานกองบริหารวิชาการเพ่ือให้ได้จ านวน
นักเรียนที่ช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ และรายงานเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือ
รับทราบถึงความก้าวหน้าของนักเรียนรับเข้าในแต่ละช่อง
ทางการรับ 
 
 
 

    4.1 งานด้านการรับเข้านสิิต 
         4.1.1  ด้านการปฏิบัติงาน    
4.1.1.1  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในแต่ละช่อง
ทางการรับที่ไม่ได้นักเรียนตรงตามแผนการรับในราย
หลักสูตร ปัญหาและอุปสรรค และระยะเวลาของการ
เปิดรับสมัครเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยฯ อื่น ๆ ที่เปิดสอน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
4.1.2  ด้านการวางแผน 
4.1.2.1  มีการประชุมร่วมกันในชุดคณะกรรมการวิชาการ
เพ่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายเชิงรุกให้มากข้ึน  
4.1.2.2  จัดทีมแนะแนวและขับเคลื่อนไปแนะแนวตาม
โรงเรียนต่าง ๆ  
4.1.2.3  คณะกรรมการวิชาการพิจารณาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติรับนักเรียนเพื่อพิจารณาทบทวน
ข้อมูลอดีตที่ผ่านมาและน ามาใช้จนถึงปัจจุบันว่าจะต้อง
แก้ไขหรือไม่ 
4.1.2.4  ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละหลักสูตร 
ถึงสิ่งที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องใดบ้าง หากวิเคราะห์
พบว่าในแต่ละปีนักเรียนเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรมีจ านวน
น้อย 
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4.1.5  จ านวนตัวเลขที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทางผู้ปฏิบัติงาน
จัดท าหนังสือแจ้งไปยังภาควิชาฯ ต่าง ๆ เพ่ือรับทราบ และ
เพ่ือให้ ภาควิชาฯ วางแผนการรับ ในช่องสุดท้ ายที่ เป็ น 
Admission  ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

4.1.3  ด้านการประสานงาน 
4.1.3.1  รวบรวมข้อมูลจากภาควิชาฯ ทั้งจ านวนนักเรียน 
ความต้องการของผู้เรียน ที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือท าการ
วิเคราะห์และหาข้อสรุปต่อไป 
4.1.4  ด้านการบริการ 
4.1.4.1  จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้        ภาควิชาฯ น าไป
ศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา รวมถึงการ
ตอบข้อซักถามที่มาของข้อมูล 
4.1.4.2  จัดท าคู่มือการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงาน 

4.2  งานด้านการสรุปจ านวนนิสิตในภาพรวม 
4.2.1  ปฏิบัติงานเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศ
นิสิต เกี่ยวกับนิสิตลงทะเบียนเรียน และ ผลการเรียนของนิสิต 
กับจ านวนนิสิตที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยใช้ฐานข้อมูลจากเอกสาร
แต่งตั้งนิสิตอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นข้อมูลตั้ง
ต้น 
4.2.2  ผู้ปฏิบัติงานน าจ านวนตัวเลขมาใส่ลงใน  แบบฟอร์มที่
ก าหนด แยกชาย หญิง ของแต่ละสาขา 
4.2.3  ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบและทบทวนความถูกต้อง และส่ง
ข้อมูลให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขึ้นเว็บไซต์ในหน่วยงาน 
 
 
 

      4.2  งานด้านการสรุปจ านวนนิสิตในภาพรวม 
        4.2.1  งานด้านการปฏิบัติงาน 
4.2.1.1  ท าการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลนิสิตในระบบ
สารสนเทศ เพื่อท าการสรุปข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด 
แยกประเภทชาย และ หญิง และ แยกแต่ละสาขาวิชา ทั้ง
ระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา 
4.2.1.2  ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนการปฏิบัติงานอีกครั้ง 
ของนิสิตที่คงอยู่ พ้นสภาพ ลาออก เสียชีวิต ข้อมูลเมื่อ
กระทบยอดจ านวนนิสิตแล้วต้องเท่ากันกับยอดจ านวนที่
ผ่านมา 
4.2.1.3  รายงานสรุปข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
แจ้งภาควิชาฯ ต่อไป 
4.2.1.4  ส่งข้อมูลให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์และเก็บ
ไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
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4.2.2  งานด้านการวางแผน 
4.2.2.1  ศึกษาข้อมูลของการปฏิบัติงานจากปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเป็นข้อมูลหลังจากนิสิต
ลงทะเบียนเรียนผ่านไปแล้ว 3 สัปดาห์นับจากการเปิดภาค
การศึกษา 
         4.2.2.2 ท าการวิเคราะห์และตรวจสอบสถานภาพ
ของนิสิต พร้อมกับรวบรวมปัญหาต่างๆ สาเหตุ แจ้ง
ผู้บังคับบัญชา 
         4.2.2.3  น าผลและปัญหาเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการ เพื่อให้คณะกรรมการช่วยกัน
พิจารณาและติดตามผลจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
         4.2.2.4  วิเคราะห์และก าหนดกรอบติดตามการ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 
4.2.3  ด้านการประสานงาน 
        4.2.3.1  ประสานงานกับภาควิชาฯ และติดตามงาน 
รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล เสนอผู้บังคับพิจารณา และ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
        4.2.3.2  ประสานกับนิสิตโดยตรง เพ่ือสอบถาม
ปัญหาและอุปสรรค ด้านการเรียน 
4.2.4  ด้านการบริการ 
       4.2.4.1  จัดเตรียมข้อมูลด้านนิสิตให้ภาควิชาฯ 
ตรวจสอบ ไปวิเคราะห์ และสังเคราะห์ และรายงานผล 
พร้อมข้อเสนอแนะ รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านการจัดท า 
วิธีการ ให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
       4.2.4.2  จัดท าคู่มือวิเคราะห์สถิติทางตัวเลข
สถานภาพย้อนหลัง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางวางแผนการ
ปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

4.3   งานด้านการสรุปผลการวิเคราะห์อัตราผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตจบการศึกษา      

4.3.1  ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการจัดเรียงข้อมูลรหัสนิสิต  
แยกชาย หญิง ส าหรับนิสิตที่จบภายในก าหนดระยะเวลา 4 ปี 
และจบระยะเวลาที่เกินก าหนด 

4.3.2 สรุปจ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา 4 ปี    
และ นิสิตที่จบเกินกว่า 4 ปี ลงในแบบฟอร์ม 
4.3.3  จัดท าการวิเคราะห์หาอัตราสัมฤทธิ์ของบัณฑิต 
จบ เมื่อน าตัวเลขจ านวนนิสิตแรกเข้ามาท าการวิเคราะห์กับ
จ านวนนิสิตจบ และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบค่าที่ร้อย
เปอร์เซ็นต ์

4.3.4 เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
และคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือรับทราบ 

4.3.5 ส าเนาแจ้งภาควิชาฯ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูล 
4.3.6 น าข้อมูลไปยังฝ่ายสารสนเทศข้ึนเว็บไซต์และ 

เก็บไว้ในฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 งานด้านการสรุปผลการวิเคราะห์อัตรา 
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจบการศึกษา 

4.3.1 ด้านการปฏิบัติงาน 
4.3.1.1  ท าการวิเคราะห์และตรวจสอบ 

ข้อมูลนิสิตจบการศึกษา พร้อมทั้งคัดกรองเลขรหัสนิสิตแยก
ตามชั้นปีที่จบเกินระยะ  และจบตามระยะเวลา น าจ านวน
ตัวเลขนิสิตมาลงในแบบฟอร์มที่ก าหนดและคิดอัตรา
สัมฤทธิ์ผลเปรียบเทียบกับนิสิตแรกเข้ากับนิสิตจบการศึกษา 
และค านวณหาค่าร้อยละ 

4.3.2 ด้านการวางแผน 
4.3.2.1  เมื่อได้รับรายชื่อนิสิตจบ 

การศึกษาจากกองบริหารวิชาการส่งมาให้ทางคณะฯ 
ตรวจสอบ จะต้องรีบด าเนินการให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่
ทางกองบริหารวิชาการก าหนด เพื่อจักได้ด าเนินการส่ง
ต่อไปยังมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าเข้าท่ีประชุมได้ทัน 
          4.3.3  ด้านการประสานงาน 
                   4.3.3.1  ติดตามและเร่งรัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ภาควิชาฯ ที่ต้องไปตรวจสอบข้อมูลเกี่ยว
ภาระหนี้สินที่เก่ียวข้องกับนิสิต และสรุปข้อมูลเสนอให้
ผู้บริหารลงนามและน าส่งไปกองบริหารวิชาการต่อไป 
          4.3.4  ด้านการบริการ 
                   4.3.4.1  ให้ขอ้มูลแก่ภาควิชาฯ และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือไปวางแผนเกี่ยวกับงาน
พระราชทานปริญญาบัตรต่อไป 
                 4.3.4.2  น าเข้ามูลไปยังฝ่ายสารสนเทศขึ้น
เว็บไซต์และเก็บข้อมูลที่หน่วยงาน 
       4.3.4.3 จัดท าคู่มือวิเคราะห์สถิติทางตัวเลขนิสิตจบ
การศึกษาย้อนหลัง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการค้นหา 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

5.  งานด้านการประชุมวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษา  
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

5.1  ผู้ปฏิบัติงานร่างหนังสือขอเชิญประชุมโดยมีข้อมูล 
วาระจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และแจ้งไปยังคณะกรรมการ 

5.2  จดรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
5.3  ด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามมติที่ประชุมพิจารณา และ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป    
 
 
 
 
 

5.  งานด้านการประชุม วิชาการ อาจารย์ท่ีปรึกษา  
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 
     5.1 ด้านการปฏิบัติงาน 
          5.1.1  ศึกษาค้นคว้า แนวทางปฏิบัติการจด
รายงานการประชุมที่ถูกต้อง  เพ่ือให้การจดรายงานการ
ประชุมมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยค านึงถึงรูปแบบการจด
รายงานการประชุมว่าด้วยงานสรรบรรณ  
            5.1.2  รวบรวมข้อมูล และพิจารณาเสนอหัวข้อ
วาระการประชุมที่เหมาะสมเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
            5.1.3  ร่างหนังสือขอเชิญประชุมและจัดส่งไปยัง
คณะกรรมการทั้งทางเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
            5.1.4 จดรายงานการประชุมชุดต่าง ๆ และเสนอ
ให้รองคณบดี ตรวจสอบ 
            5.1.5  ด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามมติที่ประชุม 
รวมถึงแจ้งผู้เกี่ยวข้อง  
      5.2  ด้านการวางแผน  
            5.2.1  วางแผนและก าหนดวันในปฏิทินการ
ประชุม ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
            5.2.2  วางแผนการท างานอย่างน้อย 3-4 วัน 
เอกสารวาระการประชุมจะต้องถึงคณะกรรมการ 
      5.3  ด้านการประสานงาน 
            5.3.1  ประสานงานเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ แจ้ง
เตือนคณะกรรมการว่ามีการประชุม 
            5.3.2  ประสานงานเรื่องห้องประชุม เพ่ือเตรียม
สถานที่ส าหรับงานประชุมต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้มีความพร้อมก่อนการประชุม 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

        5.4  ด้านการบริการ 
             5.4.1  บริการข้อมูลหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อคณะกรรมการ 
             5.4.2  ให้ค าปรึกษาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความเข้าใจและด าเนินงานได้
อย่างถูกต้อง 
             5.4.3  รวมรวมการจัดท ารายงานการประชุม
ประจ าปี 
 

 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

1. งานหลักสูตร 
คุณภาพของงาน    
          งานทุกหลักสูตรที่ภาควิชาฯ เสนอปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือท าการเปิดสอน เมื่อถึงก าหนดครบรอบ
ระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร จะต้อง
ด าเนินการตามกระบวนการของทางมหาวิทยาลัยฯ 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
 
ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
          มีข้ันตอนในการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
หลายขั้นตอนและผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลาย
กระบวนการ การเสนอเรื่องเหลักสูตรเข้าวาระต้องใช้
ระยะเวลาในการวางแผน  รวมถึงการน าหลักสูตรน า
กลับมาแก้ไข  เพ่ือให้หลักสูตรสามารถเปิดสอนและ
รับนักเรียนได้ทันและต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1. งานหลักสูตร 
คุณภาพของงาน  
          หลักสูตรที่ภาควิชาฯ เสนอ จะต้องได้มาตรฐาน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยมีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้รับ
การเผยแพร่และต้องรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ 
 
 
 ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
          มีข้ันตอนในการตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียด
ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 มีความ
ซ้ าซ้อนและมีความยุ่งยากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 2548  และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ
แบบฟอร์มมีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการจัดท าต้องใช้
เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

2. งานการจัดตารางเรียน ตารางสอน 
คุณภาพของงาน  
          งานจัดตารางเรียน ตารางสอน ยึดแนวทาง

2. งานการจัดตารางเรียนตารางสอน 
คุณภาพของงาน  
         ศึกษา ค้นคว้า กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึง
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การปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ข้อมูล
แผนการเรียนในแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร เป็น
เกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานจัดตาราง
เรียน ตารางสอน รวมถึงน าเอาระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยฯ รายวิชาพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงาน และให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาตามที่ มหาวิทยาลั ยฯ ก าหนด       
ตามปฏิทินการศึกษา การก าหนดช่วงวัน-เวลาสอบ 
ตารางสอน 
 

แนวทางการปฏิบัติงานในการจัดตารางเรียน  ตาราสอน 
ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของทางมหาวิทยาลัยฯ มี
การประชุม พูดคุย ในชุดของคณะกรรมการ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในรายวิชาพ้ืนฐานของคณะฯ เพื่อหาแนวทาง
ปฏิบัติงาน  และเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการจัดตารางเรียน 
ตารางสอน   เนื่องจากได้น าปัญหาต่าง ๆ  มาพูดคุยและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
         พัฒนาระบบเพื่อให้การท างานมีความถูกต้อง โดย
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการท างาน  

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

ความยุ่งยากและการซับซ้อนของงาน 
          การปฏิบั ติ งานด้ านการจัดตารางเรียน 
ตารางสอน จ าเป็นต้องอาศัยทักษะและความช านาญ 
โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างด าเนินการ สามารถ
แก้ไขหรือตัดสินใจ  รวมถึงการตรวจสอบข้อมูล  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยุ่งยากในการซับซ้อนของงาน 
         การปฏิบัติงานด้านการจัดตารางเรียน ตารางสอน 
จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างแผนการเรียนของ
แต่ละหลักสูตร สามารถแยกประเภทของข้อมูล เช่น 
รายวิชาใดเป็นรายวิชาชั้นปีที่ 1 2 3 4 และ บัณฑิตศึกษา 
และรายวิชาใดเป็นรายวิชาพ้ืนฐานนอกคณะฯ  และ
สามารถค้นหาข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จึงต้องค านึงถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ มาประกอบการท างาน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือพัฒนา
ระบบงาน  โดยจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  วิธีการ ขั้นตอน 
การท างาน เพ่ือถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นหลัง  และใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติในการท างาน เพื่อให้การท างาน
บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  

3. งานจัดตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ 
คุณภาพของงาน  
          การจัดตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน มีการด าเนินงาน
ตามแนวทางปฏิบัติของทางมหาวิทยาลัยฯ เช่น 
ส่วนกลาง มก. จะเป็นผู้ก าหนดรายวิชาพ้ืนฐาน     
อาทิ เช่น วิชาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ รวมถึง            

3.  งานจัดตารางสอบกลางภาคและสอบไล่ 
คุณภาพของงาน  
          ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูล ระเบียบ  
ที่เก่ียวข้อง วางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานการจัดตารางสอบไว้อย่างชัดเจน ติดตามและ
ก ากับในเรื่องการส่งข้อมูลรายวิชาสอบ ให้อยู่ในกรอบ
ระยะเวลา รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลหลังจากได้มีการ
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วิชาบูรณาการ โดยก าหนดช่วงเวลา – สอบ เป็น
รายวิชาหลัก หลังจากนั้น คณะฯ จะเป็นผู้ด าเนินการ
จัดรายวิชาชั้นปีที่ 1 2 3 4 และ บัณฑิตศึกษา โดย
หลีกเลี่ยงรายวิชาส่วนกลาง เพื่อให้อยู่ในกรอบ
ระยะเวลาของทางมหาวิทยาลัยฯ ตามปฏิทิน
การศึกษาท่ีถูกก าหนดช่วงสอบไว้ ดังนั้นการ
ด าเนินงานจึงมีความชัดเจนในเรื่องของระเบียบการ
เบิกจ่าย  เช่น การจัดท าค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคุมสอบ รวมถึงการเบิกค่าค่าตอบแทนของ 

ด าเนินการรวบรวมและจัดตารางสอบในภาพรวม โดย
การเผยแพร่ทางระบบสารสนเทศให้แก่นิสิตและ
คณาจารย์ 
มีการพัฒนาระบบงาน โดยการน าซอฟแวร์เข้ามา ช่วย
ตรวจสอบระบบงานให้มีความถูกต้อง ลดกระดาษและ
ข้อผิดพลาดของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และแก้ไข เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจของหน่วยงาน 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

คณะกรรมการ และสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเบิก ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทน  
 
ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
          การปฏิบัติงานการจัดตารางสอบกลางภาค
และสอบไล่ จ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ  
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน จึงจ าเป็นต้องมีกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด  
 
 
 

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
          การปฏิบัติงานการจัดตารางสอบกลางภาคและ
สอบไล่ ยึดแนวปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทาง
มหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด และการปฏิบัติงาน 
จ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจระบบงานท างาน 
สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคในระหว่างการท างานได้  
จึงจ าเป็นต้องศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนา
งาน ที่มีความซับซ้อน  การท างานที่ต้องประสานงาน 
เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาซึ่งข้อมูลที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน  
           การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดตารางสอบ 
มีความส าคัญแก่หน่วยงานส าหรับบุคลากรรุ่นหลัง เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูล และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4. งานด้านทะเบียนนิสิต 
คุณภาพของงาน 
          ปฏิบัติงานด้านทะเบียนนิสิต ในส่วนการประ
ประสานงานด้านการลงทะเบียนเรียนกับหน่วยงาน
บริการวิชาการและนิสิต ของทางมหาวิทยาลัยฯ ใน
เรื่องการขอเปิดรายวิชาเพ่ิมเติม การปิดรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวัน-เวลา เรียน การขอขยายการเพ่ิม
จ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน รวมถึงการตรวจสอบ

4. งานด้านทะเบียนนิสิต 
คุณภาพของงาน  
          ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล  กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้ข้อมูลที่มี
ความถูกต้องและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของ
มหาวิทยาลัยฯ  
          จัดท าการรวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ใน
ระหว่างการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลของนิสิตที่
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จ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาของการลงทะเบียนเรียน ภายใต้หลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบ  ข้อบังคับ และข้อก าหนดของทาง
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 
 

ลงทะเบียนล่าช้า   กรณี ไม่ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา
ของทางมหาวิทยาลัยฯ และจัดการปัญหา เพื่อให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ตอบสนองภารกิจของ
หน่วยงาน 
          

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
          ปฏิบัติงานด้านทะเบียนนิสิต  ในส่วนการ
ประสานงานด้านการลงทะเบียนเรียนกับหน่วยงาน
บริการวิชาการและนิสิต ของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในระหว่างการท างาน ช่วยติดต่อและ
ประสานงาน พูดคุย และสร้างหลักการท างานที่ดี 
จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
พัฒนางานในหน้าที่ และขจัดปัญหาในระหว่างการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
การน าปัญหา และอุปสรรคในการท างาน มาแก้ไขเพ่ือให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีความเข้าใจ
ระบบการท างาน  เพื่อพัฒนาและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
 
ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
          ปฏิบัติงานด้านทะเบียนนิสิตโดยการประสานงาน
กับหน่วยงานบริการวิชาการและนิสิตของทาง
มหาวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางมหาวิทยาลัยฯ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน โดยต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ พัฒนาระบบงาน แก้ไขปัญหางานหลักใน
หน้าที่ ซึ่งมีความยุ่งยากและซับซ้อน  
          จัดท าคู่มือ ขั้นตอนการด าเนินงาน และเผยแพร่
ให้บุคลากรรุ่นหลัง และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในอนาคต 

4.1 งานด้านการรับเข้าของนิสิต 
คุณภาพของงาน 
      ปฏิบัติงานด้านการรับเข้าของนิสิต  โดยการ
ออกไปแนะแนวการศึกษา ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร การ
เรียนการสอน รวมถึงช่องทางการรับในแต่ละช่องทาง 

4.1 งานด้านการรับเข้าของนิสิต 
คุณภาพของงาน 
ศึกษา ค้นคว้า ประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูล   
รวบรวมข้อมูล และการวางแผนการด าเนินงาน รวมถึง
การประชุมเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์การรับเข้า และ
คุณสมบัติในการรับเข้าในแต่ละช่องทางการรับ  
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ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน  เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดในเรื่องคุณสมบัติการรับเข้า และเกณฑ์
การรับเข้า ให้แก่นักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 
เพ่ือให้ได้จ านวนนักเรียนตรงวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ ในแต่ละช่องทาง น ามาซึ่งข้อมูลให้ได้ตรง
ตามแผนการรับเข้า 

และน าข้อมูลเพ่ือไปเผยแพร่แก่กลุ่มนักเรียนสาย      
วิทย์-คณิตศาสตร์ ในเขตพ้ืนที่ในภูมิภาคตะวันตก    
น ามาซึ่งจ านวนผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาในคณะฯ 
 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

     ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
     ปฏิบัติงานด้านการรับเข้าของนิสิต มีขั้นตอนและ
กระบวนการที่ยุ่งยากและความซับซ้อนที่หลากหลาย 
การรวบรวมข้อมูล  ต้องอาศัยความละเอียดรอบ
ครอบ และจ านวนตัวเลขต้องมีความถูกต้อง  
จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ การคาดคะเน สังเคราะห์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามแผนที่ตั้งไว้ 
 
   
 
 
 
 
 

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
          ปฏิบัติงานด้านการรับเข้าของนิสิต  มีขั้นตอน
และกระบวนการที่ยุ่งยากและความซับซ้อน ในการ
รวบรวมข้อมูลที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบครอบ  
จ านวนตัวเลขต้องมีความถูกต้อง  ของข้อมูลในแต่ละ
ช่องทาง จ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ การคาดคะเน 
สังเคราะห์ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามแผน
ที่ตั้งไว้ 
           การรวบรวม ปัญหา และอุปสรรค ในระหว่าง
การท างาน จ าเป็นต้องมีการวางแผนการท างานอยู่เสมอ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูล และหากไม่มีการวางแผน ข้อมูลอาจไม่ได้
ตรงตามแผน ส่งผลต่อการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงต้องใช้
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการคาดคะเนที่จะได้จ านวน
นักเรียน การที่มีจ านวนนักเรียนสละสิทธิ์ จะต้องค้นหา
สาเหตุและหาแนวทางแก้ไข 

4.2  งานด้านการสรุปจ านวนนิสิตในภาพรวม 
คุณภาพของงาน 
          ปฏิบัติงานด้านการสรุปจ านวนนิสิตใน
ภาพรวม มีหน้าที่ในการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล และด าเนินการจัดท าเป็นภาพรวม เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และน ามาซึ่งเป็นฐานข้อมูล
เพ่ือให้ผู้บริหารงานน าไปใช้เพื่อประโยชน์ 

4.2  งานด้านการสรุปจ านวนนิสิตในภาพรวม 
คุณภาพของงาน 
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล หาสาเหตุ โดย 
น าเอากฎระเบียบ ข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย มา
วินิจฉัยว่าเข้าข่ายอยู่ในข้อบังคับที่เท่าใด จ าเป็นต้องสกัด
ข้อมูลก่อนสรุปมาเป็นภาพรวม และต้องวางแผนการ
ท างานเพ่ือสอดรับกับระยะเวลาที่สัมพันธ์กับทาง        
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งน ามาด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า    
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานเพื่อใช้        
ในการอ้างอิงข้อมูล 
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
           ปฏิบัติงานด้านการสรุปจ านวนนิสิตใน
ภาพรวม จ าเป็นต้องอาศัยการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ ถึงสาเหตุของจ านวนที่ขาดหายไป 
รวมถึงการประสานงาน และ น าระบบสารสนเทศมา
ใช้เพื่อท าการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องยึดกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยฯ ในการด าเนินงาน 
          
 
 
 
 

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
          การปฏิบัติ งานด้านการสรุปจ านวนนิสิตใน
ภาพรวม ก่อนที่จะได้ข้อมูลสรุป จ าเป็นต้องตรวจสอบ
ข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ให้แน่ชัดเสียก่อน 
จึงสามารถด าเนินการจัดท าประกาศโดยมหาวิทยาลัยฯ      
ให้พ้นสภาพ  จึงจะน าข้อมูลมาสรุปอย่างเป็นทางการ 
เพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ ความยุ่งยากของการ
ตรวจสอบ จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ก ารติ ด ต าม  แ ล ะ ให้ อ ยู่ ใน ก รอบ ระย ะ เวล าท า ง
มหาวิทยาลัยฯ รวมถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ที่ดูแลนิสิตใน
สังกัด ต้องรับทราบและยืนยันข้อมูลตอบกลับ จึงจะ   
สามรถสรุปข้อมูลที่ถูกต้องได้ 

4.4 งานด้านการสรุปผลการวิเคราะห์อัตรา 
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  
คุณภาพของงาน 
          ปฏิบัติงานด้านการสรุปผลการวิเคราะห์อัตรา
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต โดยการน าข้อมูลที่เก่ียวข้องมาท า
การวิเคราะห์ เช่น จ านวนนิสิตที่ผ่านการรับรองใน
การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา โดยการจัดท าข้อมูล
แยกประเภทชาย-หญิง และสถานภาพที่จบ ภาคต้น 
ภาคปลาย และ ภาคฤดูร้อน และจัดท าการวิเคราะห์
นิสิตตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา มีการอัตราการ
จบภายในก าหนดระยะเวลา 4 ปี คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
ร้อยละเท่าไหร่ของจ านวนนิสิตแรกเข้าและจ านวน
นิสิตที่ไม่จบตามแผนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละเท่าไหร่ 
เพ่ือสะท้อนให้เห็นอัตราผลสัมฤทธิ์ของนิสิตใน
ภาพรวมของคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.4  งานด้านการสรุปผลวิเคราะห์อัตราผลสัมฤทธิ์ 
ของนิสิต  
คุณภาพของงาน 
          ศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
จากข้อมูลนิสิตที่ได้รับการรับรองให้เสนอชื่อจบการศึกษา 
และ จ านวนนิสิตแรกเข้า เพ่ือมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล
คิดหาอัตราผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  ทั้งท่ีเป็นนิสิตจบตาม
ก าหนดระยะเวลา และ นิสิตที่ไม่จบตามแผนแต่ยังไม่เกิน
ระยะเวลา 8 ปีการศึกษา เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพรวม
ให้แก่คณะฯ รวมถึงในแต่ละภาควิชาฯ 
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
ต าแหน่งระดับเดิม (ปฏิบัติงาน / ปฏิบัติการ) ต าแหน่งระดับใหม่ (ช านาญงาน / ช านาญการ) 

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
           ปฏิบัติงานด้านการสรุปผลการวิเคราะห์ 
อัตราผลสัมฤทธิ์ของนิสิต โดยอาศัยข้อมูลจากรายชื่อ
นิสิตที่ผ่านการรับรองให้เสนอจบการศึกษา มาท าการ
แยกประเภทชายและหญิง รหัสนิสิต และแยกจ านวน
นิสิตจบภาคต้น ภาคปลาย และ ภาคฤดูร้อน และ
ท าการศึกษา และท าการท าการวิเคราะห์และคิด
อัตราสัมฤทธิ์ของนิสิต เปรียบเทียบกับนิสิตที่แรกเข้า
และนิสิตที่จบการศึกษา 
         
 
 
 
 
 
 
  
 

  ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
          ปฏิบัติงานด้านการสรุปผลการวิเคราะห์อัตรา
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
จ านวนนิสิตที่ผ่านการรับรองในการเสนอชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา มาท าการวิเคราะห์ และจัดแยกประเภท    
ชาย-หญิง   รวมถึงการแยกประเภทของผู้ส าเร็จ
การศึกษาท่ีจบภาคต้น ภาคปลาย และ ภาคฤดูร้อน   
โดยการน าข้อมูลมาท าการเปรียบเทียบอัตราผลสัมฤทธิ์
ของนิสิตย้อนหลัง ให้แก่ผู้บริหาร เพ่ือมาก าหนดแผนการ
ด าเนินงานในภาพรวม  ในการขับเคลื่อนนโยบายให้นิสิต
จบตามระยะเวลามากขึ้น ซึ่งต้องมีการประชุมร่วมกัน   
ทั้งระดับภาควิชาฯ และ ระดับคณะฯ เพื่อก าหนด
แนวทางและสร้างระบบกลไกในการติดตาม รวมถึงการ
วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค ของนิสิตที่ไม่สามารถจบ
ตามระยะเวลา โดยการรวบรวมสาเหตุต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์จากรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน และ
ผลสัมฤทธิ์ที่นิสิตสอบผ่าน นอกจากนี้ จ าเป็นต้องวางแผน
ในเรื่อง การจัดโครงการฯ ต่าง ๆ  เพ่ือให้นิสิตตั้งแต่แรก
เข้า สามารถก าหนดเป้าหมายของตัวเอง ที่จะสามารถวาง
แผนการเรียน และ จบตามก าหนดระยะเวลา  หรือ จัด
โครงการฯ เพ่ือเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนให้แก่นิสิต
ที่ยังต้องการความรู้เพ่ิมเติม 

5. งานด้านการประชุมวิชาการ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

- คณะกรรมการวิชาการ (เลขานุการ) 
- คณะกรรมการวิชาการ (เลขานุการ) 
- คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ

อาจารย์ (เลขานุการ) 
- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (เลขานุการ) 

5. งานด้านการประชุมวิชาการ  
อาจารย์ท่ีปรึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

- คณะกรรมการวิชาการ (เลขานุการ) 
- คณะกรรมการวิชาการ (เลขานุการ) 
- คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

(เลขานุการ) 
- คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (เลขานุการ) 
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คุณภาพของงาน 
          มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการคอยดูแลและก ากับ
การด าเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ อาจารย์ที่
ปรึกษา จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ และ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  
ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
         ก าหนดวาระการประชุมในแต่ละวาระ โดย
ผ่านความเห็นชอบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อ
น าเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการ 
          จัดท าหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการ 
และส่งไฟล์เอกสารพร้อมวาระการประชุม ผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์แจ้งกรรมการ 
           ท าหน้าที่บันทึกรายงานการประชุมใน
ระหว่างการประชุม 
            

คุณภาพของงาน 
          การปฏิบัติงานด้านการประชุมในชุด
คณะกรรมการต่าง ๆ มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่
คอยดูแลและก ากับการด าเนินงานของคณะกรรมการ ใน
แต่ละชุดคณะกรรมการ เพ่ือให้การพูดคุย และการเสนอ
ความคิดเห็น มีผลการพัฒนาและการขับเคลื่อนนโยบาย
ของคณะฯ ตามภารกิจของหน่วยงานและคณะฯ   
ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
          ต้องท าการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร   
เพ่ือก าหนดหัวข้อและบรรจุในวาระการประชุม  
          ประสานงานและแจ้งเตือนคณะกรรมการ        
ว่ามีการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
          ก าหนดปฏิทินให้ชัดเจนในการประชุม เพ่ือจักได้
ให้คณะกรรมการ มีวัน-เวลา ตรงกัน 
          ขับเคลื่อนการท างานด้านการเรียน การาสอน ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
          จัดท าบันทึกรายงานการประชุมในระหว่าง      
การประชุม 
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แบบประเมนิค่างานต าแหน่งพนักงานมหาวทิยาลยัสายปฏบิัติการ 
(กลุ่มปฏบัิติการและวชิาชีพ) ระดับช านาญการ 

 
1. ต ำแหน่งเลขท่ี   D280002 
 ช่ือต ำแหน่ง พนกังำนปฏิบติังำน   ระดบั ปฏิบติักำร 
 สังกดั  ส ำนกังำนคณะอุตสำหกรรมเกษตร  คณะอุตสำหกรรมเกษตร 
 ขอก ำหนดเป็นต ำแหน่ง พนกังำนปฏิบติังำน  ระดบั ช ำนำญกำร 

 
2. หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของต ำแหน่ง 

ต ำแหน่งเดิม ต ำแหน่งใหม่ 
- ด้านปฏิบัติการ 

รับผิดชอบงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ดำ้นอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

1) งำนพฒันำระบบสำรสนเทศ 
เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบและ

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือช่วยในการปฏิบัติงานของผูท่ี้ เก่ียวข้อง 
และเป็นข้อมูล ท่ี ช่วยในการตัดสินใจส าห รับ
ผูบ้ริหาร โดยผูป้ฏิบติังานมีขั้นตอนการพฒันาระบบ
สารสนเทศ ดงัน้ี 

- ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
- คดัเลือกระบบงานท่ีจะท าการออกแบบ

และพฒันา 
- ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการท างาน 
- ออกแบบผงัขั้นตอนและกระบวนการ

ท างาน(แบบเอกสาร) 
- ออกแบบและพฒันาระบบ 
- ทดลองใชง้าน 
- ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 

- ด้านปฏิบัติการ 
รับผิดชอบงำนดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ

ดำ้นอ่ืน ๆ ดงัน้ี 
1) งำนพฒันำระบบสำรสนเทศ 

เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือช่วยในการปฏิบัติงานของผูท่ี้เก่ียวข้อง 
และเป็นข้อมูล ท่ี ช่วยในการตัดสินใจส าห รับ
ผู ้บริหาร โดยผู ้ปฏิบัติงานมีขั้ นตอนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ดงัน้ี 

- ศึกษาความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
- คดัเลือกระบบงานท่ีจะท าการออกแบบ

และพฒันา 
- ศึกษาขั้นตอนและกระบวนการท างาน 
- ออกแบบผงัขั้นตอนและกระบวนการ

ท างาน(แบบเอกสาร) 
- ออกแบบและพฒันาระบบ 
- ทดลองใชง้าน 
- ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
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- จดัท าคู่มือการใชง้าน 
- จดัฝึกอบรม 
- เร่ิมใชง้านระบบ 
- ประเมินผลความพึงพอใจ 
- ปรับแกร้ะบบตามขอ้เสนอแนะ  
ในการคัดเลือกระบบท่ีจะออกแบบและ

พฒันา เป็นการคดัเลือกจากความต้องการของผูใ้ช ้
และการมอบนโยบายจากผูบ้งัคบับญัชา เป็นหลกัใน
การล าดบัความส าคญัของระบบท่ีจะด าเนินการ โดย
ในการพฒันำระบบสำรสนเทศดงักล่ำว ผูป้ฏิบติังำน
พฒันำในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ท่ีสำมำรถ
ท ำงำนและแสดงผลไดอ้ยำ่งสมบูรณ์แบบในหนำ้จอ
กำรท ำงำนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จดัท าคู่มือการใชง้าน 
- จดัฝึกอบรม 
- เร่ิมใชง้านระบบ 
- ประเมินผลความพึงพอใจ 
- ปรับแกร้ะบบตามขอ้เสนอแนะ  
ในการคัดเลือกระบบท่ีจะออกแบบและ

พฒันา เป็นการระดมขอ้มูลจากความตอ้งการของ
ผูใ้ช้, การมอบนโยบายจากผูบ้ ังคบับัญชา, ความ
เป็นไปได้, เคร่ืองมือและทรัพยากร, ระยะเวลา 
ฯลฯ ในหลาย ๆ มิติ และน าเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของคณะฯ เพื่อพิจารณาการจดัล าดับ
ความส าคัญ และวางแผนการพัฒนาให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวนโยบายการ
พฒันางานด้านสารสนเทศของคณะฯ  ตลอดจนมี
การรายงานผลการด าเนินการให้ท่ีประชุมทราบ
อยา่งต่อเน่ือง 

การพฒันำระบบสำรสนเทศดงักล่ำวยงัคง
พฒันำระบบในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั ซ่ึงมี
ควำมสะดวก ปลอดภัย เข้ำถึงและใช้งำนได้ง่ำย  
สำมำรถท ำงำนและแสดงผลไดอ้ยำ่งสมบูรณ์แบบ
ในหนำ้จอกำรท ำงำนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 
อีกทั้งยงัมีกำรศึกษำเคร่ืองมือและเทคโนโลยี เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในกำรพฒันำระบบให้รองรับกับกำร
ท ำงำนผ่ำน อุปกรณ์  Smart Device แบบต่ำง ๆ 
ไดแ้ก่ โทรศพัทมื์อถือ และเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ ต   ซ่ึ ง มี ค วาม ยุ่ ง ย าก  ซั บ ซ้ อน  แล ะ มี ก าร
ปรับเปล่ียนแนวคิด เทคนิค ลูกเล่น แบบใหม่ อยู่
ตลอดเวลา โดยท่ีผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งศึกษาและ
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2) งำนบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศและ
เครือข่ำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตั้ง ตรวจสอบ 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์และระบบปฏิบติัการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และอุปกรณ์เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้อุปกรณ์
เหล่าน้ีท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ
ตรวจสอบการท างานเป็นประจ าทุกวนั  ส่วนการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ได้ด าเนินการตามแผนการซ่อม
บ ารุง และมีการส ารองขอ้มูลของเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายท่ีติดตั้งระบบสารสนเทศต่าง ๆ เป็นประจ า
โดยหากเกิดกรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก
ขัดข้องไม่สามารถให้บ ริการได้ ระบบส ารอง
ดงักล่าวสามารถเปิดใช้งานแทนได้ภายในเวลา 30 
นาที 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เรียนรู้เทคโนโลยีดา้นภาษาคอมพิวเตอร์แบบใหม่  
อ า ทิ เ ช่ น  HTML5, PHP5, CSS, Javascript, 
Bootstrap เป็นตน้ 
 

2) งำนบริหำรจดักำรระบบสำรสนเทศและ
เครือข่ำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

เป็ น ง ำน ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ก ำร ติ ด ตั้ ง 
ตรวจสอบ บ ำรุงรักษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
(Server) ท่ีให้บริกำรระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ของ
คณะฯ โดยมีกำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนใหม่ให้เร็ว
ข้ึน มีคุณภำพดีข้ึน เร่ิมตั้ งแต่กำรออกแบบระบบ
และเลือกใช้ซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ท่ีมีควำม
เหมำะสม คุ้มค่ำ และมีประสิทธิภำพ มีกำรน ำ
ระบบกำรจ ำลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยมำติดตั้ง
เพื่อให้ไดจ้  ำนวนระบบปฏิบติักำรมำกกวำ่ 1 ระบบ
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพียงเคร่ืองเดียว ซ่ึง
จะช่วยให้ตอบสนองควำมตอ้งกำรใชง้ำน ประหยดั
ทรัพยำกร และท ำให้กำรส ำรองข้อมูลระบบ
สำรสนเทศต่ำง ๆ ท ำได้ง่ำยและมีประสิทธิภำพ
ยิง่ข้ึน 

นอกจำกน้ีมีกำรวำงแผนกำรจัดหำอุปกรณ์
ทดแทน เพื่อรองรับอำยุกำรใชง้ำนของอุปกรณ์เดิม
และเพิ่มประสิทธิภำพให้กับระบบให้สำมำรถ
ท ำง ำน ได้ ต ล อด  2 4  ชั่ ว โม ง   แ ล ะห ำก เกิ ด
เหตุขัดข้องกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยหลัก 
ระบบสำมำรถเปล่ียนไปใช้ระบบส ำรองได้ทนัที
โดยไม่ กระทบกับกำรให้ บ ริกำรของเค ร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยนั้น ๆ 
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3) งำนบริหำรจดักำรระบบบนัทึกลำยน้ิวมือ

เพื่อลงเวลำปฏิบติังำน 
ผูป้ฏิบติังานท าหน้าท่ีตรวจสอบ ดูแล และ

ปรับปรุงขอ้มูลในระบบ ไดแ้ก่ 
- การจัดเก็บลายน้ิวมือของบุคลากร และ

แม่บา้น   
- แนะน าขั้นตอนการใชง้านเบ้ืองตน้  
- ปรับปรุงฐานขอ้มูลระบบ  
- จัด ท าร าย ง าน ก ารบัน ทึ ก ล าย น้ิ ว มื อ

ประจ าเดือนจดัส่งใหฝ่้ายบุคคล 
- จดัท ารายงานการบนัทึกลายน้ิวมือ ให้กับ

หน่วยงาน ต่าง ๆ  ท่ี ประสงค์น าข้อ มูล
ดังกล่าวไปใช้งานเพื่ อประกอบการขอ
อนุมติัค่าล่วงเวลาปฏิบติังาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) งำนบริหำรจดักำรระบบบนัทึกลำยน้ิวมือเพื่อ
ลงเวลำปฏิบติังำน  

ผูป้ฏิบติังานท าหน้าท่ีตรวจสอบ ดูแล และ
ปรับปรุงขอ้มูลในระบบ ไดแ้ก่ 

- การจัดเก็บลายน้ิวมือของบุคลากร และ
แม่บา้น   

- แนะน าขั้นตอนการใชง้านเบ้ืองตน้   
- ปรับปรุงฐานขอ้มูลระบบ 
- จัดท ารายงานก ารบัน ทึ กล าย น้ิ ว มื อ

ประจ าเดือนจดัส่งใหฝ่้ายบุคคล 
- จดัท ารายงานการบนัทึกลายน้ิวมือ ให้กบั

หน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีประสงค์น าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้งานเพื่อประกอบการขอ
อนุมติัค่าล่วงเวลาปฏิบติังาน  

- บ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
กำรปฏิบติังำนดงักล่ำว ผูป้ฏิบติังำนใช้ควำมรู้ 

ทักษะในด้ำนสำรสนเทศ เพื่อให้เข้ำใจหลักกำร
และวิธีกำรท ำงำนของอุปกรณ์  ซ่ึงจะท ำให้ ได้
ขอ้มูลกำรบนัทึกลำยน้ิวมือท่ีมีควำมถูกตอ้ง แม่นย  ำ 
น่ำเช่ือถือ  และใชเ้ป็นแนวทำงในกำรแกปั้ญหำของ
ระบบ  นอกจำกน้ีผูป้ฏิบติังำนใชค้วำมรู้และทกัษะ
ดำ้นไฟฟ้ำ และระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ในกำร
ซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ ท ำให้อุปกรณ์มีอำยุกำร
ท ำงำนท่ียำวนำนข้ึน  และท ำให้ทรำบถึงสภำพของ
อุปกรณ์ ซ่ึงช่วยในกำรวำงแผนกำรจดัหำอุปกรณ์
ทดแทนหรือกำรป้องกนัควำมเสียหำยท่ีอำจส่งผล
กระทบต่อระบบในอนำคต   

 มีกำรทดลองหรือเสนอวิธีท ำงำนแบบใหม่ 
เพื่อใหง้ำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน ไดแ้ก่  1) กำรน ำ
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4) งำนบริหำรจดักำรระบบกลอ้งวงจรปิด 
ผูป้ฏิบติังานท าหน้าท่ีตรวจสอบการท างาน 

และแกปั้ญหา  เพื่อให้ระบบกลอ้งวงจรปิดสามารถ
ท างานได้อย่างต่อเน่ือง โดยตรวจสอบการท างาน
ของระบบกล้องทุกวนั(เวลาราชการ) ผ่านหน้าจอ
ควบ คุม ท่ี ติดตั้ งอยู่ภ ายในห้องควบ คุม เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  หากเกิดปัญหาหรือเหตุขดัขอ้ง
จะท าการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น และรายงานต่อ
หัวหน้ างาน รับทราบ  เพื่ อห าแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 

ระบบบันทึกลำยน้ิวมือมำเช่ือมต่อกับโครงสร้ำง
ระบบสำยสัญญำณเครือข่ำยอินเตอร์ของคณะฯ ซ่ึง
ช่วยให้กำรบริหำรจดักำรระบบมีประสิทธิภำพและ
ลดขอ้ผิดพลำดท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเช่ือมต่อระบบ
แบบเดิม  2) กำรหำวิธีกำรหรือแนวทำงในกำร
เช่ือมต่อฐำนข้อมูลระบบบันทึกลำยน้ิวมือกับ
ฐำนขอ้มูลบุคลำกรของคณะฯ ให้ใชฐ้ำนขอ้มูลจำก
แหล่งเดียวกนั เพื่อประหยดัเวลำในกำรปรับปรุง 
ลดควำมซ ้ ำซ้อนของข้อมูล ซ่ึงจะช่วยให้ระบบมี
ควำมน่ำเช่ือถือ และมีข้อมูล ท่ี เป็นปัจจุบันอยู่
ตลอดเวลำ 

  
4) งำนบริหำรจดักำรระบบกลอ้งวงจรปิด 

ผูป้ฏิบัติงำนท ำหน้ำท่ีเป็นผู ้ออกแบบ ติดตั้ ง  
ตรวจสอบกำรท ำงำน และแกปั้ญหำ เพื่อให้ระบบ
กลอ้งวงจรปิดสำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

- กำรออกแบบระบบ 
โดยผูป้ฏิบติังำนใช้องค์ควำมรู้และทกัษะ

กำรบริหำรจดักำรระบบกลอ้งวงจรปิดผ่ำนกำรฝึก 
อบรม และกำรดูแลระบบกล้องวงจรปิดอย่ำง
ต่อเน่ื องมำไม่น้อยกว่ำ  10 ปี  ท ำให้ส ำมำรถ
ออกแบบระบบกล้องวงจรปิดท่ีมีควำมเหมำะสม 
ทนัสมยั และให้คุณภำพของภำพท่ีมีควำมคมชัด
ภำยใตเ้ง่ือนไขสภำพแวดล้อมภำยในคณะฯ แบบ
ต่ำง ๆ อำทิเช่น สภำพแสงจ้ำ ควำมมืด ควำมช้ืน 
เป็นตน้  โดยใชเ้ทคโนโลยรีะบบกลอ้งแบบดิจิตอล 
ท่ีรองรับกำรท ำงำนผ่ำนกำรเช่ือมต่อกับระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของคณะฯ  และมีกำรเลือกใช้
โปรแกรมบนัทึกภำพท่ีรองรับกบัระบบกล้อง ซ่ึง
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จะช่วยใหร้ะบบท ำงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
- กำรติดตั้งระบบ 

ผูป้ฏิบัติงำนมีทักษะในกำรติดตั้ งระบบ
กล้องวงจรปิดด้วยตนเอง โดยกำรสังเกต จดจ ำ 
และศึกษำวิธีกำรติดตั้งจำกบริษทัผูใ้ห้บริกำรท่ีเขำ้
มำติดตั้งให้กบัคณะฯ ท ำให้ประหยดังบประมำณ
ในก ำรจัด จ้ำง ติ ดตั้ ง ระบบ  และย ังส ำม ำรถ
เปล่ียนแปลงจุดติดตั้งได้ทนัทีหำกมีค ำสั่งหรือมติ
ของคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยในกำรยำ้ยจุด
ติดตั้ง 

- กำรตรวจสอบกำรท ำงำน 
มีกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของระบบ

กลอ้งและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจ ำทุกวนั โดย
ตรวจสอบผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ท ำให้
ทรำบถึงสภำพกำรท ำงำนของระบบไดต้ลอดเวลำ 

- กำรแกปั้ญหำ 
มีกำรแก้ปัญหำระบบกล้องวงจรปิด โดย

ก ำร วิ เค ร ำะ ห์ ปั ญ ห ำ ท่ี เกิ ด ข้ึ น  ซ่ึ ง ต้ อ ง ใ ช้
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเก่ียวกับระบบกล้อง
วงจรปิดมำช่วยในกำรวิเครำะห์  ท ำให้ทรำบถึง
สำเหตุและแนวทำงในกำรแกปั้ญหำ มีกำรรำยงำน
ให้ผูบ้งัคบับญัชำทรำบเป็นระยะ ๆ และหำกเป็น
ปัญหำท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดผู้ป้ฏิบติังำนมีกำร
ประสำนไปยงัผู ้เช่ียวชำญหรือตัวแทนบริษัทผู ้
จ  ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ให้ด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน เพื่อ
ไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อกำรท ำงำนของระบบ
โดยรวม 

โดยสรุปแลว้กำรปฏิบติังำนในต ำแหน่งใหม่มี
ข อ บ เข ต ข อ ง ง ำน ท่ี ค่ อ น ข้ ำ งห ล ำก ห ล ำย 
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ต ำแหน่งเดิม ต ำแหน่งใหม่ 
ผูป้ฏิบติังำนมีกำรศึกษำ คน้ควำ้ องคค์วำมรู้ เทคนิค 
วิธีกำร และเคร่ืองมือในกำรปฏิบติังำนท่ีเหมำะสม 
เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบติังำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ โดยเน้น
ควำมคุม้ค่ำ และโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงำน 

- ด้านการวางแผน 
มีกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบัดำ้นกำรวำงแผน ดงัน้ี 
- วำงแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำในควำม

รับผิดชอบ  ด้ำนสำรสนเทศ  และตำม ท่ีได้ รับ
มอบหมำย 

- วำงแผนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ตำมท่ี
ไดรั้บอนุมติังบประมำณ  

- วำงแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำว ัน  (โดย
จดัล ำดบัควำมส ำคญัเร่งด่วนของงำน และงำนคำ้ง
ด ำเนินกำร และสรุปผลต่อวนั) 

- วำงแผนกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่
ข่ำย อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ระบบกลอ้งวงจรปิด เคร่ือง
บนัทึกลำยน้ิวมือ  

- ร่วมวำงแผนและน ำเสนอแผนงำน/โครงกำร 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผ่ำนบทบำทกำรเป็น
คณะกรรมกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของคณะฯ 

 

- ด้านการวางแผน 
มีกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบัดำ้นกำรวำงแผน ดงัน้ี 
- วำงแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำในควำม

รับผิดชอบ  ด้ำนสำรสนเทศ  และตำมท่ีได้รับ
มอบหมำย 

- วำงแผนกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ตำมท่ี
ไดรั้บอนุมติังบประมำณ  

- วำงแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำว ัน  (โดย
จดัล ำดบัควำมส ำคญัเร่งด่วนของงำน และงำนคำ้ง
ด ำเนินกำร และสรุปผลต่อวนั) 

- วำงแผนกำรซ่อมบ ำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ำย อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง ระบบกล้องวงจรปิด 
เคร่ืองบนัทึกลำยน้ิวมือ  

- ร่ วม ว ำงแผน และน ำ เส น อแผน งำน /
โครงกำร ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ ผำ่นบทบำท
กำรเป็นคณะกรรมกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศของคณะฯ 

- วำงแผนก ำรจัดห ำอุป กรณ์ ใน ระบบ
สำรสนเทศทดแทนอุปกรณ์ท่ีใช้งำนอยูใ่นปัจจุบนั 
เพื่ อให้ระบบท ำงำนได้อย่ำงต่อเน่ือง และได้
อุปกรณ์ท่ีมีควำมเหมำะสมกบักำรใชง้ำนจริง 

- มีกำรวิเครำะห์จุดอ่อนจุดแข็งของระบบ
สำรสนเทศคณะฯ เพื่อเป็นข้อมูลในกำรวำงแผน 
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และกำรตดัสินใจของผูบ้ริหำร 

โดยกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวผู ้ปฏิบัติงำนมี
กำรศึกษำรำยละเอียดในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
รวมถึงกฎระเบียบ ข้อกฎหมำยท่ีมีผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนต่ำง ๆ  มีกำรน ำเสนอ
ข้อมูล ต่ำง ๆ  เพื่ อประกอบกำรตัดสินใจของ
ผู ้บ ริห ำรและผู ้ ท่ี เ ก่ี ยวข้อง และภำยหลังกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนท่ีวำงไว้ผู ้ปฏิบัติงำนมีกำร
สรุปผลและน ำขอ้คิดเห็นต่ำง ๆ มำวิเครำะห์และ
จัดท ำรำยงำน เพื่อหำแนวทำงในกำรปรับปรุง 
พฒันำระบบงำนท่ีรับผดิชอบต่อไป 

- ด้านการประสานงาน 
มีกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวกบัดำ้นกำรประสำนงำน  

ดงัน้ี 
- ประสำนงำนกับ บุคคลหรือหน่วยงำน ท่ี

เก่ียวขอ้งในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในคณะฯ 
- ประสำนงำนกำรติดตั้ ง แก้ปัญหำ ปรับปรุง 

ซอฟตแ์วร์และฮำร์ดแวร์กบัส ำนกับริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

- ประสำนงำนกำรแจง้ปัญหำ กำรขอค ำแนะน ำ 
กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยกับ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- กำรประสำนงำนและด ำเนินกำรติดตั้งระบบ
สำรสนเทศใหก้บัหน่วยงำนภำยนอกคณะฯ อำทิเช่น 
ระบบ e-Budget, e-Salary 

 

- ด้านการประสานงาน 
มีกำรปฏิบติังำนท่ีเก่ียวกบัดำ้นกำรประสำนงำน  

ดงัน้ี 
- ประสำนงำนกับบุคคลหรือหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้องในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยใน
คณะฯ 

- ประสำนงำนกำรติดตั้ง แก้ปัญหำ ปรับปรุง 
ซ อฟ ต์ แ ว ร์แล ะฮำ ร์ดแว ร์กับ ส ำนั ก บ ริก ำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

- ป ระส ำน ง ำน ก ำรแ จ้ง ปั ญ ห ำ  ก ำรข อ
ค ำแนะน ำ  กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศของ
มหำวทิยำลยักบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

- กำรประสำนงำนและด ำเนินกำรติดตั้งระบบ
สำรสนเทศให้กับหน่วยงำนภำยนอกคณะฯ อำทิ
เช่น ระบบ e-Budget, e-Salary 

กำรปฏิบติังำนดำ้นกำรประสำนงำนผูป้ฏิบติังำน
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ในงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และมีกำร
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ส ร้ำง เค รือข่ ำยควำม ร่วม มื อกับ บุ คคลห รือ
หน่วยงำน ท่ี เก่ี ยวข้อง อำทิ เช่น  ส ำนักบ ริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ, หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลยั, กลุ่มผูพ้ฒันำระบบสำรสนเทศ เป็น
ต้น  เพื่อให้กำรประสำนงำนเกิดควำมควำมมือ 
คล่องตัว และบรรลุวตัถุประสงค์ของงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตลอดจนก่อให้กำรแลกเปล่ียนองค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ซ่ึงน ำมำประยุกต์ใช้ในกำร
พฒันำระบบงำนสำรสนเทศของคณะฯได ้

- ด้านการบริการ 
ปฏิบติังำนดำ้นกำรใหบ้ริกำร ดงัน้ี 

- กำรเป็นวิทยำกรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศใหแ้ก่บุคลำกรภำยในคณะฯ 

- กำรให้ค  ำปรึกษำและแก้ปัญหำกำรใช้งำน
ระบบสำรสนเทศแก่บุคลำกรและนกัศึกษำ  

- ให้ข้อมูลด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของคณะฯ แก่ห น่วยงำนห รือบุคคลท่ี มีควำม
ตอ้งกำรใชง้ำนขอ้มูล ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยหรือสั่ง
กำรจำกผูบ้งัคบับญัชำ 

- ให้ควำมรู้เก่ียวกบักฏระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ระเบียบกำรใช้
งำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของมหำวิทยำลัย, 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิด เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
 

- ด้านการบริการ 
ปฏิบติังำนดำ้นกำรใหบ้ริกำรดงัน้ี 

- กำรเป็นวิทยำกรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศใหแ้ก่บุคลำกรภำยในคณะฯ 

- กำรให้ค  ำปรึกษำและแก้ปัญหำกำรใช้งำน
ระบบสำรสนเทศแก่บุคลำกรและนกัศึกษำ  

- ให้ขอ้มูลดำ้นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของคณะฯ แก่หน่วยงำนหรือบุคคลท่ี มีควำม
ตอ้งกำรใช้งำนขอ้มูล ตำมท่ีได้รับมอบหมำยหรือ
สั่งกำรจำกผูบ้งัคบับญัชำ 

- ใหค้วำมรู้เก่ียวกบักฏระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ได้แก่ ระเบียบกำรใช้
งำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของมหำวิทยำลยั, 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

กำรให้บ ริกำรด้ำนต่ำง ๆ  ดังท่ีได้กล่ำวมำ 
ผู ้ป ฏิบัติงำนใช้ควำม รู้ ทักษะ ควำมเข้ำใจใน
กฎระเบียบ และระบบสำรสนเทศท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึง
ต้ อ งอ ำศั ย ก ำรท ดล อ งใช้  ก ำร เรี ยน รู้  แ ล ะ
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คุณลักษณะของกำรเป็นผูใ้ฝ่รู้ เน่ืองจำกงำนกำร
ให้ บ ริก ำรดังก ล่ ำว มีขอบ เขตค่ อนข้ำงกว้ำง 
โดย เฉพ ำะระบบส ำรสน เทศ ท่ี คณ ะฯ  แล ะ
มหำวิทยำลัย น ำมำใช้งำนมีจ ำนวนหลำกหลำย
ระบบ  ดงันั้นผูป้ฏิบติังำนตอ้งมีกำรศึกษำ คน้ควำ้ 
ข้อ มูลดังก ล่ ำวอยู่ตลอด เวลำ เพื่ อ ให้ ทันกับ
เทคโนโลยีและควำมเปล่ียนแปลงท่ี เกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลำ 
 

 
3. วเิครำะห์เปรียบเทียบคุณภำพ และควำมยุง่ยำกและควำมซบัซอ้นของงำนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

งำนเดิม งำนใหม ่
1.   คุณภาพของงาน  

- ดำ้นกำรปฏิบติังำน 
1) งำนพฒันำระบบสำรสนเทศ 

สร้ำงระบบสำรสนเทศท่ีช่วยในกำร
ปฏิบติังำนของบุคลำกรและสนบัสนุนกำรตดัสินใจ
ของผูบ้ริหำร โดยท ำงำนได้จริงและแสดงผลได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป 
 

 
2) งำนบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ

และเครือข่ำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศและ

อุปกรณ์เครือข่ำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สำมำรถ
ท ำงำนไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และหำกเกิดเหตุขดัขอ้ง
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยสำมำรถน ำระบบ
กลบัมำท ำงำนไดภ้ำยในเวลำ 30 นำที 

1.   คุณภาพของงาน  
- ดำ้นกำรปฏิบติังำน 

1) งำนพฒันำระบบสำรสนเทศ 
สร้ำงระบบสำรสนเทศท่ีช่วยในกำร

ปฏิบติังำนของบุคลำกรและสนบัสนุนกำรตดัสินใจ
ของผูบ้ริหำร โดยท ำงำนได้จริงและแสดงผลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป
และอุปกรณ์ประเภท Smart Device  

 
2) งำนบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ

และเครือข่ำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศและ

อุปกรณ์เครือข่ำยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สำมำรถ
ท ำงำนไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และหำกเกิดเหตุขดัขอ้ง
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยระบบสำมำรถท ำงำน
ได้อย่ำงต่อเน่ืองโดยไม่สร้ำงควำมเสียหำยให้กับ
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3) งำน บ ริห ำรจัด ก ำร ระบ บบัน ทึ ก
ลำยน้ิวมือเพื่อลงเวลำปฏิบติังำน 

มีกำรปรับปรุงและสร้ำงรำยงำนขอ้มูล
ท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน 

 
 
 
 

 
 

4) งำนบริหำรจดักำรระบบกลอ้งวงจรปิด 
มีระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีท ำงำนไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง ภำพมีควำมคมชดัภำยใตค้วำมสวำ่ง และ
สำมำรถบริหำรจัดกำรระบบผ่ำนหน้ำจอควบคุม
ภำยในเวลำรำชกำร 

 
 
 

- ดำ้นกำรวำงแผน 
มีกำรวำงแผนในงำนท่ีรับผิดชอบตำมกรอบ

งำน แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณท่ีได้รับ
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

ขอ้มูลและไม่กระทบกบักำรท ำงำนของผูใ้ชง้ำน 
มี ก ำรใช้ อุป ก รณ์ เค รือข่ ำยอย่ ำง มี

ประสิทธิภำพโดยเลือกใช้ระบบปฏิบัติกำรและ
ระบบบริหำรจัดกำรท่ีทันสมัย ประหยัด และ
เหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มระบบสำรสนเทศของ
หน่วยงำน 
 

3) งำน บ ริห ำรจัด ก ำรระบ บ บัน ทึ ก
ลำยน้ิวมือเพื่อลงเวลำปฏิบติังำน 

มีกำรปรับปรุงและสร้ำงรำยงำนขอ้มูล
ท่ีตรงตำมควำมต้องกำรของผูใ้ช้งำน และมีกำร
เช่ือมโยงขอ้มูลระบบกำรบนัทึกลำยน้ิวมือเขำ้กบั
ระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรของหน่วยงำน เพื่อลด
ควำมซ ้ ำซ้อน ประหยดัเวลำในกำรปฏิบติังำน ได้
ขอ้มูลท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ ถูกตอ้ง แม่นย  ำ และมีกำร
ปรับปรุงขอ้มูลอยำ่งต่อเน่ือง 
 

4) งำนบริหำรจดักำรระบบกลอ้งวงจรปิด 
มีระบบกลอ้งวงจรปิดท่ีท ำงำนไดต้ลอด 

24 ชัว่โมง ภำพมีควำมคมชดัในทุกสภำพแวดลอ้ม
ส ำม ำรถบ ริห ำรจัดก ำรระบบผ่ ำน เค รือข่ ำย
อินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลำ โดยมีกำรก ำหนดสิทธ์ิ
ในกำรเขำ้ถึงและกำรเขำ้รหสัเพื่อป้องกนักำรถูกใช้
งำนโดยผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญำต 

 
- ดำ้นกำรวำงแผน 

มีกำรวำงแผนในงำนท่ีรับผดิชอบตำมกรอบ
งำน แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณท่ีได้รับ
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- ดำ้นกำรประสำนงำน 

ประสำนงำนกับบุคคลหรือหน่วยงำนท่ี
เก่ี ย ว ข้ อ ง ต ำม ท่ี ไ ด้ รั บ ม อบ ห ม ำย ให้ บ ร ร ลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 

- ดำ้นกำรบริกำร 
ให้บริกำรในงำนท่ีรับผิดชอบดว้ยจิตบริกำร 

และติดตำมงำนท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์มีกำรบูรณำกำรแผนงำน
ร่วมกนัผำ่นบทบำทกำรเป็นคณะกรรมกำรบริหำร
จดักำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเป็น
กรรมกำรดำ้นควำมปลอดภยั เพื่อให้ไดแ้ผนงำนท่ี
เหมำะสม ไม่ซ ้ ำซ้อน และสอดคลอ้งไปในทิศทำง
เดียวกนั 
 

- ดำ้นกำรประสำนงำน 
ประสำนงำนกับบุคคลหรือหน่วยงำนท่ี

เก่ี ย วข้อ งต ำม ท่ี ได้ รั บ ม อบห ม ำย ให้ บ รร ลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้และมีกำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง อำทิเช่น 
ส ำ นั ก บ ริ ก ำ ร เท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เท ศ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่  และเครือข่ำยผูพ้ฒันำระบบ
สำรสนเทศหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อแลกเปล่ียนองค์
ควำมรู้ เทคนิค แนวทำงในกำรพฒันำระบบสำร 
และกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศในรูปแบบต่ำง 
ๆ ใหมี้ประสิทธิภำพและเหมำะสมกบัหน่วยงำน 

  
- ดำ้นกำรบริกำร 

งำนท่ีปฏิบติัมุ่งบริกำรท่ีดี คือ ให้บริกำรท่ี
เป็นมิตรและสุภำพ ให้ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีถูกตอ้ง ช่วย
แก้ปัญหำ ดูแลให้ได้รับควำมพึงพอใจ น ำข้อขัด 
ขอ้งมำพฒันำในกำรให้บริกำร ให้ค  ำแนะน ำท่ีเป็น
ประโยชน์  เป็นท่ีปรึกษำช่วยในกำรตัดสินของ
ผูรั้บบริกำร โดยงำนให้บริกำรลักษณะดังกล่ำว
ผู ้ป ฏิ บั ติ ง ำน ใช้ อ งค์ ค ว ำม รู้ จ ำก ก ำรสั่ งส ม
ประสบกำรณ์และกำรพฒันำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง 
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2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

งำนท่ีปฏิบติัเป็นงำนท่ีมีควำมยุ่งยำก เพรำะ
ต้องใช้องค์ควำมรู้  ทักษะด้ำนสำรสนเทศ ในกำร
ด ำเนินกำรเพื่อให้ระบบสำรสนเทศและระบบงำนท่ี
รับผิดชอบสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ภำยใต้สภำพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  โดยมี
ขั้นตอนกำรปฏิบติังำนท่ีซบัซอ้น โดยเฉพำะงำนดำ้น
กำรพฒันำระบบสำรสนเทศ ท่ีมีกำรใช้ทกัษะด้ำน
กำรออกแบบและเขียนภำษำคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้
ระบบสำรสนเทศท่ีท ำงำนไดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ทัว่ไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
งำนท่ีปฏิบติัเป็นงำนท่ีมีควำมยุ่งยำกมำก 

เพรำะตอ้งใชอ้งคค์วำมรู้  ทกัษะดำ้นสำรสนเทศ ใน
กำรด ำเนินกำรเพื่ อให้ ระบบสำรสนเทศและ
ระบบงำนท่ีรับผิดชอบสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้สภำพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบนัและแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต อำทิ
เช่ น  รูป แบบก ำร เข้ ำ ถึ งส ำรสน เท ศ ท่ี มี ก ำร
เปล่ียนแปลงจำกกำรใชง้ำนผำ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ทั่วไป เป็นกำรใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์ Smart Device 
เพิ่มข้ึน ซ่ึงผู ้ปฏิบัติงำนต้องศึกษำแนวทำงและ
เทคโนโลยีเพื่อพฒันำระบบสำรสนเทศ ให้รองรับ
กบักำรท ำงำนในลกัษณะดงักล่ำว ซ่ึงมีขั้นตอนกำร
ปฏิบติัท่ีซบัซอ้นมำก  เน่ืองจำกเป็นเทคโนโลยใีหม่ 
ท่ียงัไม่เคยปฏิบติั และตอ้งมีกำรบูรณำกำรกบัระบบ
เดิมให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ภำยใต้สภำพแวดล้อมและกำรเข้ำถึงระบบทุก
รูปแบบ  โดยมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีตอ้งใชก้ำรสั่ง
สมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ คือ ศึกษำหำควำมรู้ 
สนใจในเทคโนโลยแีละองคค์วำมรู้ใหม่ ๆ ในสำขำ
อำชีพ พฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถให้ดียิ่งข้ึน รับรู้
ถึงแนวโน้มวิทยำกำรท่ีทันสมัย   สำมำรถน ำ
วิช ำก ำร  ควำม รู้  ห รือ เทคโนโลยี ใหม่  ๆ  ม ำ
ประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  มีควำมรู้ควำม
เช่ียวชำญในเร่ืองท่ีมีลกัษณะเป็นสหวิทยำกำร และ
สำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับใชไ้ดอ้ยำ่งกวำ้งขวำง 

นอกจำกน้ียงัตอ้งมีกำรด ำเนินกำรเชิง
รุก คือ เล็งเห็นปัญหำ อุปสรรค และหำวิธีกำร
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แกไ้ข ลงมือแกไ้ขปัญหำทนัทีเม่ือเกิดปัญหำเฉพำะ
หน้ำห รือใน เวลำวิกฤติ  คำดกำรณ์ตรียมกำร
ล่วงหนำ้ ทดลองใชว้ธีิกำรท่ีแปลกใหม่ สร้ำงสรรค์
ส่ิงใหม่ให้เกิดข้ึน คิดนอกกรอบ สร้ำงบรรยำกำศ
ของกำรคิดริเร่ิมใหเ้กิดข้ึนในหน่วยงำน 

3.    การก ากบัตรวจสอบ 
ในกำรปฏิบติังำนท่ีไดรั้บมอบหมำยผูป้ฏิบติังำน

ไดรั้บกำรก ำกบั แนะน ำ ตรวจสอบอยำ่งใกลชิ้ดจำก
หวัหนำ้งำน 
 

3.   การก ากบัตรวจสอบ  
ง าน ท่ี ป ฏิ บั ติ ไ ด้ รั บ ก าร ก ากับ  แน ะน า 

ตรวจสอบการปฏิบติังานจากหวัหน้างานเฉพาะใน
ส่วนท่ีเป็นแนวนโยบายท่ีส าคญัเท่านั้น ในส่วนการ
ปฏิบติังานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ทกัษะ เทคนิค และ
วิธีการเฉพาะด้าน  ผูป้ฏิบัติงานสามารถทดลอง 
หรือด าเนินการได้ตามเง่ือนไขหรือวิธีการเฉพาะ 
และมีการรายงานผลความคืบหน้าและการปฏิบัติ
ให้หัวหน้างานและผูบ้ริหารท่ีเก่ียวข้องรับทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน 

4.    การตัดสินใจ 
ในกำรปฏิบติังำนผูป้ฏิบติังำนมีกำรตดัสินใจ

บำ้ง โดยจะไดรั้บค ำแนะน ำกรณีท่ีมีปัญหำ 

4.   การตัดสินใจ  
ผูป้ฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง  

อิสระ สามารถปรับเปล่ียนแนวทาง และแก้ไข
วิธีการแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง มีอิสระในการริเร่ิม
พฒันาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และทรัพยากรด้าน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของหน่วยงาน   
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แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

 
1. ต าแหน่งเลขที ่   ๐๐๒๔๒๔๐ 

ชื่อต าแหน่ง   นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
สังกัด  ฝ่ายวิชาการ  ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม       

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
    ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง         นักวชิาการอุดมศึกษา ระดับ ช านาญการ 
 
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ เอกสารอ้างอิง 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 

(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสนับสนุน
ด้ านการจัดการเรียนการสอน งาน
ธุรการทั่วไป  งานการประชุม งานด้าน
การเรียนการสอน  งานพัฒนานักศึกษา
ด้านวิชาการ งานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการเรียนการสอน  งาน
ด้านการสนับสนุนข้อมูลการบริหารและ
การประกันคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
ป ฏิ บั ติ ง าน ต่ า งๆ  ใน ห น่ ว ย งาน ที่
รับผิดชอบ  

 
    (๒) ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ สรุป
รายงาน เพ่ือสนับสนุนการการจัดการ
เรียนการสอนในด้านต่างๆ และยังเป็น
ข้อมู ลการบริห ารและการประกั น
คุณภาพ  

 
 
 
    

๑.ด้านการปฏิบัติการ 
    (๑) ปฏิบัติงาน วางแผนการปฏิบัติงาน
ด้านการ จัดการเรียนการสอน งานธุรการ
ทั่วไป งานการประชุม งานพัฒนานักศึกษา
ด้านวิชาการ งานพัฒนาด้านบริการวิชาการ  
งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
เรียนการสอน  และสนับสนุนข้อมูลการ
บริหารและการประกันคุณภาพ ที่มีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน มีเนื้อหางานที่หลากหลาย 
ต้องวางแผนและพัฒนางานให้สอดคล้อง
กับระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๒ ) ศึกษา ค้นคว้ า วิ เคราะห์  การ
ปฏิบัติงาน โดยจัดท าเอกสารวิชาการคู่มือ
ปฏิบัติงาน และรวบรวมหลักเกณฑ์ กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบเพ่ือพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางส าหรับให้
ค าปรึกษา ตอบปัญหาต่างๆ แก่ผู้มารับ
บริการ ทั้ งอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
บุคคลภายนอก ให้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

- หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติ การขอผู้ ช่ วย
ส อ น  ( Teaching 
Assistance :TA) ณ 
วัน ที่  ๑ ๘  ธัน วาคม 
๒๕๕๘ 
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๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ เอกสารอ้างอิง 

 

 

 

และยั งเป็ นข้อมูลการบริหารและการ
ประกันคุณภาพ 

(กรณีตัวอย่าง)  
    - ก า ร ข อ ผู้ ช่ ว ย ส อ น (Teaching 
Assistance:TA) 

๒. ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่ รับผิดชอบ 
ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 

๒. ด้านการวางแผน 
    ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานที่
รับผิดชอบ กับผู้บริหาร พร้อมแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 

 (กรณีตัวอย่าง) 
- การวางแผนและจัดท าแผนการเปิด

สอนประจ าภาคการศึกษา  
 

- แผนรายวิชาที่เปิดสอน
ประจ าภาคการศึกษา 

๓. ด้านการประสานงาน 
    ประสานงานการท างานร่วมกัน
ระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
 

๓. ด้านการประสานงาน 
ประสานงานการท างานร่วมกันโดยมี

บทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน า
เบื้องต้นแก่ อาจารย์ บุคลากร หรือ
หน่วยงานอื่น ให้เกิดความเข้าใจและความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมายให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 
(กรณีตัวอย่าง) 
    - การประสานงานอาจารย์พิเศษ 

- การประสานงานในการประเมิน
ข้อสอบ และประเมินผลการเรียน (เกรด)  

 

- ขั้นตอนการประสาน 
งานอาจารย์พิเศษ 
- ขั้นตอนการประสาน 
งานในการประเมิน
ข้อสอบและประเมินผล
การเรียน (เกรด) 
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๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ เอกสารอ้างอิง 

๔.  ด้านการบริการ 
     (๑)  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น 
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
 
(๒) ด้านการสนับสนุนข้อมูลการบริหาร
และการประกันคุณภาพ โดยจัดเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทาง
วิชาการ เกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน 
 

๔. ด้านการบริการ 
    (๑) ให้ค าปรึกษา แนะน า ถ่ายทอด
ความรู้ ทางด้านการจัดการเรียนการสอน 
และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
แก่ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ร่วมงาน  ผู้รับ  
บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
    (๒) พัฒนาข้อมูล โดยการรวบรวมข้อมูล
ไ ว้ เป็ น ร ะ บ บ น า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พ่ื อ
ประกอบการให้บริการวิชาการ ด้านการ
เรียนการสอนที่ซับซ้อน เพ่ือก่อให้เกิดการ
แลก เปลี่ ยน เรียนรู้  ที่ สอดคล้อง และ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้
ประกอบการพิจารณา ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
 
(กรณีตัวอย่าง) 

- ข้อมูลการจัดโครงการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพไอที 
(Information Technology 
Professional Examination: ITPE) 
 

- ข้อมูลการจัดโครงการ
สอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ไอที (Information 
Technology 
Professional 
Examination: ITPE) 
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
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๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่ เอกสารอ้างอิง 

๑. คุณภาพของงาน 
    การปฏิบัติงานตามนโยบายที่คณะฯ
ก าหนดไว้ และด าเนินการปฏิบัติงานเสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนด และถูกต้องตาม
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของคณะ 

๑. คุณภาพของงาน 
    การปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
และถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ และ
ข้อบังคับของคณะ โดยมีการพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปรับตัวให้ทันตาม
สถานการณ์บ้านเมือง และน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว 
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
(กรณีตัวอย่าง) 

-     - การปรับแบบประเมินโครงการที่ใช้
กระดาษ เป็นแบบสอบถามออนไลน์  

-  

- แบบประเมินความ
พึงพอใจโครงการ
อบรมปฏิบัติการ Big 
Data Analytic with 
Microsoft Azure  
วันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๕๙ 
ได้ที่
ลิงคh์ttp://bit.ly/2e
TLVjO 

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของ
งาน 
 
     งานที่ปฏิบัติงานบางชิ้นงานเป็นงานที่
มีความยุ่งยากและความซับซ้อนและมี
ขั้นตอนปฏิบัติงานที่หลายขั้นตอน 

 ๒ .ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
    งานที่ปฏิบัติงานเป็นงานที่มีความยุ่งยาก
และความซับซ้อน และมีขั้นตอนปฏิบัติงาน
ที่หลายขั้นตอน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ใช้ ค วามรู้  ค วาม เชี่ ย วชาญ ในการคิ ด
วิเคราะห์ในงานที่ท าให้ละเอียดรอบคอบ 
โดยใช้ข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และ
ประสบการณ์ที่ผ่านมา เพ่ือให้ส าเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
(กรณีตัวอย่าง) 
     -  ด้านการเชิญวิทยากรพิเศษและ
การศึกษาดูงานในรายวิชา  

- ขั้ น ต อ น ก า ร เชิ ญ
วิท ยากรพิ เศษและ
การศึ กษ าดู งาน ใน
รายวิชา 
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๔. วิเคราะห์เปรียบเทียบการก ากับตรวจสอบและการตัดสินใจ 
งานเดิม งานใหม่ เอกสารอ้างอิง 

๑. การก ากับตรวจสอบ 
     ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ได้ รั บ ก ารก ากั บ 
ตรวจสอบความถูกต้องจากหัวหน้างาน 
และอาจารย์ผู้บริหารงานอย่างเข้มงวด  

 

๑. การก ากับตรวจสอบ 
    ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ก า กั บ  ติ ด ต า ม 
ต รวจสอบ ค วาม ก้ า วห น้ าขอ งงาน ที่
รับผิดชอบจากผู้ เกี่ ยวข้องให้ เป็นตาม
แผนการปฏิบัติงานพร้อมเสนอรายงานให้
ผู้ บ ริห าร ตั้ งแต่หั วหน้ างาน  ผู้ บ ริห าร
ตามล าดับอย่างเข้มงวด  
 
(กรณีตัวอย่าง) 
-  การก ากับตรวจสอบงานที่ปฏิบัติงาน

ในทุกวันศุกร์บ่ายของทุกสัปดาห์และท า
แผนการปฏิบัติงานในสัปดาห์ต่อไป  
 

- แบบฟอร์มติดตาม
งานรอบสัปดาห์ 
๒๕๖๐ ได้ที่
ลิงคh์ttp://bit.ly/2q
DIAh4 

 

๒. การตัดสินใจ 
    ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในส่วน
ของภาระงานของผู้ปฏิบัติงานได้ด้วย
ตัวเอง  
หากนอกเหนือจากภาระงานที่ก าหนด ให้
หัวหน้างานเป็นผู้ตัดสินใจ 

๒. การตดัสินใจ 
     ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจในส่วนของ 
ภาระงานของผู้ปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง  

  หากภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น  
ผู้รับผิดชอบ ศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้มี
ประสบการณ์เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
ตลอดจนปรับแนวคิดในการท างานใหม่ 
เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
 
(กรณีตัวอย่าง) 
      การขออนุมัติหนังสือแบบเร่งด่วน  

- ขั้นตอนการขอ
อนุมัติหนังสือแบบ
เร่งด่วน 
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มหาวทิยาลัย 

อบุลราชธาน ี
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มหาวทิยาลัย 

ขอนแกน่ 
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เอกสารหมายเลข 7 
 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ) 

 
1. ต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ ช านาญการ 
สังกัด ส านักงานสภาอาจารย์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับ ช านาญการพิเศษ 

 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง (เดิม) ประกอบด้วย 
ปฎิบัติงานในฐานะหัวหน้างานสภาอาจารย์ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานการด าเนินงานของสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และก ากับ ดูแลตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  ที่มีขั้นตอน
ความยุ่งยาก ซับซ้อน  

ปฎิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการ โดยการให้บริการ 
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้กับสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ในด้านการจัด
ประชุม การเงินและพัสดุ สารบรรณและธุรการ แผนสารสนเทศ การด าเนินการเลือกตั้งฯ การจัดโครงการและ
กิจกรรมเฉพาะกิจ การประสานงานข้อมูลการจัดท าข่าวสารและประสานข้อมูลการจัดท าเว็บไซด์ของสภา
คณาจารย์ การเดินทางไปราชการของประธานและกรรมการสภาฯ เพ่ือเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของแต่ละสภา
ฯ ด าเนินการให้การต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานกับสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการฯ การด าเนินการเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมที่ประชุม ปอมท. ฯ การด าเนินการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุม ปขมท. การติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่งานสภาอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยเพ่ือขอข้อมูล ประสานงานด้านอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน  
ตลอดจนการวางแผน ติดต่อประสานงาน และการบริการ ดังนี้ 

2.1 ด้านการจัดประชุม 
   1) ด าเนินการก ากับ ดูแลตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน

การด าเนินงานให้กับสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และงานสภาอาจารย์ 
   2) ด าเนินการจัดประชุมสภาคณาจารย์ในแต่ละเดือนในฐานะผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์ เช่น   

การออกหนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยวิสามัญให้กรรมการสภาคณาจารย์ จ านวน 25 คน ประชุม
กรรมการบริหาร 5 คน ประชุมกรรมาธิการฝ่าย 7 ฝ่าย การเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม การเตรียม
ห้องประชุม การจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม การแจ้งมติที่ประชุม การเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าเลี้ยงรับรอง ตลอดจนการอ านวยความสะดวกในห้องประชุมอ่ืน ๆ  

   3) ด าเนินการจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมสภาคณาจารย์  
    4) ด าเนินการแจ้งมติที่ประชุมสภาคณาจารย์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    5) จัดท าฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาคณาจารย์ 
   6) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการจัดประชุมสภาข้าราชการ 

พนักงานและลูกจ้าง  
   7) ด าเนินการจัดประชุมงานสภาอาจารย์ เพ่ือให้บุคลากรในงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานเป็น

ประจ าทุกเดือน พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่อง ซึ่งที่ผ่านมามีการประชุมในแต่ละ

168 / 276



เดือน ทุกเดือน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานของสภาคณาจารย์ และสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

2.2 ด้านการเงินและพัสดุ 
1) ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ โครงการ/กิจกรรม) ของ

ทั้งสองสภาฯเพ่ือน าเสนอประธานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการฯ และรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ผู้อ านวยการกองกลาง เพ่ือด าเนินการน าเสนอต่อกองแผนงานต่อไป 

2) ด าเนินการตรวจสอบ คุมยอด ลงนามเสนอ การใช้จ่ายเงินและเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ค่าเลี้ยง
รับรอง ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเดินทางไปราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ เงินประจ าต าแหน่งประธาน                 
รองประธานและเลขานุการฯ ของทั้งสองสภาฯ  

3) ด าเนินการตรวจสอบ คุมยอดการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงิน ในโครงการกิจกรรมของทั้งสภา
คณาจารย์ สภาข้าราชการฯ และงานสภาอาจารย์ ซึ่งแต่ละสภาฯ จัดโครงการ/กิจกรรม จ านวนสภาฯละ 9 - 12 
โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี งบประมาณ 2554 จ านวนสภาฯละ 500,000 บาท รวมเป็น 
1,000,000 บาท  ปีงบประมาณ 2555 สภาฯละ 700,000 รวมเป็น 1.400,000 บาท 

  4) ด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม ยืมเงินทดรองจ่าย ตลอดจนการจ่ายเงินค่าเบี้ย
ประชุมให้กับกรรมการสภาคณาจารย์ในแต่ละเดือนของการจัดประชุมสมัยสามัญ และสมัยวิสามัญสภาคณาจารย์ 

  5) ด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงรับรองที่ประชุมสภาคณาจารย์  
6) ด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายการใช้จ่ายในโครงการและกิจกรรมเฉพาะกิจของสภาคณาจารย์               

ปีละ 5-9 โครงการ 
  7) ด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้เงินค่าเดินทางไปราชการของประธานและกรรมการสภา

คณาจารย์ เดือนละ 1-2 ครั้ง  
  8) ด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากหมวดเงิน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน

ของสภาคณาจารย์ 
  9) ก ากับ ดูแลตรวจสอบและคุมยอด การด าเนินงานขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ

ด าเนินงานของงานสภาอาจารย์ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายในโครงการ 3 โครงการ  
  10) ก ากับ ตรวจสอบการด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงานของงานสภาอาจารย์ จากงาน

พัสดุกองคลัง 
  11) ด าเนินการลงนามเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้กับรถจักรยานยนต์รับ -ส่งหนังสือของงานสภา

อาจารย์ 
  12) ด าเนินการจ้างเหมาท าความสะอาด และปรับปรุงซ่อมแซม ชั้น 1 และชั้น 2 อาคารแก่น

กัลปพฤกษ์ 

2.3 ด้านสารบรรณและธุรการ 
  1) ด าเนินการก ากับดูแล ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา วินิจฉัย กลั่นกรองงานที่บุคลากรในสังกัดเสนอ 

รวมทั้งพิจารณาสั่งการ ลงนาม และให้ค าปรึกษาในการร่างหนังสือทั้งภายในและภายนอก การจัดพิมพ์เอกสาร 
การจัดเก็บเอกสาร การท าลายเอกสารตลอดจนการจัดแฟ้มรายงานการประชุมของสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้าง  

  2) ด าเนินการร่างโต้ตอบหนังสือราชการของสภาคณาจารย์ และของงานสภาอาจารย์ 
3) บันทึกเสนอเรื่องให้สภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  
4) ก ากับ ดูแลการเวียนเอกสารในงานสภาอาจารย์ พร้อมทั้งพิจารณาสั่งการ  

  5) การอนุมัติวันลาของบุคลากรในงานสภาอาจารย์  
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6) การอนุมัติการขอใช้ห้องประชุมสารสิน และห้องประชุม 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ที่หน่วยงาน
ภายนอกขอใช้  

7) ก ากับ ดูแลการด าเนินงานของสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการฯ และงานสภาอาจารย์ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

8) การจัดท าข้อมูลรายงานประจ าปี และการประกันคุณภาพของงานสภาอาจารย์ส่งกองกลาง  
9) การจัดท าข้อมูลรายงานประจ าปีของสภาคณาจารย์  
10) การก ากับ ตรวจสอบการจัดท าข้อมูลรายงานประจ าปีของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
11) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคารแก่นกัลปพฤกษ์ 

2.4 ด้านแผนและสารสนเทศ        
              1) ด าเนินการจัดท าและรวบรวมแผนการปฏิบัติงานของสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและ
ลูกจ้าง                                                           
              2) ด าเนินการจัดท าและรวบรวมแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานสภาอาจารย์ 
              3) ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลรายงานการประชุมสภาคณาจารย์พร้อมทั้งส่งให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
และลงใน Web ของสภาคณาจารย์  
              4) รวบรวมภาพกิจกรรมของสภาคณาจารย์เพ่ือลง Web สภาคณาจารย์ 
              5) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากกรรมการสภาฯและ ปอมท.เพ่ือจัดส่งให้ผู้ดูแลเอาลงในweb สภา
คณาจารย์เพ่ือเผยแพร่ 

2.5 ด้านการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ เลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  
   1) ด าเนินการในฐานะเป็นเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ และ

เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมทั้ง
จัดท าเอกสารส่งต่อให้คณะ/หน่วยงานในฐานะเลขานุการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ และ
กรรมการสภาข้าราชการฯ 

   2) ด าเนินการจัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัย ร่างประกาศคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งตลอดจน
เอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ เช่น ใบสมัคร บัตรเลือกตั้ง ใบกรอกคะแนน ใบน าส่งผลฯลฯ เพ่ือส่งต่อให้คณะ/
หน่วยงานในการด าเนินการเลือกตั้งฯ ของสภาคณาจารย์ 

   3) ด าเนินการจัดประชุมและเชิญอธิการบดีมาเป็นประธานที่ประชุมในนัดแรกและเชิญกรรมการสภา
คณาจารย์ และประชุมกรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมประชุม ในทุก 2 ปี 
            4) ด าเนินการจัดท าคู่มือการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ 

2.6 ด้านโครงการและกิจกรรมของสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ ฯ และงานสภาอาจารย์      
   1) ด าเนินการร่างโครงการ งบประมาณ ปรับและแก้ไขวัน ตรวจสอบ พร้อมทั้งก ากับ ติดต่อประสาน

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมของสภาคณาจารย์เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจ านวน
โครงการของสภาคณาจารย์ จ านวน 5 - 9 โครงการ  

   2) ก ากับ ติดตามการร่างโครงการ พร้อมทั้งก ากับ ติดต่อประสานการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ
ของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จ านวน 9 - 12  โครงการ  

   3) ด าเนินการจัดประชุมและวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการด าเนินการ แต่ละโครงการ 
   4) ติดต่อ ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานจัดโครงการและกิจกรรมในแต่ละ

สภา  
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2.7 ด้านการประสานงานข้อมูลการจัดท าข่าวสารและประสานข้อมูลการจัดท าเว็บไซต์ของสภา
คณาจารย์ 

 1) ด าเนินการติดตามและประสานข้อมูลกับกรรมการสภาคณาจารย์ และที่ประชุม ปอมท. ตลอดจน
หาข้อมูลเพ่ือส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าข่าวสาร และลงในเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรสายผู้สอนและบุคลการไดท้ราบ 

2) จัดพิมพ์ข้อมูลเพื่อส่งให้กรรมาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์น าไปด าเนินการ 

2.8 ด าเนินการให้การต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานกับสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการฯ และงานสภา
อาจารย์ ตลอดจนด าเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรองกับผู้มาศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคล ปีละ 5 – 10 หน่วยงาน 

 1) ด าเนินการจัดท า power point แนะน าสภาคณาจารย์ ให้กับผู้มาศึกษาดูงาน 
   2) ด าเนินการติดต่อ ประสานงานกับผู้มาดูงาน และผู้เข้าร่วมงาน เพ่ือจัดเตรียมเอกสารของที่ระลึก  

เลี้ยงรับรอง ให้กับผู้มาศึกษาดูงาน 
   3) ด าเนินการเป็นวิทยากรของหน่วยงานในการให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน 

 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง (ใหม่) ประกอบด้วย 

ปฎิบัติงานในฐานะหัวหน้างานสภาอาจารย์ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา การติดต่อประสานงาน วางแผน ก ากับ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลในงานสภาอาจารย์ การ
มอบหมายการปฎิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานที่หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมาก
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความช านาญสูงมาก ในด้านการบริหารงานจัดการ การจัด
ประชุม การเงินและพัสดุ สารบรรณและธุรการ แผนสารสนเทศ การด าเนินการเลือกตั้งฯ การจัดโครงการและ
กิจกรรมเฉพาะกิจ การประสานงานข้อมูลการจัดท าข่าวสารและประสานข้อมูลการจัดท าเว็บไซด์ของสภา
คณาจารย์ การเดินทางไปราชการของประธานและกรรมการสภาฯ เพ่ือเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนของแต่ละสภา
ฯ ด าเนินการให้การต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานกับสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการฯ การด าเนินการเป็นเจ้าภาพจัด
ประชุมที่ประชุม ปอมท. ฯ การด าเนินการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุม ปขมท. การติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่งานสภาอาจารย์ของแต่ละมหาวิทยาลัยเพ่ือขอข้อมูล ประสานงานด้านอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ตลอดจนการวางแผน ติดต่อประสานงาน และการบริการ ซึ่งเป็นการปฎิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาใน
งานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก การก ากับ ตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุผลตามเป้าหมาย และปฎิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ปฎิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ในฐานะผู้ปฎิบัติงานที่มีประสบการณ์สูง   
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะที่ต้องอาศัยการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อให้
การปฎิบัติงานหรือพัฒนางานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาของงานที่ยุ่งยาก และมีขอบเขตที่กว้างขวาง 
ปฎิบัติงานในเชิงพัฒนาระบบ แบบแผน และปฎิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  

และนอกจากภารกิจที่ได้กล่าวในหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง (เดิม) ข้างต้นแล้วนั้น ยัง
ประกอบไปด้วยความรับผิดชอบของต าแหน่งใหม่ เพิ่มเติม ดังนี้                                                           

3.1 ด้านการประเมิน และการประกันคุณภาพ  
     1) จัดท าข้อมูล SAR และ EdPex ในส่วนของงานสภาอาจารย์ให้กับกองกลาง 
     2) จัดท าคู่มือการปฎิบัติงานสภาอาจารย์  
     3) จัดท ารายงาน เพ่ือตอบตัวชี้วัด ของ กพร. และสมศ.  เช่น 
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        3.1) เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี   
        3.2) เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากรกองกลาง ส านักงานอธิการบดี   
        3.3) เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์กรการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี 
        3.4) เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่งานสภาอาจารย์ในการปฎิบัติงานสภาอาจารย์ 
        3.5) เรื่อง โครงการจัดท าแผนและพัฒนาแผนในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสภาอาจารย์ 
        3.6) เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานสภาอาจารย์ของสภาอาจารย์

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 24 มหาวิทยาลัย ฯลฯ 

3.2 ด้านการบริการวิชาการและการบริหาร 
     1) ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่ประธานสภาคณาจารย์ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและ

ลูกจ้าง ตลอดจนกรรมการสภาคณาจารย์ กรรมการสภาข้าราชการฯในการปฎิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

     2) ให้ค าปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ และข้อแนะน าแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฎิบัติงาน ในงานสภา
อาจารย์และในการปฎิบัติงานกองกลาง เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการจัดประชุม ด้านการเงินและพัสดุ 

     3) เป็นวิทยากรและให้ความรู้กับผู้มาศึกษาดูงาน และเผยแพร่ข้อมูลเครือข่ายเจ้าหน้าที่/บุคลากรงาน
สภาคณาจารย์ให้กับเจ้าหน้าที่สภาอาจารย์ในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มาศึกษาดูงาน 

     4) เป็นรองประธานในกรรมการบริหารเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีจ านวน 24 มหาวิทยาลัย 

3.3 ด้านแผนและสารสนเทศ 
     1) จัดท าระบบฐานข้อมูลออนไลน์รายงานการประชุมของสภาคณาจารย์ โดยเก็บไว้บนเว็บไซต์สภาฯ 
     2) พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานประจ าปีของงานสภาอาจารย์ สภาคณาจารย์ และสภา

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โดยโปรแกรม Microsoft office 

3.4 ด้านบุคคล  
      1) นอกเหนือจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการแล้ว ยังได้ปฎิบัติหน้าที่ในฐานะ

หัวหน้างานสภาอาจารย์ โดยรับผิดชอบการด าเนินงาน ประสานและอ านวยความสะดวกให้กับสภาคณาจารย์ และ
การบังคับบัญชาบุคลากรงานสภาอาจารย์จ านวน 2 คน คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญงาน ให้รับผิดชอบ
การด าเนินงานของสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวให้
รับผิดชอบการด าเนินงานของงานสภาอาจารย์ โดยมีการจัดประชุม วิเคราะห์และบูรณาการภาระงานร่วมกันในแต่
ละวาระของการด ารงต าแหน่งของแต่ละสภาฯ ซึ่งมีวาระละ 2 ปี และได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
เจ้าหน้าทีอ่ย่างชัดเจนและเป็นธรรม 

   2) วางแผน จัดระบบและบูรณาการ ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

    3) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน าให้มีการปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการตรงต่อเวลา ความรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด การให้บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจ
ของกรรมการสภาคณาจารย์ กรรมการสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างตามแบบสอบถามที่ได้ส่งให้กรรมการ
ตอบกลับในการปฏิบัติงานทุกรอบ 6 เดือน  

    4) ประชุมเจ้าหน้าที่งานสภาอาจารย์ประจ าเดือนในทุกเดือนเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการ
ปฎิบัติงาน 
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    5) ติดตาม และประเมินผลการปฎิบัติงาน เพื่อน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง แก้ไขโดยการจัดประชุมงาน
สภาอาจารย์ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในทุกเดือน โดยบูรณาการในด้านการจัดประชุมร่วมกับ
เลขานุการของทั้งสองสภาฯ การจดบันทึกและการจัดท ารายงานการประชุม การจัดโครงการและกิจกรรมเฉพาะ
กิจของสองสภาฯ และด้านอื่น ๆ  

    6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมทักษะ เพ่ิมพูนความรู้
สามารถน าความรู้มาปฎิบัติ และประยุกต์ใช้ได้อย่างจริงจัง เช่น การส่งเข้ารับการอบรม การจัดประชุมผู้ปฎิบัติงาน
ของเครือข่ายงานสภาอาจารย์ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฎิบัติงาน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของกองกลาง และมหาวิทยาลัย ตลอดจนแนะน าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อมวลชน ส่งเสริมให้รู้จักวิเคราะห์
และการแกไ้ขปัญหาได้ 

 
 
 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

งานเดิม งานใหม่ 
คุณภาพของงาน  

        การด าเนินงานด้านการจัดประชุม สารบรรณ 
และธุรการ การเงินและพัสดุ งานโครงการและกิจกรรม
ของสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
การด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ เลือกตั้ง
กรรมการสภาข้าราชการฯ มีการปฏิบัติงานที่ช้ าช้อน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ ซ่ึงมีความไม่ชัดเจนในงานที่
ปฏิบัติ การท างานไม่เป็นระบบ ขาดความต่อเนื่องของ
งานที่ปฎิบัติ และไม่มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ปฎิบัติ 

คุณภาพของงาน  

      ในฐานะที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานสภาอาจารย์
และปฎิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ช านาญการ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่สูง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง คุณภาพของงานมีความครบถ้วน 
ถูกต้อง สมบูรณ์   รวดเร็วและประหยัด การท างาน
ส าเร็จตรงตามเวลาที่ก าหนด และรักษาผลประโยชน์
ขององค์กร รวมทั้ งสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
บุคลากรในงานสภาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูน 
ความรู้และศักยภาพในการท างาน มีการติดตามและ
ประเมินผลการท างานเพ่ือก าหนดแนวทาง ปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ และธุรการ 
การเงินและพัสดุ งานโครงการและกิจกรรมของสภา
คณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง การ
ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ เลือกตั้ง
กรรมการสภาข้าราชการฯ มีการจัดระบบงานออกเป็น 
3 ส่วนและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นแบบ 
One Stop Service ในส่วนของสภาคณาจารย์ สภา
ข้าราชการฯ และงานสภาอาจารย์ เพราะแต่ละคนรับ
ผิดขอบการปฎิบัติของแต่ละสภาฯ เป็นแบบเบ็ดเสร็จใน
ตัว ซึ่งภาระงานที่แต่ละคนรับผิดชอบต้องท าให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา ต้องรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน
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สมบูรณ์ และทันต่อเหตุการณ์ จึงต้องอาศัยการบูรณา
การ ตรวจสอบ ความช านาญ และความสามารถ
เฉพาะตัว เพ่ือประกันความผิดพลาดของเรื่อง ซึ่งต้องใช้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในการพิจารณาแยกเรื่อง 
และน าการใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฎิบัติงาน  

การรักษาความลับขององค์กรถือเป็นปัจจัยส าคัญ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สภาคณาจารย์และสภา
ข้าราชการฯ การใช้สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร
ร่วมกันของหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่จึงต้องมีความละเอียด 
รอบคอบ รอบรู้ มีทักษะและมีประสบการณ์สูงในการ
รักษาความลับขององค์กรถือเป็นสิ่ งส าคัญยิ่ งของ
ผู้ปฎิบัติที่จะไม่ให้ความลับรั่วไหลในองค์กรได้ 

การใช้ เทคโนโลยีช่ วยในการปฎิบั ติ งานของ
เจ้าหน้าที่ โดยการส่งเอกสารหรือการเวียนเอกสารให้
กรรมการสภาฯ ทราบทาง E-mail ตลอดจนการน า
เทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการจัดประชุมของสภาคณาจารย์
ในการเตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุ ม 
เนื่องจากมีเอกสารประกอบวาระการประชุมมาก ท าให้
ประหยัดงบในการถ่ายเอกสารได้เป็นจ านวนมาก  

การจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือแจ้งให้บุคลากร
สายผู้สอนได้ติดตาม ข่าวสารในการจัดประชุมของสภา
คณาจารย์โดยการน าขึ้นweb siteสภาคณาจารย์ 

การจัดประชุมบุคลากรในงานสภาอาจารย์ การ
ติดต่อ ประสานงานและให้บริการและอ านวยความ
สะดวกให้กับกรรมการสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีจิตบริการที่
สูง มีการจัดเก็บข้อมูลเรื่องรับเข้า -ส่งออก เพ่ือการ
ตรวจสอบ  

การจดบันทึกและจัดท ารายงานการประชุมของ
สภาคณาจารย์ เป็นการอาศัยทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์สูง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลสรุปจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง และ
จะต้องทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการ  

การเลือกตั้งกรรมการสภาฯของทั้งสองสภาฯ เป็น
การด าเนินงานที่ต้องอาศัยทักษะ ความรู้  ความสามารถ
เฉพาะตัวสูงในการรอบรู้ในกฎ ระเบียบ กฎหมายและ
การท างานเป็นทีม การติดต่อประสานงานที่ดีกับ
หน่วยงานตามคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินการ
เลือกตั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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การด าเนินการโครงการและกิจกรรมเฉพาะกิจของทั้ง
สองสภาฯ ถือเป็นการด าเนินงานที่จะต้องอาศัยทักษะ 
ความรู้ ความสามารถเฉพาะตัวในการเขียนร่างโครงการ 
การติดต่อประสานงานกับสถานที่ที่จะจัด ตลอดจนการ
จัดหา จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน ตลอดจน
การจัดหา จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

 
 
การก ากับตรวจสอบ 

      การก ากับ ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการที่ยาก 
และต้องใช้ความช านาญ เช่น งานสารบรรณและธุรการ 
การ ดูแลการจัดการประชุมสภาคณาจารย์ ประชุมสภา
ข้าราชการ ฯ การจัดท ารายงานการประชุม และ
รายงานอื่น ๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม
เพ่ือให้การด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

      ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานสารบรรณและ 

ธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการ งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
โครงการและกิจกรรม งานบริหารอาคารสถานที่ งาน
จัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและ
สถิติ งานระเบียบแบบแผนล้วนเป็นสิ่งที่ต้องก ากับและ
ตรวจสอบเป็นอย่างดี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง 
ๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
 
 

 
การก ากับตรวจสอบ 
 
        นอกเหนือจากการแนะน าในการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่แล้ว การก ากับตรวจสอบ ต้องใช้วิธีการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ โดยการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นทุกเดือน
และได้ผลในการด าเนินงานเนื่องจากงานสภาอาจารย์มี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียง 3 คน ทุกคนต้องรับผิดชอบ
สูง จึงท าให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ต่อการเรียกประชุม 
และอาศัยการท างานเป็นทีมของบุคลากร การด าเนินการ
มอบหมายงานพร้อมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานและ
ประสานงานอย่างเคร่งครัด การก ากับชิ้นงานแต่ละชิ้นมี 
ก าหนดระยะเวลา ต้องให้ทันต่อเหตุการณ์และความ
รวดเร็ว เช่น การจัดประชุม การจัดโครงการและกิจกรรม
เฉพาะกิจของสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการฯ 
ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทีประชุม ปอมท.และ
ที่ประชุม ปขมท. ซึ่งสภาคณาจารย์ และสภาข้าราชการฯ 
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง  
      การก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา การบริหารงาน
บุคคลอย่างเป็นระบบ การก ากับ ติดตามและประเมินผล
การปฎิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินของเจ้าหน้าที่ 
เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินการในรอบ 6 เดือนได้ 
       
 
 
 

การตัดสินใจ 
 
 

        การปฎิบัติงาน มีการก าหนดแนวทาง วาง
แผนการปฎิบัติงานที่มีความเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ

การตัดสินใจ 
         
       การด าเนินงานของงานสภาอาจารย์ เป็นการ
ด าเนินงานที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา เนื่องด้วย
ภารกิจที่รับผิดชอบในแต่ละสภาฯ ด้วยความคาดหวังสูง
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มอบหมาย การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล ผู้ปฎิบัติงานเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย
และต้องอาศัยความรวดเร็วในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

จากกลุ่มของกรรมการสภาคณาจารย์ และกรรมการ
สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ต้องอาศัยความ
รวดเร็วในการตัดสินใจ และมีก าหนดระยะเวลา เพ่ือให้
ทันต่อเหตุการณ์  การรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 
รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในงาน
สภาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้
และศั กยภ าพ ใน การท างาน  มี ก ารติ ดตามและ
ประเมินผลการท างานเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  การ
พิจารณาคัดแยก คัดกรองงานเพ่ือเสนอประธานสภา
คณาจารย์ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป เพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ 
        การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
งานสภาอาจารย์ โครงการจัดท าแผนปฎิบัติงานและ
โครงการเครือข่ายเจ้าหน้าที่งานสภาอาจารย์ ถือเป็นอีก
โครงการที่ช่วยประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
เพราะเป็นโครงการทีมีการติดต่อและประสานงานกับ
ประธานและกรรมการสภาฯทั้งสองในการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดเวลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้น าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานมาประชุม  ปรับปรุง 
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขได้ตลอดเวลา  
 

 
 
 
 
 
 
 
5. การประเมินค่างานของต าแหน่ง 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน             
ที่ได้รับ 

เหตุผลในการ 
พิจารณา 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ 30   
(     ) ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม 
        ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ 
        (10-15 คะแนน)   

 

(     )  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขต  
        เนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม 
        ในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (16-20 คะแนน)     
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แบบประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และช านาญการพเิศษ 

1. ต าแหน่งเลขที่......... ........... 
       ช่ือต าแหน่ง............................................นกัวชิาการโสตทศันศึกษา....................................ระดับ................ปฏิบติัการ.............. 
       สังกดั..........................................................คณะครุศาสตร์............................................................................................................. 
        ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง..........................นกัวิชาการโสตทศันศึกษา.....................ระดับ...............ช านาญการ......................... 
 

2.หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
      หนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่ง  นกัวชิาการโสต
ทศันศึกษา  ระดบั  ปฏิบติัการ  ตามท่ีไดรั้บมอบหมายมี
ดงัน้ี 
     1.ควบคุมการจดัหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ส่ือ
โสตทศันศึกษาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ของคณะครุศาสตร์ 
(เป็นงานของระดับช านาญการ ด้านการปฏิบัติการ  ข้อ 3) 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     หนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่งนกัวชิาการโสตทศัน
ศึกษาระดบัช านาญการตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ท่ี
ก าหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2553 ไดร้ะบุ
บทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่ง นกัวชิาการ
โสตทศันศึกษา ระดบั ช านาญการ ไวด้งัน้ี 
            ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ีประสบการณ์ โดย
ใชค้วามรู้ความสามารถ ความช านาญทกัษะ และ
ประสบการณ์สูง ในงานดา้นโสตทศัน์ศึกษาปฏิบติังานท่ี
ตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้ ทดลอง วเิคราะห์สังเคราะห์ หรือ
วจิยั เพื่อการปฏิบติังานหรือพฒันางานหรือแกไ้ขในงานท่ีมี
ความยุง่ยาก และมีขอบเขตกวา้งขวาง และปฏิบติังานอ่ืน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังาน
ท่ีมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการควบคุมปฏิบติังานท่ีมี
ขอบเขตเน้ือหาของงานท่ีหลากหลาย และมีขั้นตอนท่ี
ท างานยุง่ยากซบัซอ้นมาก โดยก ากบัตรวจสอบในงานท่ี
ปฏิบติั เพื่อใหง้านท่ีรับผดิชอบส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และ
ปฏิบติังานอ่ืน 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายโดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้น
ต่างๆ ดงัน้ี    
 
 
 
 
 
 

ปัจจบุนั สกอ.ไม่ให้ใส่ 

เลขท่ีต ำแหน่งแล้ว 
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2.หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
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2.หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
2)ควบคุมดูแลการใชอุ้ปกรณ์ในการจดัการแสดงลาน
กิจกรรมคณะครุศาสตร์ (เป็นงานด้านการปฏิบัติการ 
ระดับช านาญการ ข้อ1) โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังานดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการปฏิบัติการ 
            (1)เตรียมและควบคุมการใชอุ้ปกรณ์ประเภท 
เคร่ืองเสียง  เคร่ืองฉาย  การผลิตวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดั
แสดงหรือบรรยาย รวมถึงเอกสารวชิาการ คู่มือ 
เก่ียวกบังานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางดา้นวชิาการโสตทศัน์ศึกษา เพื่อพฒันา มาตรฐานงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
           (2) ช่วยแปล เขียน  เรียบเรียง ค าบรรยายภาพ ค า
บรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทย ุภาพยนตร์ หรือ โทรทศัน์ 
การแปลความหมายสถิติขอ้มูลต่างๆ และการน าเสนอสถิติ
ขอ้มูลตามหลกัวชิาโสตทศัน์ศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือ
ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในดา้นต่างๆ 
            (3) จดัหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เคร่ืองเสียง เคร่ือง
ฉาย ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดดี้ ประหยดังบประมาณของ
หน่วยงาน และด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
            (4) ใหบ้ริการวชิาการดา้นต่างๆ เช่น ใหค้  าปรึกษา 
แนะน า ในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีระดบัรองลงมาและ
แก่นกัศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบติังาน ตอบปัญหาและช้ีแจง้ 
ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างาน
ของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
            (1)ประสานการท างานร่วมกนัระหวา่งทีมงานหรือ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้
            (2) ช้ีแจงและใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ 
สร้างความเขา้ใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
ด้านการบริการ 
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2.หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
3)ควบคุมดูแลการใชอุ้ปกรณ์ในหอ้งประชุมคณะ        ครุ
ศาสตร์ (เป็นงานด้านการปฏิบัติการ ระดับช านาญการ 
ข้อ1) โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังานดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (1) ใหค้  าปรึกษาแนะน าเบ้ืองตน้ เผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้ ทางดา้นวชิาการโสตทศัน์ศึกษารวมทั้งตอบปัญหา
และช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี เพื่อให้
ผูรั้บบริการไดรั้บทราบขอ้มูลความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ 
             (2) จดัเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ และใหบ้ริการขอ้มูลทาง
วชิาการ เก่ียวกบัดา้นวชิาการโสตทศัน์ศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นกัศึกษา 
ตลอดจนผูรั้บบริการไดท้ราบขอ้มูลและความรู้ต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ สอดคลอ้ง และสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน 
หลกัเกณฑ ์มาตรการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

                                  

            
                

       

                  

                                                         
                     

                                   
                      

                                                          

                                      

                           
                       

      

         
        

     

                                                       

                                          
                            

                                                       
                                          

       
 

ทกุชิน้งำนต้องระบวุ่ำ.. 

เป็นงานดา้นไหน? ขอ้อะไร? 

 ของระดบัช านาญการ 
 

180 / 276



 

 

2.หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
4)ควบคุมการยมื-คืนอุปกรณ์โสตทศันศึกษาเพื่อการ
จดัการเรียนการสอนส าหรับคณะครุศาสตร์ (เป็นงาน
ด้านการปฏิบัติการ ระดับช านาญการ  ข้อ1) โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบติังานดงัน้ี  
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3.วเิคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยาก ความซับซ้อน การก ากบัตรวจสอบ และ การตัดสินใจ ของงานที่
เปลีย่นแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 
       จากหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการ
โสตทศัน์ศึกษา ระดบัปฏิบติัการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
ขา้งตน้ 
     (1)  มีคุณภาพของงาน 
     (2)  มีความยุง่ยากซบัซอ้น  
     (3)  มีการก ากบัตรวจสอบ  
     (4)  มีการตดัสินใจ 
ในการปฏิบติัของแต่ละช้ินงาน ดงัน้ี 
 
          ช้ินงาน :1. ควบคุมการจดัหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม 
อุปกรณ์ส่ือโสตทศันศึกษาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ของคณะ
ครุศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
          การปฏิบัติ  : งานควบคุมดูแล จัดหา รักษาและ
ซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ส่ือโสตทัศนศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์เป็นงานท่ีมีเน้ือหาขอบเขตของงานท่ีหลากหลาย
ผู ้ปฏิบัติงานต้องศึกษาข้อมูลคุณลักษณะของครุภัณฑ์
รายละเอียดของตวัครุภณัฑ์  ราคาครุภณัฑ์กลาง และรู้
วิธีการเก็บรักษาใหค้รุภณัฑอ์ยูใ่นสภาพสามารถใชง้านได้
ตลอดระยะเวลาการรับประกนั เม่ือหมดการรับประกัน
สินค้าแล้วต้องศึกษาวิธีการซ่อมแซมเบ้ืองต้นเพื่อตัว
ครุภณัฑ์สามารถใชง้านไดพ้ร้อมทั้งหาอะไหล่ซ่อมแซมท่ี
มีคุณสมบติัเทียบเท่าหรือดีกว่าของเดิมเพื่อให้ประหยดั
งบประมาณของคณะครุศาสตร์และผูรั้บบริการเกิดความ
พึงพอใจ(2.ความยุ่งยากซับซ้อนและ1.คุณภาพ) ในการ
ด าเนินการผู ้ปฏิบัติงานต้องส ารวจความจ าเป็นและ
สอบถามความตอ้งการของผูรั้บบริการวา่มีความตอ้งการ
ครุภณัฑ์ท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีความจ าเป็น
และเ ร่ง ด่วนมีรายการใดบ้าง เ ม่ือได้ข้อ มูลมาแล้ว
ผูป้ฏิบติังานจะศึกษาวิเคราะห์เทียบหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม
และตรวจสอบคุณสมบติัของอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งจดัหา
เปรียบเทียบกับมาตรฐานครุภณัฑ์กลาง(2.ความยุ่ งยาก

ต าแหน่งนกัวิชาการโสตทศัน์ศึกษา ระดบัช านาญการ โดย
งานท่ีปฏิบติัจะมี 
     (1)  มีคุณภาพของงาน 
     (2)  มีความยุง่ยากซบัซอ้น  
     (3)  มีการก ากบัตรวจสอบ  
     (4)  มีการตดัสินใจ 
ในการปฏิบติัของแต่ละช้ินงานท่ีไดป้ฏิบติัท่ีไม่น้อยไปกว่า
งานท่ีปฏิบติัในระดบัปฏิบติัการ และภาระงานท่ีจะเพิ่มข้ึน
ในระดบัช านาญการ ดงัน้ี 
          ช้ินงาน :1. ควบคุมการจดัหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม 
อุปกรณ์ส่ือโสตทศันศึกษาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน ของคณะ
ครุศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
          การปฏิบัติ : งานควบคุมดูแล จดัหา รักษาและซ่อมแซม
วสัดุอุปกรณ์ส่ือโสตทศันศึกษาของคณะ            ครุศาสตร์เป็น
งานท่ีมีเน้ือหาขอบเขตของงานท่ีหลากหลายผูป้ฏิบติังานตอ้ง
ให้บริการคณาจารย ์จ านวน 95 คน นักศึกษาจ านวน 4,618  
คน จากสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏยศิลป์ศึกษา  
พลศึกษา ศิลปกรรมศึกษา  จิตวิทยา วดัและประเมินผล
การศึกษา บริหารการศึกษา  เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา 
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กลุ่มวิชาชีพครูและเจา้หนา้ท่ีคณะ
ครุศาสตร์ 15 คน (2.ความยุ่งยากซับซ้อน) ผูป้ฏิบติังานตอ้ง
ศึกษาข้อมูลคุณลักษณะของครุภัณฑ์  รายละเอียดของตัว
ครุภณัฑ ์ ราคาครุภณัฑก์ลาง โดยใชม้าตรฐานครุภณัฑ ์เกณฑ์
ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ ราคากลางของกรมบญัชีกลาง (2.ความยุ่ งยาก
ซับซ้อน)  และตอ้งศึกษาวธีิการเก็บรักษาใหค้รุภณัฑใ์ห้อยูใ่น
สภาพท่ีสามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
สินคา้  เม่ือหมดการรับประกนัสินคา้แล้วต้องศึกษาวิธีการ

เดมิ สกอ.  

มีแค ่2 ข้อ 

ใสเ่พิ่ม 

อีก 2 ข้อ 
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ซับซ้อน) เสนอรองนโยบายและแผนของคณะครุศาสตร์ 
เพื่อวางแผนจดัหาครุภณัฑท่ี์ตอ้งใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนพร้อมทั้งจดัหางบประมาณเพื่อให้สามารถท าการ
จดัซ้ือไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ละไดข้องท่ีมีคุณภาพ
ต่อการใชง้าน แกไ้ขปัญหาของครุภณัฑ์ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งานในดา้นการจดัการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาค
เรียน(1.คุณภาพ) ผูป้ฏิบติังานเป็นผูข้อด าเนินการจดัซ้ือ 
จัดจ้าง โดยประสานข้อมูลให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุคณะครุ
ศาสตร์ด าเนินการออกเอกสารการขออนุมติัซ้ือจา้งและ
เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลรายละเอียดของครุภณัฑ์ท่ีจะซ้ือ ประสาน
หาเจา้หน้าท่ีพสัดุและกรรมการตรวจรับท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในครุภัณฑ์ท่ีจัดซ้ือเพื่อให้การจัดซ้ือมีความ
คุม้ค่า ประหยดังบประมาณ 1.(คุณภาพ) เจา้หน้าท่ีจดัซ้ือ
ด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์และท าการตรวจรับสินค้า
จากนั้นเจา้หนา้ท่ีพสัดุจะด าเนินการออกเลขหมายครุภณัฑ์
ประจ า เคร่ืองและส่งสินค้าพร้อมเลขครุภัณฑ์มาให้
ผูป้ฏิบัติงานด าเนินการบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ชนิดต่าง
พร้อมทั้ งหมายเลขเค ร่ือง เลขครุภัณฑ์   ระยะเวลา
รับประกนัสินคา้  รวมถึงสถานท่ีติดตั้งครุภณัฑ ์แหล่งเก็บ
ครุภณัฑ์ จากนั้นน าครุภณัฑ์ไปติดตั้งให้พร้อมส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน (2.ความยุ่ งยากซับซ้อนและ1.
คุณภาพ) เม่ือผูใ้ชง้านพบปัญหาจากการใชง้านจะประสาน
แจ้งปัญหาให้ผู ้ปฏิบัติงานด าเนินการตรวจสอบโดย
ผูป้ฏิบติังานเร่งด าเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุโดยใช้
ความรู้พร้อมกับ ประสบการณ์และความช านาญ หา
วิธีการซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้เหมาะสมตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระโดยการทดสอบอุปกรณ์ท่ี
คาดว่าจะมีการช ารุดและเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้
ครุภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ ตัดสินใจแก้ไขโดยการ
เปล่ียนอุปกรณ์ภายในของครุภณัฑ์การซ่อมแซมนั้นท า
เฉพาะในกรณีท่ีครุภณัฑน์ั้นหมดการรับประกนัสินคา้แลว้ 

ซ่อมแซมเบ้ืองตน้เพื่อให้ครุภณัฑ์สามารถใช้งานได้ต่อเน่ือง  
พร้อมทั้ งหาอะไหล่ซ่อมแซมท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือ
ดีกว่าของเดิมเพื่อเป็นการประหยดังบประมาณรายจ่ายของ
คณะครุศาสตร์และผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ(2.ความ
ยุ่งยากซับซ้อนและ1.คุณภาพ) ในการด าเนินการผูป้ฏิบติังาน
ต้องส ารวจความจ าเป็นและสอบถามความต้องการของ
ผูรั้บบริการ จากสาขาวชิา การศึกษาปฐมวยั การประถมศึกษา 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏยศิลป์ศึกษา 
พลศึกษา ศิลปกรรมศึกษา  จิตวิทยา วดัและประเมินผล
การศึกษา บริหารการศึกษา  เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา 
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา กลุ่มวิชาชีพครู(2ความยุ่ งยาก
ซับซ้อน) ว่ามีความตอ้งการครุภณัฑ์ท่ีใช้ในการจดัการเรียน
การสอนท่ีมีความจ าเป็นและเร่งด่วนมีรายการใดบา้ง  เม่ือได้
ข้อ มู ลมาแล้ วผู ้ป ฏิ บั ติ ง านต้องประยุ กต์ ใช้ความ รู้  
ประสบการณ์ ตดัสินใจดว้ยตนเองอยา่งอิสระในการรวบรวม
สรุปรายงาน ศึกษา วเิคราะห์ เรียงล าดบัความส าคญัและความ
จ าเป็นเร่งด่วน หรือปรับเปล่ียนน าครุภัณฑ์ท่ีมีส ารองอยู่
ออกมาใชท้ดแทนการซ้ือ เพื่อแกไ้ขปัญหาในความรับผิดชอบ 
(4.การตัดสินใจ)  ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือผูป้ฏิบติังานจะ
ท าการเทียบหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและตรวจสอบคุณสมบติั
ของอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งจดัหา โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน
ครุภณัฑ์กลาง เกณฑ์ราคาและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT  บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของส านกังบประมาณ ราคากลางของกรมบญัชีกลาง (2.ความ
ยุ่งยากซับซ้อน) เสนอต่อรองนโยบายและแผนของคณะครุ
ศาสตร์ เพื่อให้ข้อมูลในการวางแผนจัดหาครุภัณฑ์ ท่ี
จ  าเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3.(การก ากับ
ตรวจสอบ)  โดยรองคณบดีด าเนินการจดัหางบประมาณใน
การจดัซ้ือ ตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวแ้ละผูรั้บบริการได้
ของท่ีมีคุณภาพใช้งานได้ดี มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อความ
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 (4.การตัดสินใจ)  ถ้าครุภัณฑ์ย ังมีอายุการรับประกัน
ผู ้ปฏิบัติงานก็จะด า เ นินการท าบันทึกแจ้งซ่อมและ
ประสานให้ทางบริษทัเขา้มาซ่อมแซม นัดหมายวนัเวลา
สถานท่ีและก ากบัดูแลการท างานของช่างบริษทัให้แล้ว
เสร็จจากนั้นท าการตรวจสอบการใชง้านให้เป็นปกติและ
แจง้ผูใ้ชบ้ริการวา่ไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาเรียบร้อยแลว้ 
ผูป้ฏิบติังานไดมี้การตรวจสอบครุภณัฑ์รายภาคเรียน โดย
ก่อนท าการเปิดภาคเรียนท่ี1 จะด าเนินการเขา้ตรวจสอบ
อุปกรณ์ห้องเรียน ห้องประชุมให้พร้อมแก่การใช้งาน 
(1.คุณภาพ) และท าการแจง้ผลการตรวจสอบครุภณัฑ์ต่อ
ผูบ้ริหารคณะและแจง้รายการครุภณัฑท่ี์พบวา่ช ารุดเพื่อขอ
อนุมติัส่งซ่อม (3.การก ากับตรวจสอบ) ผูป้ฏิบติังานมีการ
ด าเนินการตรวจสอบครุภณัฑ์รายปีเพื่อรายงานพสัดุกลาง
ถึ งคว ามคงอยู่ ข องค รุภัณฑ์ ในคณะค รุศ าสต ร์ ซ่ึ ง
ผูป้ฏิบติังานไดรั้บรายการครุภณัฑจ์ากเจา้หนา้ท่ีพสัดุให้ท า
การตรวจสอบครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในคณะครุศาสตร์ว่าย ัง
สามารถใชง้านไดต้ามปกติและไม่มีการสูญหายหรือมีการ
เส่ือมสภาพตอ้งท าการคืนครุภณัฑ์เพื่อจ าหน่ายออกจาก
รายการบญัชี ทะเบียนครุภณัฑ์ของคณะครุศาสตร์ เม่ือ
ตรวจสอบรายการไดค้รบถว้นแลว้ผูป้ฏิบติังานจะรายงาน
ต่อเจ้าหน้าท่ีพสัดุคณะครุศาสตร์และผูบ้ริหารคณะครุ
ศาสตร์พร้อมทั้งส่งรายงานพสัดุกลาง ตามล าดบั (3.การ
ก ากับตรวจสอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ้งการใชง้านในการจดัการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน
(1.คุณภาพ) ผูป้ฏิบติังานเป็นผูข้อด าเนินการจดัซ้ือ จดัจ้าง 
โดยประสานข้อมูลให้ เจ้าหน้า ท่ีพัสดุคณะครุศาสตร์
ด าเนินการออกเอกสารการขออนุมัติซ้ือจ้างและเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลรายละเอียดของครุภณัฑ์ท่ีจะซ้ือ ซ่ึงรายละเอียดของ
ครุภัณฑ์ท่ีจะจัดซ้ือผูป้ฏิบัติงานสามารถตัดสินใจได้ด้วย
ตนเองอย่างอิสระ โดยใช้ประสบการณ์และความช านาญใน
การเขียนรายละเอียดของครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน กลางเพื่อแกไ้ขปัญหาการผูกขาดทางการคา้ (4.การ
ตัดสินใจ) และประสานหาเจา้หนา้ท่ีพสัดุและกรรมการตรวจ
รับท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในครุภณัฑ์ท่ีจดัซ้ือเพื่อให้การ
จดัซ้ือมีความคุม้ค่า ประหยดังบประมาณ (1.คุณภาพ)  เม่ือ
เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือด าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑ์และท าการตรวจรับ
สินค้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าท่ีพสัดุจะด าเนินการออกเลข
หมายครุภณัฑ์ประจ าเคร่ืองและส่งสินคา้พร้อมเลขครุภณัฑ์ 
มาให้ผูป้ฏิบติังานด าเนินการบนัทึกขอ้มูลครุภณัฑ์ชนิดต่างๆ  
ลงในระบบฐานขอ้มูล EXCEL เพื่อให้ง่ายต่อการสืบคน้ โดย
บันทึกหมายเลขเคร่ือง หมายเลขครุภัณฑ์  ระยะเวลา
รับประกนัสินคา้  รวมถึงสถานท่ีติดตั้งครุภณัฑ์  ระบุแหล่ง
เก็บครุภณัฑ์  จากนั้นผูป้ฏิบติังานน าครุภณัฑ์ไปติดตั้ งให้
พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน (2.ความยุ่ งยาก
ซับซ้อนและ1.คุณภาพ)  เม่ือผูใ้ชง้านพบปัญหาจากการใชง้าน
จะประสานแจง้ปัญหาให้ผูป้ฏิบติังานด าเนินการตรวจสอบ
แก้ไขปัญหา  โดยผูป้ฏิบติังานจะเร่งด าเนินการตรวจสอบ
ปัญหาเพื่อหาสาเหตุ โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ
ช านาญ หาวิธีการซ่อมแซมครุภณัฑ์ให้เหมาะสมตดัสินใจ
แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างอิสระโดยการทดสอบ
อุปกรณ์ท่ีคาดวา่จะมีการช ารุดและเป็นสาเหตุของปัญหาท่ีท า
ให้ครุภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ ตัดสินใจแก้ไขโดยการ
เปล่ียนอุปกรณ์ภายในของครุภณัฑก์ารซ่อมแซมนั้นท าเฉพาะ
ในกรณีท่ีครุภณัฑ์นั้นหมดการรับประกนัสินคา้แล้ว(4.การ

ท่ีเขียนมำไม่ใช่กำรก ำกบัตรวจสอบ 

ให้ไปอ่ำนใบให้คะแนนของกรรมกำรฯ 

กำรก ำกบัตรวจสอบจะเป็นผู้บงัคบั 

บญัชำตรวจสอบกำรท ำงำนของเรำ 

ไม่ใช่เขียนแบบนี ้แก้ไขทกุชิน้งำน 

ใบให้คะแนนของกรรมการ 
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ตัดสินใจ) ถา้ครุภณัฑย์งัมีอายกุารรับประกนัผูป้ฏิบติังานก็จะ
ด าเนินการท าบนัทึกแจง้ซ่อมและประสานให้ทางบริษทัเขา้
มาซ่อมแซม นัดหมายวนัเวลาสถานท่ีและก ากับดูแลการ
ท างานของช่างบริษทัให้แล้วเสร็จจากนั้นท าการตรวจสอบ
การใช้งานให้เป็นปกติและแจง้ผูใ้ช้บริการว่าได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ผูป้ฏิบติังานได้มีการตรวจสอบ
ครุภณัฑ์รายภาคเรียน โดยก่อนท าการเปิดภาคเรียนท่ี1 จะ
ด าเนินการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์ห้องเรียน ห้องประชุมให้
พร้อมแก่การใช้งาน (1.คุณภาพ) และท าการแจ้งผลการ
ตรวจสอบครุภณัฑ์ต่อผูบ้ริหารคณะและแจง้รายการครุภณัฑ์
ท่ีพบว่าช ารุดเพื่อขออนุมติัส่งซ่อม (3.การก ากับตรวจสอบ) 
ผูป้ฏิบติังานมีการด าเนินการตรวจสอบครุภัณฑ์รายปีเพื่อ
รายงานพัสดุกลางถึงความคงอยู่ของครุภัณฑ์ในคณะครุ
ศาสตร์ซ่ึงผูป้ฏิบติังานได้รับรายการครุภณัฑ์จากเจ้าหน้าท่ี
พสัดุให้ท าการตรวจสอบครุภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นคณะครุศาสตร์ว่า
ยงัสามารถใชง้านไดต้ามปกติและไม่มีการสูญหายหรือมีการ
เส่ือมสภาพต้องท าการคืนครุภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายออกจาก
รายการบัญชี ทะเบียนครุภัณฑ์ของคณะครุศาสตร์ โดย
ตรวจสอบตามรายการ ดงัน้ี รหัสครุภณัฑ์ รายการครุภณัฑ์ 
สภาพปกติ ช ารุด เส่ือมคุณภาพ สูญหาย เขียนรหสัแลว้ ปกติ 
ไม่ได้ใช้งาน ปกติใช้งานมาแล้วก่ีปีก่ีเดือน  คุณสมบติัยี่ห้อ
ของครุภณัฑ์ สถานท่ีตั้งท่ีจดัเก็บ ตรวจสอบว่ามีรายการตรง
ตามบญัชี มีการช ารุดจ านวนก่ีเคร่ือง มีการสูญหายจ านวนก่ี
เคร่ือง ครุภณัฑ์ท่ีมีจ  านวนซ ้ ากนั ครุภณัฑ์ท่ีใช้งานได้แต่ไม่
ใช้งาน ครุภณัฑ์ท่ีเขียนรหัสแล้ว ครุภณัฑ์ท่ียงัไม่เขียนรหัส  
รายงานครุภณัฑ์ท่ีใช้งานแต่ไม่ปรากฏอยู่ในบญัชีครุภัณฑ์ 
(1.ความยุ่งยากซับซ้อน)  เม่ือตรวจสอบรายการไดค้รบถ้วน
แลว้ผูป้ฏิบติังานจะรายงานต่อเจา้หน้าท่ีพสัดุคณะครุศาสตร์
และผูบ้ริหารคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งส่งรายงานพสัดุกลาง 
ตามล าดบั (3.การก ากับตรวจสอบ)  
 

ใส่เพิ่ม 185 / 276



 

 

3.วเิคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยาก ความซับซ้อน การก ากบัตรวจสอบ และ การตัดสินใจ ของงานที่
เปลีย่นแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

          ช้ินงาน :2. ควบคุมดูแลการใชอุ้ปกรณ์ในการจดัการ
แสดงลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์ 
          การปฏิบัติ : การควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ในการ
จดัการแสดงลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์เป็นงานท่ียุ่งยาก
ซับซ้อนผู ้ปฏิบัติงานต้องใช้ประสบการณ์ ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญงาน ทกัษะ และประสบการณ์
ทางวิชาการโสตทศันศึกษา ตอ้งศึกษาคน้ควา้พฒันางาน 
แก้ไขปัญหาในงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีหน้า ท่ี
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบติังาน สอน สาธิตการ
ท างานท่ี เหมาะสมกับนัก ศึกษาช่วยงานก ากับดูแล
ตรวจสอบการท า ง าน ท่ี รับผิ ดชอบให้ส า เ ร็ จ ต าม
วตัถุประสงค์ซ่ึงมีอุปกรณ์ท่ีต้องควบคุมประเภทเคร่ือง
เสียง เคร่ืองฉาย กล้องถ่ายภาพ ไฟประกอบลานแสดง 
(2.ความยุ่ งยากซับซ้อน) ผูป้ฏิบติังานต้องให้บริการแก่
คณาจารย ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์และบุคคลภายนอกท่ี
ตอ้งการใช้ลานกิจกรรมและเวทีจดัแสดง(2.ความยุ่งยาก
ซับซ้อน)  โดยต้องท าบันทึกขอใช้ลานกิจกรรมส่งให้
ผูป้ฏิบติังานท าการตรวจสอบตารางการใชล้านกิจกรรมวา่
ช่วงเวลาดงักล่าวว่างและสามารถใช้ลานกิจกรรมไดห้าก
ลานกิจกรรมไม่วา่งผูป้ฏิบติังานจะแจง้ประสานให้ผูข้อใช้
ด าเนินการปรับเปล่ียนวนัท่ีลานกิจกรรมว่างจากนั้นน า
บนัทึกขอใชล้านกิจกรรมเสนอผูบ้ริหารคณะเพื่ออนุมติัให้
ใช้ลานกิจกรรมได ้(3.การก ากบัตรวจสอบ) เม่ือผูบ้ริหาร
คณะอนุมัติให้ใช้ลานกิจกรรมผู ้ปฏิบัติงานด าเนินการ
ประสานแจ้งผู ้ท  าบันทึกให้ทราบผลการอนุมัติและ
สอบถามความตอ้งในการใช้อุปกรณ์ส่ือโสตทศันศึกษา
ชนิดไหนบา้ง โดยผูข้อใช้ลานกิจกรรมจะท าบนัทึกเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรถึงอุปกรณ์โสตทศันศึกษาท่ีตอ้งการใช้ 
ผูป้ฏิบติังานจะท าการตรวจสอบรายการวสัดุท่ีตอ้งการใช้
วา่ในคลงัวสัดุมีเพียงพอและพร้อมใชง้านหรือไม่หากวสัดุ
ครุภณัฑ์ท่ีผูข้อตอ้งการไม่พร้อมใช้งานหรือไม่มีอุปกรณ์

          ช้ินงาน :2. ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ในการจดัการ
แสดงลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์ 
          การปฏิบัติ : การควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ในการ
จดัการแสดงลานกิจกรรมคณะครุศาสตร์เป็นงานท่ียุ่งยาก
ซับซ้อนผู ้ปฏิบัติงานต้องใช้ประสบการณ์ ใช้ความรู้  
ความสามารถ ความช านาญงาน ทกัษะ และประสบการณ์
ทางวิชาการโสตทศันศึกษา ต้องศึกษาค้นควา้พฒันางาน 
แก้ไขปัญหาในงานท่ีได้ รับมอบหมาย  โดยมีหน้า ท่ี
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบติังาน สอน สาธิตการ
ท างานท่ี เหมาะสมกับนัก ศึกษาช่วยงาน ก ากับ ดูแล
ตรวจสอบก า รท า ง าน ท่ี รั บผิ ดชอบให้ ส า เ ร็ จ ต าม
วตัถุประสงคซ่ึ์งมีอุปกรณ์ท่ีตอ้งควบคุมประเภทเคร่ืองเสียง 
เคร่ืองฉาย กลอ้งถ่ายภาพ ไฟประกอบลานแสดง (2.ความ
ยุ่ งยากซับซ้อน)  ผู ้ปฏิบัติงานต้องให้บริการคณาจารย์ 
จ  านวน 95 คน นักศึกษาจ านวน 4,618  คน จากสาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวยั การประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา 
ดนตรีศึกษา นาฏยศิลป์ศึกษา พลศึกษา ศิลปกรรมศึกษา  
จิตวิทยา วดัและประเมินผลการศึกษา บริหารการศึกษา  
เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
ก ลุ่มวิชาชีพครูและบุคคลภายนอกท่ีต้องการใช้ลาน
กิจกรรมและเวทีจดัแสดง (2.ความยุ่งยากซับซ้อน) โดยตอ้ง
ท าบันทึกขอใช้ลานกิจกรรมส่งให้ผู ้ปฏิบัติงานท าการ
ตรวจสอบตารางการใชล้านกิจกรรมวา่ช่วงเวลาดงักล่าววา่ง
และสามารถใช้ลานกิจกรรมได้  หากลานกิจกรรมไม่ว่าง
ผู ้ป ฏิบัติ ง านจะแจ้งประสานให้ผู ้ขอใช้ด า เ นินการ
ปรับเปล่ียนวนัท่ีลานกิจกรรมว่างจากนั้นน าบนัทึกขอใช้
ลานกิจกรรมเสนอผู ้บริหารคณะเพื่ออนุมัติให้ใช้ลาน
กิจกรรมได้ (3.การก ากับตรวจสอบ) เม่ือผูบ้ริหารคณะ
อนุมติัให้ใช้ลานกิจกรรมผูป้ฏิบติังานด าเนินการประสาน
แจง้ผูท้  าบนัทึกให้ทราบผลการอนุมติัและสอบถามความ
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จะแจง้เพื่อให้ผูข้อใช้ทราบและท าการจดัหาวสัดุอุปกรณ์
อ่ืนทดแทน เม่ือมีอุปกรณ์พร้อมตามท่ีตอ้งการผูป้ฏิบติังาน
จะจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และท าการติดตั้งให้พร้อมใชง้าน
ประสานผูข้อใชง้านมาท าการทดสอบความพร้อมก่อนจดั
งานจนผูข้อใชง้านมีความพึงพอใจ (1.คุณภาพ) เม่ือถึงวนั
จดังานผูป้ฏิบติังานด าเนินการควบคุมดูแลระบบไฟ ระบบ
เสียง รวมถึงการถ่ายภาพภายในงานโดยประยกุตใ์ชค้วามรู้
และประสบการณ์ในการท างานก าหนดและปรับเปล่ียน
แนวทางการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความตอ้งการของผูจ้ดังาน มีการตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระในการริเร่ิมแนวทาง
และวิธีการปฏิบติังานเพื่อให้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ 
(4.การตัดสินใจ) เม่ืองานด าเนินเสร็จส้ินผูป้ฏิบติังานจะท า
การคัดและส าเนาภาพให้กับทางผู ้ขอใช้ลานกิจกรรม
พร้อมทั้งบนัทึกลงหน่วยเก็บข้อมูล (ซีดีหรือฮาร์ดดิสค์)
จากนั้นท าการตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทศันศึกษาและเวทีให้
มีสภาพปกติ ไม่หกั ไม่ขาด และไม่มีการช ารุดเสียหายก่อน
ท าการจดัเก็บอุปกรณ์ กรณีท่ีบุคคลภายนอกมาใช้พื้นท่ี
แลว้มีการช ารุดเสียหายผูป้ฏิบติังานจะด าเนินการท าบนัทึก
แจ้งผู ้บ ริหารรายงานความ เสียหายและให้ผู ้ขอใช้
ด า เ นินการซ่อมแซมให้ เห มือน เ ดิม  (3 .การก ากั บ
ตรวจสอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอ้งในการใชอุ้ปกรณ์ส่ือโสตทศันศึกษาชนิดไหนบา้ง โดย
ผูข้อใช้ลานกิจกรรมจะท าบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อักษรถึง
อุปกรณ์โสตทศันศึกษาท่ีตอ้งการใช ้ผูป้ฏิบติังานจะท าการ
ตรวจสอบรายการวสัดุท่ีตอ้งการใชว้า่ในคลงัวสัดุมีเพียงพอ
และพร้อมใชง้านหรือไม่หากวสัดุครุภณัฑท่ี์ผูข้อตอ้งการไม่
พร้อมใช้งานหรือไม่มีอุปกรณ์จะแจง้เพื่อให้ผูข้อใช้ทราบ
และท าการจดัหาวสัดุอุปกรณ์อ่ืนทดแทน  เม่ือมีอุปกรณ์
พร้อมตามท่ีตอ้งการผูป้ฏิบติังานจะจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์
และท าการติดตั้งให้พร้อมใชง้านประสานผูข้อใชง้านมาท า
การทดสอบความพร้อมก่อนจดังาน ท าการทดสอบระบบ
เสียง เช่นไมค์โครโฟนของประธาน ไมค์โครโฟนของ
พิธีกร   ตรวจสอบระบบล าโพงแต่ละจุดว่ามี เสียงดัง
เหมาะสมรวมถึงการปรับแต่งเสียงให้มีความพอดีกนัในแต่
ละจุดไม่ดงัจนเกินไปหรือเบาจนเกินไปจนเกิดความสมดุล 
จากนั้ นก็ไปท าการตรวจสอบระบบไฟท่ีจะต้องใช้โดย
ทดสอบระบบไฟเวที ความสวา่งไฟของพื้นท่ีท่ีใชใ้นการจดั
งาน ทดสอบไฟล์เสียงและไฟล์วีดีโอท่ีทางผูข้อน ามาให้ว่า
มีความบูรณ์ครบถว้นตามท่ีผูข้อใช้ตอ้งการ ตรวจสอบป้าย
เวทีท่ีจดัท าใหก้บัผูข้อวา่ขนาดตวัอกัษรมีความชดัเจนและสี
ท่ีใช้งานดูแลว้สบายตา ติดตั้งป้ายบอกทางท่ีจะมาร่วมงาน
รวมถึงป้ายยินดีตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมงานให้ชดัเจนสวยงาม ให้
ความคิดเห็นรวมไปถึงกับการร่วมกันจดัสถานท่ีในลาน
กิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน จนผูข้อใช้งานมี
ความพึงพอใจ (1.คุณภาพและ2.ความยุ่งยากซับซ้อน) เม่ือ
ถึงวนัจดังานผูป้ฏิบติังานด าเนินการควบคุมดูแลระบบไฟ 
ระบบเสียง รวมถึงการถ่ายภาพภายในงานโดยประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการท างานก าหนดและ
ปรับเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติงานให้ เหมาะสม ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความตอ้งการของผูจ้ดังาน มี
การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างอิสระในการ
ริเร่ิมแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ผูรั้บบริการมี
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ความพึงพอใจ (4.การตัดสินใจ) เม่ืองานด าเนินเสร็จส้ิน
ผูป้ฏิบติังานจะท าการคดัและส าเนาภาพให้กบัทางผูข้อใช้
ลานกิจกรรมพร้อมทั้งบนัทึกลงหน่วยเก็บขอ้มูล (ซีดีหรือ
ฮาร์ดดิสค)์จากนั้นท าการตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทศันศึกษา
และเวทีให้มีสภาพปกติ ไม่หัก ไม่ขาด และไม่มีการช ารุด
เสียหายก่อนท าการจดัเก็บอุปกรณ์ กรณีท่ีบุคคลภายนอกมา
ใชพ้ื้นท่ีแลว้มีการช ารุดเสียหายผูป้ฏิบติังานจะด าเนินการท า
บนัทึกแจ้งผูบ้ริหารรายงานความเสียหายและให้ผูข้อใช้
ด าเนินการซ่อมแซมใหเ้หมือนเดิม (3.การก ากับตรวจสอบ) 
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ช้ินงาน :3. ควบคุมดูแลการใชอุ้ปกรณ์ในห้องประชุมคณะ 
ครุศาสตร์ 
          การปฏิบัติ : การควบคุมดูแลการใชอุ้ปกรณ์ในห้อง
ประ ชุมคณะค รุศ าสต ร์ เ ป็นง าน ท่ียุ่ ง ย ากซับซ้อน
ผูป้ฏิบติังานตอ้งใชป้ระสบการณ์ ใชค้วามรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทกัษะ และประสบการณ์ทางวิชาการ
โสตทศันศึกษา ตอ้งศึกษาคน้ควา้พฒันางาน แกไ้ขปัญหา
ในงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ควบคุมการปฏิบติังาน สอน สาธิตการท างานท่ีเหมาะสม
กับนักศึกษาช่วยงานก ากับดูแลตรวจสอบการท างานท่ี
รับผิดชอบให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ซ่ึงมีอุปกรณ์ท่ีต้อง
ควบคุมประเภทเคร่ืองเสียง เคร่ืองฉาย กล้องถ่ายภาพ 
เคร่ืองปรับอากาศ จอรับภาพ แท็ปเลต โน้ตบุ๊ก (2.ความ
ยุ่งยากซับซ้อน) ผูป้ฏิบติังานตอ้งให้บริการแก่คณาจารย ์
ผูบ้ริหาร นักศึกษาคณะครุศาสตร์และบุคคลภายนอกท่ี
ตอ้งการใชห้้องประชุมเพื่อจดัการประชุมสัมมนา (2.ความ
ยุ่งยากซับซ้อน)  โดยตอ้งท าบนัทึกขอใชห้อ้งประชุมส่งให้
ผูป้ฏิบติังานท าการตรวจสอบตารางการใชห้้องประชุมวา่
ช่วงเวลาดงักล่าวว่างและสามารถใช้ห้องประชุมได้หาก
ห้องประชุมไม่ว่างผูป้ฏิบติังานจะแจง้ประสานให้ผูข้อใช้
ด าเนินการปรับเปล่ียนวนัท่ีห้องประชุมว่างจากนั้ นน า
บนัทึกขอใชห้้องประชุมเสนอผูบ้ริหารคณะ ผูอ้  านวยการ
ส านกังานคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ตามล าดบั
เพื่ออนุมติัให้ใช้ห้องประชุมได้ (4.การก ากบัตรวจสอบ) 
เม่ือผูบ้ริหารคณะอนุมัติให้ใช้ห้องประชุมผูป้ฏิบติังาน
ด าเนินการประสานแจง้ผูท้  าบนัทึกให้ทราบผลการอนุมติั
และสอบถามความต้องในการใช้อุปกรณ์ส่ือโสตทศัน
ศึกษาชนิดไหนบา้ง โดยผูข้อใช้ห้องประชุมจะท าบนัทึก
เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงอุปกรณ์โสตทศันศึกษาท่ีตอ้งการ
ใช ้ผูป้ฏิบติังานจะท าการตรวจสอบรายการวสัดุท่ีตอ้งการ
ใช้ว่าในคลงัวสัดุมีเพียงพอและพร้อมใช้งานหรือไม่หาก

ช้ินงาน :3. ควบคุมดูแลการใชอุ้ปกรณ์ในห้องประชุมคณะ 
ครุศาสตร์ 
          การปฏิบัติ : การควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ในห้อง
ประชุมคณะครุศาสตร์เป็นงานท่ียุง่ยากซบัซ้อนผูป้ฏิบติังาน
ตอ้งใชป้ระสบการณ์ ใชค้วามรู้ ความสามารถ ความช านาญ
งาน ทกัษะ และประสบการณ์ทางวิชาการโสตทศันศึกษา 
ต้องศึกษาค้นควา้พฒันางาน แก้ไขปัญหาในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการ
ปฏิบติังาน สอน สาธิตการท างานท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษา
ช่วยงานก ากับดูแลตรวจสอบการท างานท่ีรับผิดชอบให้
ส าเร็จตามวตัถุประสงคซ่ึ์งมีอุปกรณ์ท่ีตอ้งควบคุมประเภท
เคร่ืองเสียง เคร่ืองฉาย กล้องถ่ายภาพ เคร่ืองปรับอากาศ 
จอรับภาพ แท็ปเลต โน้ตบุ๊ก  (2.ความยุ่ งยากซับซ้อน) 
ผู ้ปฏิบัติงานต้องให้บริการแก่ผู ้บริหารคณะครุศาสตร์ 
คณาจารย ์จ านวน 95 คน นกัศึกษาจ านวน 4,618  คน จาก
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวยั การประถมศึกษา ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา 
สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏยศิลป์ศึกษา พลศึกษา 
ศิลปกรรมศึกษา  จิตวิทยา วดัและประเมินผลการศึกษา 
บริหารการศึกษา  เทคโนโลยส่ืีอสารการศึกษา คอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา กลุ่มวิชาชีพครูและบุคคลภายนอกท่ีตอ้งการ
ใชห้้องประชุมเพื่อจดัการประชุมสัมมนา จดัเล้ียง  (2.ความ
ยุ่งยากซับซ้อน)  โดยตอ้งท าบนัทึกขอใชห้้องประชุมส่งให้
ผูป้ฏิบติังานท าการตรวจสอบตารางการใช้ห้องประชุมว่า
ช่วงเวลาดงักล่าววา่งและสามารถใชห้อ้งประชุมไดห้ากห้อง
ประชุมไม่ว่างผู ้ปฏิบัติงานจะแจ้งประสานให้ผู ้ขอใช้
ด าเนินการปรับเปล่ียนวันท่ีห้องประชุมว่างจากนั้ นน า
บนัทึกขอใช้ห้องประชุมเสนอผูบ้ริหารคณะ ผูอ้  านวยการ
ส านกังานคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ตามล าดบั
เพื่ออนุมติัใหใ้ชห้อ้งประชุมได ้(4.การก ากบัตรวจสอบ) เม่ือ
ผู ้บ ริหารคณะอนุมัติ ให้ ใช้ห้องประ ชุมผู ้ป ฏิบัติงาน
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วสัดุครุภัณฑ์ท่ีผู ้ขอต้องการไม่พร้อมใช้งานหรือไม่มี
อุปกรณ์จะแจง้เพื่อให้ผูข้อใช้ทราบและท าการจดัหาวสัดุ
อุปกรณ์อ่ืนทดแทน เม่ือมีอุปกรณ์พร้อมตามท่ีต้องการ
ผูป้ฏิบติังานจะจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และท าการติดตั้งให้
พร้อมใช้งานประสานผูข้อใช้งานมาท าการทดสอบความ
พร้อมก่อนจัดงานจนผู ้ขอใช้ง านมีความพึ งพอใจ 
(1.คุณภาพ) เม่ือถึงวนัจัดงานผู ้ปฏิบัติงานด าเนินการ
ควบคุมดูแลระบบไฟ ระบบเสียง ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 
ไฟลช้ิ์นงานท่ีจะน าเสนอ เช่น ไฟล ์power point ไฟลว์ดีีโอ 
ไฟล์เสียงท่ีจะใช้ในการน าเสนอต่อท่ีประชุม รวมถึงการ
ถ่ า ยภ าพภาย ในง านโดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว าม รู้ แล ะ
ประสบการณ์ในการท างานก าหนดและปรับเปล่ียนแนว
ทางการปฏิบัติงานให้ เหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความตอ้งการของผูจ้ดังาน มีการตดัสินใจ
แกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระในการริเร่ิมแนวทาง
และวิธีการปฏิบติังานเพื่อให้ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจ 
(4.การตัดสินใจ) เม่ืองานด าเนินเสร็จส้ินผูป้ฏิบติังานจะท า
การคดัและส าเนาภาพใหก้บัทางผูข้อใชห้้องประชุมพร้อม
ทั้งบนัทึกลงหน่วยเก็บขอ้มูล (ซีดีหรือฮาร์ดดิสค)์จากนั้น
ท าการตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทศันศึกษาและเวทีให้มีสภาพ
ปกติ ไม่หกั ไม่ขาด และไม่มีการช ารุดเสียหายก่อนท าการ
จดัเก็บอุปกรณ์ กรณีท่ีบุคคลภายนอกมาใชพ้ื้นท่ีแลว้มีการ
ช ารุดเสียหายผู ้ปฏิบัติงานจะด าเนินการท าบันทึกแจ้ง
ผูบ้ริหารรายงานความเสียหายและให้ผูข้อใช้ด าเนินการ
ซ่อมแซมใหเ้หมือนเดิม (3.การก ากับตรวจสอบ) 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการประสานแจง้ผูท้  าบนัทึกให้ทราบผลการอนุมติั
และสอบถามความตอ้งในการใชอุ้ปกรณ์ส่ือโสตทศันศึกษา
ชนิดไหนบา้ง โดยผูข้อใชห้้องประชุมจะท าบนัทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรถึงอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาท่ีต้องการใช้  
ผูป้ฏิบติังานจะท าการตรวจสอบรายการวสัดุท่ีตอ้งการใช้ 
เช่น ชุดไมคป์ระชุม ชุดไมคป์ระธาน ชุดไมคพ์ิธีกร ชุดไมค์
ลอย ชุดไมค์สาย ระบบไฟภายในห้องประชุม ระบบ
เคร่ืองปรับอากาศภายในหอ้งประชุม ระบบเสียงภายในหอ้ง
ประชุม กล้องวีดีโอส าหรับบนัทึกภาพการประชุม เคร่ือง
แท็ปเล็ตท่ีใช้ในการประกอบการประชุม โน๊ตบุ๊กส าหรับ
พิธีกรภายในห้องประชุม เคร่ืองฉายภาพสามมิติ กลอ้งถ่าย
ภาพน่ิงส าหรับเก็บภาพภายในงานประชุม ชุดกระดานฟล๊ิป
ชาจ ชุดกระดานอัจฉริยะ กระดานไวท์บอร์ด ชุดไมค์
ส าหรับไวโ้ตต้อบกบัวิทยากรเวลามีการเปิดโอกาสให้ตอบ
ค าถาม ว่าในคลงัวสัดุมีเพียงพอและพร้อมใช้งานหรือไม่
หากวสัดุครุภณัฑ์ท่ีผูข้อตอ้งการไม่พร้อมใช้งานหรือไม่มี
อุปกรณ์จะแจง้เพื่อให้ผูข้อใช้ทราบและท าการจดัหาวสัดุ
อุปกรณ์อ่ืนทดแทน เม่ือมีอุปกรณ์พร้อมตามท่ีต้องการ
ผูป้ฏิบติังานจะจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และท าการติดตั้งให้
พ ร้อมใช้ง านและจัดสถาน ท่ี ภายนอกห้องประ ชุม
ประกอบดว้ย ป้ายบอกทางไปห้องประชุม ป้ายบอกทางไป
ห้องสุขา ป้ายตอ้นรับส าหรับผูม้าร่วมประชุม ป้ายเวที ป้าย
ช่ือส าหรับวทิยากร ป้ายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม จดัเตรียมท่ีจอด
รถส าหรับวิทยากรและแขกผูมี้เกียรติ ออกแบบปกเอกสาร
ประกอบการประชุมเพื่อจดัท าเล่มเอกสารประกอบในการ
ประชุม ออกแบบและจดัท าเกียรติบัตรส าหรับผูเ้ข้าร่วม
ประชุม โตะ๊ลงทะเบียน สถานท่ีลงทะเบียน สถานท่ีส าหรับ
อาหารว่างและอาหารกลางวนั ห้องรับประทานอาหาร
กลางวนั ส่วนภายในหอ้งประชุมประกอบดว้ย โตะ๊ประธาน 
โต๊ะวิทยากร โพรเด่ียมพิธีกร โต๊ะผูเ้ขา้ร่วมประชุม จดัพื้นท่ี
ส าหรับแสดงนิทรรศการภายในห้องประชุม  ประสานผูข้อ
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ใชง้านมาท าการทดสอบความพร้อมก่อนจดังานจนผูข้อใช้
งานมีความพึงพอใจ (1 . คุณภาพ)  เ ม่ือ ถึงว ันจัดงาน
ผูป้ฏิบติังานด าเนินการควบคุมดูแลระบบไฟ ระบบเสียง 
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ ไฟล์ช้ินงานท่ีจะน าเสนอ เช่น ไฟล์ 
power point ไฟล์วีดีโอ ไฟล์เสียงท่ีจะใชใ้นการน าเสนอต่อ
ท่ีประชุม รวมถึงการถ่ายภาพภายในงานโดยประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการท างานก าหนดและ
ปรับเปล่ียนแนวทางการปฏิบัติงานให้ เหมาะสม ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และความตอ้งการของผูจ้ดังาน มี
การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างอิสระในการ
ริเร่ิมแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ผูรั้บบริการมี
ความพึงพอใจ (4.การตัดสินใจ) เม่ืองานด าเนินเสร็จส้ิน
ผูป้ฏิบติังานจะท าการคดัและส าเนาภาพ โดยแยกออกเป็น
หมวดหมู่ ดงัน้ี ภาพการลงทะเบียน ภาพพิธีเปิดการประชุม 
ภาพผูก้ล่าวรายงาน ภาพพิธีกร ภาพผูป้ระชุมภายในห้อง
ประชุม ภาพวิทยากรบรรยาย ภาพกิจกรรมกลุ่มย่อย ภาพ
การถามตอบปัญหา ภาพพิธีปิด ภาพการมอบของท่ีระลึก 
ภาพถ่ายผูเ้ขา้ประชุมรับเกียรติบตัร ภาพรวมหมู่ของผูเ้ข้า
ประชุมทุกท่าน เป็นตน้ ใหก้บัทางผูข้อใชห้อ้งประชุมพร้อม
ทั้ งบันทึกไฟล์ภาพและเสียงของวิทยากร ไฟล์งานงาน
น าเสนอของวิทยากร และไฟล์การจดักิจกรรมกลุ่มย่อย ลง
หน่วยเก็บข้อมูล (ซีดีหรือฮาร์ดดิสค์)  จากนั้ นท าการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทศันศึกษาและเวทีใหมี้สภาพปกติ ไม่
หัก ไม่ขาด และไม่มีการช ารุดเสียหายก่อนท าการจัดเก็บ
อุปกรณ์ กรณีท่ีบุคคลภายนอกมาใช้พื้นท่ีแล้วมีการช ารุด
เสียหายผูป้ฏิบติังานจะด าเนินการท าบนัทึกแจ้งผูบ้ริหาร
รายงานความเสียหายและให้ผูข้อใชด้ าเนินการซ่อมแซมให้
เหมือนเดิม (3.การก ากับตรวจสอบ) 
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ช้ินงาน : 4.ควบคุมการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทศันศึกษาเพื่อ
การจดัการเรียนการสอนส าหรับคณะครุศาสตร์ 
          การปฏิบัติ : การควบคุมดูแลการยืม-คืนอุปกรณ์
โสตทศันศึกษาเพื่อการจดัการเรียนการสอนส าหรับคณะ
ครุศาสตร์เป็นงานท่ียุ่งยากซับซ้อนผูป้ฏิบติังานต้องใช้
ประสบการณ์ ใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทกัษะ และประสบการณ์ทางวิชาการโสตทศันศึกษา ตอ้ง
ศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน แก้ไขปัญหาในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการ
ปฏิบติังาน สอน สาธิตการท างานท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษา
ช่วยงานก ากบัดูแลตรวจสอบการท างานท่ีรับผิดชอบให้
ส าเร็จตามวตัถุประสงคซ่ึ์งมีอุปกรณ์ท่ีตอ้งควบคุมประเภท 
โน้ตบุ๊ก สายสัญญาณเสียง สายสัญญาณภาพ ล าโพง 
ไมโครโฟน ปลัก๊พว่งไฟ โปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉายภาพสาม
มิติ   (2.ความยุ่งยากซับซ้อน) ผูป้ฏิบติังานตอ้งให้บริการ
แก่คณาจารย ์นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ ท่ีตอ้งการใชส่ื้อโสต
ทัศนศึกษาส าหรับการเรียนการสอน (2.ความยุ่ งยาก
ซับซ้อน)  โดยนักศึกษาต้องเขียนแบบฟอร์ม ใบขอยืม
อุปกรณ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์พร้อมทั้ งท าการระบุส่ิงท่ี
ต้องการยืมและแนบบัตรประจ าตัวนักศึกษา ท่ีจะใช้
ส าหรับการยืมอุปกรณ์ส่ือโสตทศันูปกรณ์เพื่อมายืน่ท่ีหนา้
เคาน์เตอร์(One Stop Service) ส่งให้ผูป้ฏิบัติงานท าการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในคลังส าหรับให้นักศึกษายืมใช้
งานส าหรับการเรียนการสอน จากนั้นผูป้ฏิบติังานก็ท าก็จะ
ท าการตรวจเช็คอุปกรณ์ในคลงัว่ารายการท่ีทางนกัศึกษา
เขียนส่งมานั้นทางคลงัของคณะมีใหบ้ริการครบถว้นตามท่ี
ทางนกัศึกษาไดท้  าการเขียนใบขอยมือุปกรณ์มา   จากนั้นก็
ให้ผูอ้  านวยการส านักงานคณะครุศาสตร์อนุมัติการยืม
อุปกรณ์(3.การก ากบัตรวจสอบ) ผูป้ฏิบติังานก็จะท าการ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ส่ือโสตทศันูปกรณ์เรียบร้อย ก็จะท าการ

ช้ินงาน : 4.ควบคุมการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทศันศึกษาเพื่อ
การจดัการเรียนการสอนส าหรับคณะครุศาสตร์ 
          การปฏิบัติ : การควบคุมดูแลการยืม-คืนอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนส าหรับคณะครุ
ศาสตร์ เป็นงานท่ียุ่งยากซับซ้อนผู ้ปฏิบัติงานต้องใช้
ประสบการณ์ ใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทกัษะ และประสบการณ์ทางวิชาการโสตทศันศึกษา ตอ้ง
ศึกษาค้นคว้าพัฒนางาน แก้ไขปัญหาในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการ
ปฏิบติังาน สอน สาธิตการท างานท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษา
ช่วยงานก ากับดูแลตรวจสอบการท างานท่ีรับผิดชอบให้
ส าเร็จตามวตัถุประสงคซ่ึ์งมีอุปกรณ์ท่ีตอ้งควบคุมประเภท 
โน้ตบุ๊ก  สายสัญญาณเสียง สายสัญญาณภาพ ล าโพง 
ไมโครโฟน ปลัก๊พ่วงไฟ โปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉายภาพสาม
มิติ   (2.ความยุ่งยากซับซ้อน) ผูป้ฏิบติังานตอ้งให้บริการแก่
นกัศึกษาจ านวน 4,618  คน จากสาขาวิชา การศึกษาปฐมวยั 
การประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา 
นาฏยศิลป์ศึกษา พลศึกษา ศิลปกรรมศึกษา  จิตวิทยา วดั
และประเมินผลการศึกษา บริหารการศึกษา  เทคโนโลยี
ส่ือสารการศึกษา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
ท่ีตอ้งการใช้ส่ือโสตทศันศึกษาส าหรับการเรียน (2.ความ
ยุ่งยากซับซ้อน)  โดยนกัศึกษาตอ้งเขียนแบบฟอร์ม ใบขอ
ยืมอุปกรณ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์พร้อมทั้ งท าการระบุส่ิงท่ี
ตอ้งการยืมและแนบบตัรประจ าตวันกัศึกษาท่ีจะใชส้ าหรับ
การยืม อุปกรณ์ ส่ือโสตทัศ นูปกรณ์ เพื่ อมายื่น ท่ีหน้า
เคาน์เตอร์(One Stop Service) ส่งให้ผู ้ปฏิบัติงานท าการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในคลงัส าหรับให้นกัศึกษายมืใชง้าน
ส าหรับการเรียนการสอน จากนั้นผูป้ฏิบติังานก็ท าก็จะท า
การตรวจเช็คอุปกรณ์ในคลงัวา่รายการท่ีทางนกัศึกษาเขียน
ส่งมานั้นทางคลงัของคณะมีให้บริการครบถว้นตามท่ีทาง
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หยิบอุปกรณ์ตามท่ีนักศึกษาได้เ ขียนขอมานั้ นใส่ลง
กระเป๋าท่ีจดัเตรียมส าหรับใหก้บัทางนกัศึกษาไปใชง้าน      
ผูป้ฏิบติังานก็จะท าการสอบถามความถูกตอ้งของอุปกรณ์
ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ท่ีนัก ศึกษายืม  โดยให้นักศึกษา
ตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีท าการยืมท่ีหน้าเคาน์เตอร์ก่อนท่ี
นักศึกษาจะหยิบไปใช้ในการเรียนและท าให้นักศึกษามี
ความพึงพอใจ (1.คุณภาพ) เม่ือนกัศึกษาน าอุปกรณ์ไปใช้
ตามท่ีได้ยืมไปแล้ว หลังจากนักศึกษาน าอุปกรณ์ส่ือ
โสตทศันูปกรณ์มาคืนใหห้ลงัจากใชง้านเสร็จ ผูป้ฏิบติังาน
ก็จะท าการตรวจสอบอุปกรณ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ว่า
อุปกรณ์ท่ีทางนักศึกษายืมไปนั้ นได้ท าการจัดส่งคืน
เรียบร้อยและไม่มีการเสียหายหรือช ารุดก็จะท าการรับ
อุปกรณ์เข้ามาเก็บไวใ้นคลังตามปกติ แต่ถ้าอุปกรณ์ส่ือ
โสตทศันูปกรณ์เกิดการช ารุดเสียหายผูป้ฏิบติังานก็จะท า
การแยกอุปกรณ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ท่ีช ารุดออกจาก
อุปกรณ์ท่ีใชง้านโดยประยุกตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ์
ในการท างาน มีการตดัสินใจแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
อย่างอิสระในการริเร่ิมแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน
เพื่อให้อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับยืมนั้นกลบัมาใช้ได้ตามปกติ 
(4.การตัดสินใจ) เม่ือผูป้ฏิบัติงานได้ท าการตรวจสอบ
อุปกรณ์ส่ือโสตทศันูปกรณ์แล้วว่าช ารุดตรงจุดไหนและ
ท าการซ่อมแซมอุปกรณ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์จนท าให้
สามารถน ากลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วก็จะน าอุปกรณ์
กลบัมาเก็บไวใ้นคลงัเพื่อส าหรับใหท้างนกัศึกษาไวใ้ช้งาน
ในคร้ังต่อไป (3.การก ากับตรวจสอบ) 
 
 
 
 
 
 

นกัศึกษาไดท้  าการเขียนใบขอยืมอุปกรณ์มา   จากนั้นก็ให้
ผูอ้  านวยการส านกังานคณะครุศาสตร์อนุมติัการยืมอุปกรณ์
(3.การก ากบัตรวจสอบ) ผูป้ฏิบติังานก็จะท าการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์เรียบร้อย ก็จะท าการหยิบ
อุปกรณ์ตามท่ีนักศึกษาได้เขียนขอมานั้นใส่ลงกระเป๋าท่ี
จัด เ ต รี ย มส า ห รั บ ใ ห้ กั บ ท า ง นั ก ศึ ก ษ า ไป ใ ช้ ง า น     
ผูป้ฏิบติังานก็จะท าการสอบถามความถูกตอ้งของอุปกรณ์
ส่ือโสตทศันูปกรณ์ท่ีนกัศึกษายมื โดยให้นกัศึกษาตรวจเช็ค
อุปกรณ์ท่ีท าการยมื เช่น สายต่อแสดงจอภาพท่ีไดไ้ปถูกตอ้ง
ตามท่ีขอมา สายเสียงท่ีท าการขอยืมถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ 
โ น๊ ต บุ๊ ก ท่ี ยื ม ส า ย ต่ อ ไฟ มี ค รบ ถ้ ว นพ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น 
โปรเจคเตอร์ท่ีท าการยืมสายไฟท่ีจะต่อกับเคร่ืองนั้นอยู่
ครบถว้น ล าโพงพกพาท่ีทางนกัศึกษายมืไปนั้นใชง้านไดต้า
ปกติไม่มีการช ารุด ไมค์ท่ียืมไม่มีการช ารุดใช้ได้ปกติ 
ปลัก๊ไฟท่ีให้ยืมนั้นใชง้านไดต้ามปกติทุกช่องเสียบไม่มีการ
ช ารุดเสียหายท่ีหนา้เคาน์เตอร์ก่อนท่ีนกัศึกษาจะหยิบไปใช้
ในการเรียนและท าให้นกัศึกษามีความพึงพอใจ (1.คุณภาพ) 
เม่ือนกัศึกษาน าอุปกรณ์ไปใช้ตามท่ีไดย้ืมไปแลว้ หลงัจาก
นกัศึกษาน าอุปกรณ์ส่ือโสตทศันูปกรณ์มาคืนให้หลงัจากใช้
งานเสร็จ ผูป้ฏิบติังานก็จะท าการตรวจสอบอุปกรณ์โดย
อุปกรณ์ท่ีทางนักศึกษายืมไปนั้ นได้ท าการจัดส่ง คืน
เรียบร้อยและไม่มีการเสียหายหรือช ารุดอาทิ เช่น สายเสียง
นั้นไม่ได้มีการช ารุดเสียหาย สายต่อแสดงผลภาพท่ียืมไป
นั้นหัวเข็มไม่มีการหักหรืองอและสายมีสภาพใช้งานได้
ปกติ โปรเจคเตอร์ท่ียืมไปของอยู่ครบ โน๊ตบุ๊กมีสายเสียบ
ไฟครบถ้วนสมบูรณ์ ปลัก๊ไฟสายไม่มีการช ารุดไม่ขาดใช้
งานได ้ก็จะท าการรับอุปกรณ์เขา้มาเก็บไวใ้นคลงัตามปกติ 
แต่ถ้าอุปกรณ์ส่ือโสตทัศนูปกรณ์เกิดการช ารุดเสียหาย
ผูป้ฏิบติังานก็จะท าการแยกอุปกรณ์ส่ือโสตทศันูปกรณ์ท่ี
ช ารุดออกโดยประเมินค่าอุปกรณ์ท่ีจะท าการซ่อมแซมว่า
คุม้ค่ากบัการซ่อมแซม จากอุปกรณ์ท่ีใชง้านโดยประยุกตใ์ช้
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3.วเิคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยาก ความซับซ้อน การก ากบัตรวจสอบ และ การตัดสินใจ ของงานที่
เปลีย่นแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน มีการตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเร่ิมแนวทางและ
วิธีการปฏิบติังานเพื่อให้อุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับยืมนั้นกลบัมา
ใชไ้ด ้(4.การตัดสินใจ)  เม่ือผูป้ฏิบติังานไดท้ าการตรวจสอบ
อุปกรณ์ส่ือโสตทศันูปกรณ์แลว้วา่ช ารุดตรงจุดไหนและท า
การซ่อมแซมอุปกรณ์ส่ือโสตทศันูปกรณ์จนท าให้สามารถ
น ากลบัมาใชไ้ดต้ามปกติแลว้ก็จะน าอุปกรณ์กลบัมาเก็บไว้
ในคลงัเพื่อส าหรับให้ทางนกัศึกษาไวใ้ช้งานในคร้ังต่อไป 
(3.การก ากับตรวจสอบ) 
 

 

ใส่เพิ่ม 194 / 276



 

 

แบบประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และช านาญการพเิศษ 

 
1. ต าแหน่งเลขที่ 451030    
ช่ือต าแหน่ง  นกัวชิาการคอมพิวเตอร์   ระดบั ปฏิบติัการ       
สังกดั ส านกัคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา      
ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง   นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ระดบั ช านาญการ      
 

2. หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม (ระดบัปฏิบติัการ) ต าแหน่งใหม่ (ระดบัช านาญการ) 
       หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่งนักวชิาการ
คอมพวิเตอร์  ระดับปฏิบัติการ  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย มี
ดังนี ้
 

      1. การก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน และประสานงานกับ
ผู้ ใ ช้ งานในการไ ด้ รับ สิท ธ์ิการ เ ข้ า ใ ช้ งานของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) 
และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน (MIS) ของ
มหาวิทยาลัย (เป็นงานด้านการประสานงาน ข้อ 1 ,2 ของ
ระดับช านาญการ)  
      โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ระดับช านาญการ  ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ท่ีก าหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 2553 
ได้ระบุบทบาทหน้า ท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง
นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการ ดงัน้ี 
      ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ โดย
ใช้ความ รู้  ความสามารถความช านาญ  ทักษะและ
ประสบการณ์ สูงในงานด้านวิทยาการคอมพิว เตอร์
ปฏิบติังานท่ีตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้ ทดลอง วิเคราะห์หรือ
วิจยั เพื่อการปฏิบติังานหรือพฒันางานหรือแกไ้ขปัญหาใน
งานท่ีมีความยุง่ยากและมีขอบเขตกวา้งขวางและปฏิบติังาน
อ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือ 
      ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน  มีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานหลากหลายและมี
ขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนค่อนขา้งมาก โดยตอ้ง
ก าหนดแนวทางการท างานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์
ตลอดจนก ากับตรวจสอบผู ้ป ฏิบัติงานเพื่ อให้ง าน ท่ี
รับผิดชอบส าเร็จตามวตัถุประสงค์และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 

  
 
 

        

                                 
                ,           , 
      ,                        

               /             
                         

                     
/              

              / 
                        

       

    

 

 

ปัจจบุนั สกอ.ไม่ให้ใส่ 

เลขท่ีต ำแหน่งแล้ว 

ทกุชิน้งำนต้องระบวุ่ำ.. 

เป็นงานดา้นไหน? ขอ้อะไร? 

 ของระดบัช านาญการ 
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ต าแหน่งเดิม (ระดบัปฏิบติัการ) ต าแหน่งใหม่ (ระดบัช านาญการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
   (1) ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย  ระบบงาน
ประยุกตแ์ละระบบสารสนเทศ การจดัการระบบการท างาน
ของเคร่ืองการติดตั้งระบบเคร่ือง ทดสอบคุณสมบติัด้าน
เทคนิคของเคร่ืองและอุปกรณ์ เพื่อให้ไดอุ้ปกรณ์เพื่อให้ได้
อุปกร ณ์คอมพิ ว เ ตอ ร์ ท่ี เ ป็ นมาตรฐ าน เ ดี ย วกันทั้ ง
หน่วยงาน ทนัสมยัและตรงตามความตอ้งการและลกัษณะ
การใชง้านของหน่วยงาน  
   (2)  ออกแบบระบบงาน  ข้อมูล  การประมวลผลการ
ส่ือสาร  ระบบเครือข่ายงาน  ชุดค าสั่ งและฐานข้อมูล 
ตามความต้องการของหน่วยงาน  ติดตั้ ง  บ า รุง รักษา 
เ ค ร่ื อ งคอมพิ ว เตอ ร์ ระบบ อุปกรณ์ ต่ า งๆ  ชุ ดค าสั่ ง
ระบบปฏิบัติการ  ชุดค าสั่งประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่าง
ราบร่ืน สนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ 
   (3)  ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  วิ เคราะห์หรือวิจัย  ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จดัท าเอกสารวิชาการ คู่มือเก่ียวกบั
งานในความรับผิดชอบ เผยแพร่ผลงานทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ติดตามและพฒันาเทคโนโลยี  เพื่อก าหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติ ง าน วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาวิธีการในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบังาน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเพื่อพฒันาแนวทางวิธีการและ
มาตรฐานการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
   (4) ใหบ้ริการวชิาการดา้นต่างๆ เช่น ช่วยสอนฝึกอบรม
เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและวธีิการของ
งานวทิยาการคอมพิวเตอร์ ใหค้  าปรึกษาแนะน าตอบปัญหา
และช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีเพื่อใหส้ามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมีประสิทธิภาพเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง เพื่อใหข้อ้มูลทาง
วชิาการประกอบการพิจารณาและตดัสินใจและปฏิบติั
หนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

  ./       .                 (     )
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               /                    
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ต าแหน่งเดิม (ระดบัปฏิบติัการ) ต าแหน่งใหม่ (ระดบัช านาญการ) 
     2. ให้บริการค าปรึกษา และจัดท าคู่มือการให้ค าแนะน า
การให้บริการแก่ ผู้ ใ ช้งาน ด้านระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (เป็นงานด้านการบริการ ข้อ 1,2 ของระดับ
ช านาญการ)  
      โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 

 
 
 

 

   (5) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบติังานตามข้อ 
(1)-(4) ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ตอ้งท าหน้าท่ีก าหนดแผนงาน
มอบหมายควบคุม ตรวจสอบ ใหค้  าปรึกษาแนะน าปรับปรุง
แกไ้ข ติดตามประเมินผลและแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งในการ
ปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบติังาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
2. ด้านการวางแผน 
   ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ีสังกดั
วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ี
ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
   (1) ประสานการท างานร่วมกนัโดยมีบทบาทในการให้
ความเห็นและค าแนะน าเบ้ืองตน้แก่สมาชิกในทีมงานหรือ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
ก าหนดไว ้
   (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบ้ืองต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
   (1) ให้ค  าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้
ทางดา้นวทิยาการคอมพิวเตอร์แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชานกัศึกษา
ผูรั้บบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานรวมทั้งตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานในหน้าท่ี เพื่อให้
ความรู้ความเขา้ใจและสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
   (2)  พัฒนาข้อมูล  จัดท าเอกสารวิชาการ  ส่ือเอกสาร
เผยแพร่ให้บริการวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ี
ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
และสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
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ต าแหน่งเดิม (ระดบัปฏิบติัการ) ต าแหน่งใหม่ (ระดบัช านาญการ) 
     3.  วิเคราะห์ปัญหาที่ รับแจ้งจากผู้ใช้งาน  และด าเนิน 
การปรับปรุงโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง พัฒนาโปรแกรมข้ันสูง 
(เป็นงานด้านการปฏิบัติการ ข้อ 1 ของระดับช านาญการ)  
     โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี ้
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3. วเิคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยาก ความซับซ้อน การก ากบัตรวจสอบ และ การตัดสินใจ ของงานที่
เปลีย่นแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

       จากหน้าทีค่วามรับผดิชอบของเต าแหน่งนักวชิาการ
คอมพวิเตอร์ ระดับปฏิบัติการ งานท่ีปฏิบติัมี 
         (1) คุณภาพของงาน 
         (2) ความยุง่ยากและความซบัซอ้น 
         (3) การก ากบัตรวจสอบ 
         (4) การตดัสินใจ 
         ในการปฏิบติังานของแต่ละช้ินงานมีดงัน้ี 
ช้ินงานที่ 1 : การก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน และประสานงาน 
กับผู ้ใช้งานในการได้รับสิทธ์ิการเข้าใช้งานของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรองค์กร  (ERP) 
และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  (MIS)  ของ
มหาวทิยาลยั  
การปฏิบัติงาน: งานท่ีปฏิบติัในการก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั ผูป้ฏิบติัได้รับเอกสาร
บันทึกข้อความหรือแบบฟอร์มขอใช้สิทธ์ิ  ท่ีได้รับการ
อนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการศึกษา 
ตรวจสอบเอกสารแบบฟอร์มหรือบนัทึกขอ้ความ ท่ีมีการลง
นามจากผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานท่ีขอมาแลว้ ว่ามีการ
กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มและบนัทึกขอ้ความท่ีจดัส่งมาท่ี
จะสามารถสร้างสิทธ์ิและเพิ่มสิทธ์ิได ้อาทิเช่น ช่ือ-นามสกุล 
(ไทย+องักฤษ) รหัสประชาชน สังกดัหน่วยงานและเบอร์
โทรติดต่อกลับได้ ในการขอใช้สิทธ์ิระบบสารสนเทศ 
ดังกล่าว ท าการเพิ่มช่ือ สร้างรหัสผ่านและเพิ่มระบบ
สารสนเทศให้ตามหน่วยงานท่ีต้องการ เช่น การมองเห็น
งบประมาณของหน่วยงานและสิทธ์ิในการตดัยอดเงิน ของ
หน่วยงานไดเ้ป็นตน้ (2.เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากและความ
ซับซ้อน) เม่ือด าเนินการสร้างสิทธ์ิและเพิ่มสิทธ์ิการใช้งาน
ระบบต่างๆ ท่ีขอมาแล้วเสร็จ ท าการน าเสนอผลงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อพิจารณาและก ากบัตรวจสอบ ติดตาม
ความกา้วหนา้ของการ 

         จากหน้าทีค่วามรับผดิชอบของ ต าแหน่งนักวชิาการ
คอมพวิเตอร์ ระดับช านาญการ งานท่ีปฏิบติัมี 
         (1) คุณภาพของงาน 
         (2) ความยุง่ยากและความซบัซอ้น 
         (3) การก ากบัตรวจสอบ 
         (4) การตดัสินใจ 
         มีการปฏิบติัท่ีไม่นอ้ยไปกวา่งานท่ีไดป้ฏิบติัในระดบั
ปฏิบติัการ+ภาระงานท่ีจะเพิ่มข้ึนในระดบัช านาญการ ดงัน้ี 
 
ช้ินงานที่ 1 : การก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน และประสานงาน
กับผู ้ใช้งานในการได้รับสิทธ์ิการเข้าใช้งานของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรองค์กร (ERP) 
และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  (MIS)  ของ
มหาวทิยาลยั 
การปฏิบัติงาน: มีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการก าหนด
สิทธ์ิการใชง้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั ผูป้ฏิบติั
ไดรั้บเอกสารบนัทึกขอ้ความหรือแบบฟอร์มขอใช้สิทธ์ิ ท่ี
ได้รับการอนุมัติจากผู ้บังคับบัญชา เ รียบร้อยแล้ว  จึง
ด า เนินการศึกษา วิ เคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร
แบบฟอร์มหรือบันทึกข้อความ ท่ี มีการลงนามจาก
ผูบ้ ังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีขอมาแล้ว ว่ามีการกรอก
ข้อมูลในแบบฟอร์มและบันทึกข้อความท่ีจัดส่งมาให้มี
รายละเอียดครบถว้นถูกตอ้งท่ีจะสามารถสร้างสิทธ์ิและเพิ่ม
สิทธ์ิได้ อาทิเช่น ช่ือ-นามสกุล (ไทย+อังกฤษ) รหัส
ประชาชน สังกดัหน่วยงานและเบอร์โทรติดต่อกลบัได ้ใน
การขอใช้สิทธ์ิระบบสารสนเทศ ดังกล่าว ท าการเพิ่มช่ือ 
สร้างรหสัผา่นและเพิ่มระบบสารสนเทศให้ตามหน่วยงานท่ี
ตอ้งการ เช่น การมองเห็นงบประมาณของหน่วยงานและ
สิทธ์ิในการตดัยอดเงิน ของหน่วยงานได้ เป็นตน้ (2.เป็น
งานท่ีมีความยุ่งยากและความซับซ้อน) เม่ือด าเนินการสร้าง

ใส่เพิ่ม 

เดมิ สกอ.  

มีแค ่2 ข้อ 

ใสเ่พิ่ม 

อีก 2 ข้อ 
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สิทธ์ิและเพิ่มสิทธ์ิการใช้งานระบบต่างๆ ท่ีขอมาแลว้เสร็จ 
ท าการน าเสนอ 

 

งานเดิม งานใหม่ 
ปฏิบติังานเป็นระยะตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบติังาน (3.มีการ
ก ากับตรวจสอบ) จึงท าการประสานงาน โดยการติดต่อกลบั
ผูใ้ชง้าน ทางโทรศพัท์ภายใน มือถือ บนัทึกขอ้ความ ด าเนิน 
การแจ้งการได้รับสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศท่ี 
ขอมา (4.เป็นการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ) พร้อมทั้ง
จดัเก็บเอกสารแบบฟอร์มหรือบนัทึกข้อความ การขอใช้
สิทธ์ิระบบสารสนเทศ ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ
สิทธ์ิท่ีขอมาในภายหลงัได ้ของผูใ้ช้งานแต่ละคนในแต่ละ
ระบบสารสนเทศผลงานท่ีปฏิบติัมีความถูกต้อง ทนัเวลา 
ผู ้บ ริหารและผู ้รับบริการมีความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบติังาน (1.คุณภาพของงาน)   

ผลงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อพิจารณาและก ากบัตรวจสอบ 
ติดตามความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานเป็นระยะตามท่ี
ก าหนดในแผนปฏิบติังาน (3.มีการก ากับตรวจสอบ) จึงท า
การประสานงานโดยการติดต่อกลบัผูใ้ชง้าน ทางโทรศพัท์
ภายใน มือถือ บนัทึกขอ้ความและติดต่อกลบัผูข้อใชง้านนั้น
โดยตรง ด าเนินการแจง้การไดรั้บสิทธ์ิการเขา้ใชง้านระบบ
สารสนเทศท่ีขอมา โดยตรวจสอบจากแบบฟอร์มและ
บันทึกข้อความ พร้อมทั้ งอธิบายขั้นตอนการเข้าใช้งาน
เบ้ืองตน้แก่ผูใ้ชง้านให้รับทราบสิทธ์ิของตนเองและวิธีการ
เขา้ใช้งานได้ถูกตอ้ง(4.เป็นการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง
อิสระ) พร้อมทั้ งจัดเก็บเอกสารแบบฟอร์มหรือบันทึก
ข้อความ การขอใช้สิทธ์ิระบบสารสนเทศ ไว้เพื่อเป็น
หลกัฐานในการตรวจสอบสิทธ์ิท่ีขอมาในภายหลงัได ้ของ
ผูใ้ชง้านแต่ละคนในแต่ละระบบสารสนเทศ ผลงานท่ีปฏิบติั
มีความถูกตอ้ง ทนัเวลา ผูบ้ริหารและผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจในผลการปฏิบติังาน (1.คุณภาพของงาน)   

งานช้ินที่ 2 : ให้บริการค าปรึกษา และจดัท าคู่มือการให้
ค  าแนะน าการให้บริการแก่ผูใ้ช้งาน ดา้นระบบสารสนเทศ
ของมหาวทิยาลยั 
การปฏิบัติงาน: การให้บริการค าปรึกษา และจดัท าคู่มือการ
ให้ค  าแนะน าการให้บ ริการแก่ผู ้ใ ช้ง าน  ด้านระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีเอกสารบนัทึกขอ้ความท่ี
ไ ด้ รั บก า รอ นุมั ติ จ า กผู ้บัง คับบัญช า เ รี ยบ ร้ อยแล้ว 
ผูป้ฏิบัติงานจะได้รับบันทึกข้อความหรือได้รับแจ้งทาง
โทรศพัท์ จึงด าเนินการติดต่อส่ือสาร โดยการพูดคุยและ
รับทราบข้อมูลจากผู ้ใช้งานถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยตรง 
พร้อมทั้ ง ศึกษา ปัญหาของระบบสารสนเทศนั้ น โดย
ประยุกต์ใช ้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปล่ียน
วิธีการปฏิบติังานให้เหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ท า
การซักถามปัญหาท่ีผูใ้ช้งานพบเจอนั้นแล้ว ตอบค าถาม

งานช้ินที่ 2 : ให้บริการค าปรึกษา และจดัท าคู่มือการให้
ค  าแนะน าการให้บริการแก่ผูใ้ช้งาน ดา้นระบบสารสนเทศ
ของมหาวทิยาลยั 
การปฏิบัติงาน: มีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานใหบ้ริการ
ค าปรึกษา งานจดัท าคู่มือการให้ค  าแนะน าการให้บริการแก่
ผู ้ใช้งาน ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี
เอกสารบนัทึกขอ้ความท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา
เรียบร้อยแล้ว ผูป้ฏิบัติงานจะได้รับบันทึกข้อความหรือ
ไดรั้บแจง้ทางโทรศพัท ์จึงด าเนินการติดต่อส่ือสาร โดยการ
พูดคุยและรับทราบข้อมูลจากผูใ้ช้งานถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน
โดยตรง พร้อมทั้งศึกษา คน้ควา้ ดว้ยความรู้ ประสบการณ์
และความช านาญจากการปฏิบติังาน ในการก าหนดหรือ
ปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบติังานให้เหมาะสม สอดคล้องกบั
สภาพการณ์ มาท าการวิเคราะห์ปัญหาของระบบสารสนเทศ
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กลับไปยังผู ้ใช้  (2. เป็นงานท่ีมีความยุ่ งยากและความ
ซับซ้อน) โดยให้ค  าแนะน า เก่ียวกบัปัญหาของผูใ้ช้งานท่ี
เกิดข้ึนเบ้ืองตน้ จากการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลและรวบรวม
ขอ้มูลท่ีไดส้อบถามจากการใหบ้ริการผูใ้ชง้าน โดยน า 

นั้น ท าการซักถามเป็นขอ้ๆ หรือตามขั้นตอนของปัญหาท่ี
ผูใ้ชง้านพบเจอนั้น อยา่งละเอียดแลว้ ตอบค าถามกลบัไปยงั
ผูใ้ช้ (2.เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากและความซับซ้อน) โดยให้
ค  าแนะน า อธิบายขอ้มูล  

 

งานเดิม งานใหม่ 
ขั้นตอนทั้งหมดท่ีด าเนินการแก้ไขปัญหา น ามาจดัท าเป็น
คู่มือปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการให้ค  าแนะน า การให้บริการ
ค าปรึกษาแก่ผูใ้ช้งาน ท าให้ผูใ้ช้งานสามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศของมหาวทิยาลยัไดอ้ยา่งถูกตอ้งจากผูดู้แลระบบ
โดยตรง และมีการด าเนินการสรุปเป็นรายงานการใหบ้ริการ
ค าปรึกษาเม่ือแลว้เสร็จ (4.เป็นการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง
อิสระ) พร้อมกับด าเนินการน าเสนอคู่มือปฏิบัติงานเป็น
รูปเล่ม และรายงานการสรุปผลการให้ค  าปรึกษาผูใ้ชง้านต่อ
ผู ้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาและก ากับตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานตามแผนงาน 
(3.มีการก ากับตรวจสอบ) พร้อมจดัเก็บเอกสารเขา้แฟ้มท า
ให้ผลงานท่ีปฏิบัติมีความถูกต้อง ทนัเวลา ผูบ้ริหารและ
ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในผลการปฏิบติังาน (1.คุณภาพ
ของงาน) 

เก่ียวกบัปัญหาของผูใ้ช้งานท่ีเกิดข้ึนเบ้ืองตน้ และขั้นตอน
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้ นให้แก่ผู ้ใช้งานให้สามารถ
ด าเนินการไดเ้อง จากการศึกษาวิเคราะห์ คน้ควา้หาขอ้มูล
และรวบรวมข้อมูลท่ีได้สอบถามจากการให้บริการแก่
ผูใ้ช้งาน ดว้ยความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบติังาน 
โดยน าขั้นตอนทั้งหมดท่ีด าเนินการแกไ้ขปัญหา น ามาจดัท า
เป็นรูปเล่มคู่มือปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการให้ค  าแนะน า การ
ให้บริการค าปรึกษาแก่ผูใ้ช้งาน ท าให้ผูใ้ช้งานสามารถใช้
งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัไดอ้ย่างถูกตอ้งจาก
ผูดู้แลระบบโดยตรง และมีการด าเนินการสรุปเป็นรายงาน
การให้บริการค าปรึกษาเม่ือแลว้เสร็จ (4.เป็นการตัดสินใจ
ด้วยตนเองอย่างอิสระ) พร้อมกบัด าเนินการน าเสนอคู่มือ
ปฏิบัติงานเป็นรูปเล่ม และรายงานการสรุปผลการให้
ค  าปรึกษาผูใ้ชง้านต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อพิจารณาและก ากบั
ตรวจสอบความถูกต้องต ิด ต ามผลส ัม ฤท ธ์ิ ขอ งการ
ปฏิบติังานตามแผนงาน (3.มีการก ากับตรวจสอบ) พร้อม
จดัเก็บเอกสารเขา้แฟ้มเป็นหมวดหมู่ ท  าใหผ้ลงานท่ีปฏิบติัมี
ความถูกตอ้ง ทนัเวลา ผูบ้ริหารและผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจในผลการปฏิบติังาน (1.คุณภาพของงาน) 

งานช้ินที่ 3 : วิเคราะห์ปัญหาท่ีรับแจ้งจากผูใ้ช้งาน  และ
ด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาโปรแกรม 
ขั้นสูง 
การปฏิบัติงาน: งานวิเคราะห์ปัญหาท่ีรับแจง้จากผูใ้ช้งาน
และด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมท่ีเ ก่ียวข้อง พัฒนา
โปรแกรมขั้นสูงท่ีเกิดจากความตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยมี
เอกสารบนัทึกขอ้ความท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา
เรียบร้อยแล้ว ผูป้ฏิบติัจึงมีการด าเนินการสอบถามข้อมูล
เบ้ืองต้นของสาเหตุท่ีเกิดปัญหาของระบบดังกล่าว จาก

งานช้ินที่ 3 : วิเคราะห์ปัญหาท่ีรับแจ้งจากผูใ้ช้งาน  และ
ด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาโปรแกรม
ขั้นสูง 
การปฏิบัติงาน: มีการวางแผน สังเคราะห์ วเิคราะห์ปัญหาท่ี
รับแจ้งจากผูใ้ช้งานและด าเนินการปรับปรุงโปรแกรมท่ี
เก่ียวขอ้ง พฒันาโปรแกรมขั้นสูง โดยใช้ประสบการณ์เชิง
ลึกในการปฏิบติัและปรับปรุงโปรแกรมท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการของผูใ้ช้งาน ซ่ึงมีเอกสารบนัทึกขอ้ความท่ีได้รับ
การอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาเรียบร้อยแลว้ ผูป้ฏิบติัจึงมีการ
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ผูใ้ช้งานท่ีติดต่อเขา้มา จึงด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากระบบสารสนเทศของผูใ้ช้งานท่ีติดต่อแจ้งเข้ามานั้ น 
(4.เป็นการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ) โดยท าการศึกษา
ขอ้มูลท่ีมีอยู ่พร้อมทั้งคน้ควา้ขอ้มูล จากเอกสารให้สามารถ
ด าเนินการปรับปรุง 

ด าเนินการสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสาเหตุท่ีเกิดปัญหา
ของระบบดงักล่าว จากผูใ้ชง้านท่ีติดต่อเขา้มา จึงด าเนินการ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบสารสนเทศของผูใ้ช้งานท่ี
ติดต่อแจง้เขา้มานั้น (4.เป็นการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง
อิสระ) โดย 

 

งานเดิม งานใหม่ 
แกไ้ขโปรแกรมท่ีเกิดปัญหาข้ึนในกระบวนการท างานของ
ผู ้ใ ช้ ง านนั้ นๆ  ได้  ซ่ึ ง ต้อ งประยุ กต์ ใ ช้ ค ว าม รู้ แล ะ
ประสบการณ์ในการก าหนดหรือปรับเปล่ียนแนวทาง
ปฏิบัติงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีรวบรวมขอ้มูลไวแ้ล้ว จากความ
ตอ้งการเพิ่มเติมของผูใ้ช้งานท่ีให้มีเพิ่มข้ึนในแต่ละระบบ
สารสนเทศท่ีใชง้านอยูปั่จจุบนั จึงท าการศึกษา คน้ควา้ และ
ปรับปรุงการเขียนโปรแกรมท่ีเกิดจากความต้องการของ
ผูใ้ช้งานเม่ือแลว้เสร็จ (2.เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากและความ
ซับซ้อน) จึงท าการแจ้งผูใ้ช้งานให้ทดสอบโปรแกรมท่ีมี
ปัญหาและท่ีได้ด าเนินการพฒันาแล้วเสร็จนั้นให้สามารถ
ท างานได้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งาน และน าเสนอ
รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื ่อก าก ับตรวจสอบ ติดตาม
ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบติังานตามแผนงาน ให้ทราบเป็น
ระยะๆ ว่าเกิดปัญหาจุดใดในระบบสารสนเทศใดบา้งท่ีท า
การแก้ไขปรับปรุงไปแล้ว (3.มีการก ากับตรวจสอบ)  ผู ้
ปฏิบัติได้จัดท าเป็นรายงานสรุปผลการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่างๆ และการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งน าส่งรายงานสรุป
ปัญหาทั้งหมดแก่ผูบ้ริหารให้รับทราบผลงานท่ีปฏิบติัท่ีมี
ความถูกตอ้งทนัเวลา ผูบ้ริหารและผูรั้บบริการมีความพึง
พอใจในผลการปฏิบติังาน (1.คุณภาพของงาน) 

ท าการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีอยู่ พร้อมทั้งคน้ควา้ข้อมูล 
จากเอกสารและฐานข้อมูล อ่ืนๆ เพิ่มเติมให้สามารถ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมท่ีเกิดปัญหาข้ึนใน
กระบวนการท างานของผูใ้ชง้านนั้นๆ ได ้ตามความตอ้งการ 
และท าการแกไ้ขปัญหาท่ีรวบรวมขอ้มูลไวแ้ล้ว จากความ
ตอ้งการเพิ่มเติมของผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการให้มีเพิ่มข้ึนในแต่ละ
ระบบสารสนเทศท่ีใชง้านอยูปั่จจุบนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน จึงท าการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ช้ินงานของ
ปัญหาและเข้าร่วมอบรมเสริมความรู้ให้มากข้ึน ซ่ึงต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการก าหนดหรือ
ปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบติังานให้เหมาะสม สอดคล้องกบั
สภาพการณ์ให้มากท่ีสุด เพื่อให้สามารถพัฒนา เขียน
โปรแกรมขั้ นสูง  โดยใช้ประสบการณ์เชิงลึกในการ
ปฏิบติังานและปรับปรุงการเขียนโปรแกรมท่ีเกิดจากความ
ต้องการของผูใ้ช้งานเพิ่มเติมจากระบบเดิมท่ีมีอยู่ให้แล้ว
เสร็จ (2.เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากและความซับซ้อน) จึงท า
การแจง้ผูใ้ช้งานให้ทดสอบโปรแกรมท่ีมีปัญหาและท่ีได้
ด าเนินการพฒันาแลว้เสร็จนั้นให้สามารถท างานได้ตรงกบั
ความต้องการของผู ้ใช้งาน  และน า เสนอรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อก าก ับตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิ
ของการปฏิบติังานตามแผนงาน ให้ทราบเป็นระยะๆ วา่เกิด
ปัญหาจุดใดในระบบสารสนเทศใดบ้างท่ีท าการแก้ไข
ปรับปรุงไป รวมทั้งส่วนต่างๆ ท่ีตอ้งเขียนโปรแกรมในการ
พฒันาระบบเพิ่มเติมไปแลว้นั้น (3.มกีารก ากับตรวจสอบ) ผู ้
ปฏิบติัไดร้วบรวมเอกสารขอ้มูลของปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ีมีการ
แก้ไขไปแลว้ของระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลยั เพื่อจดัท า
เป็นรายงานสรุปผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
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ต่างๆ และการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั พร้อมทั้งน าส่งรายงานสรุปปัญหาทั้งหมดแก่
ผูบ้ริหารให้รับทราบผลงานท่ีปฏิบติัมีความถูกตอ้งทนัเวลา 
ผู ้บ ริหารและผู ้รับบริการมีความพึงพอใจในผลการ
ปฏิบติังาน (1.คุณภาพของงาน)  
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แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

 
1. ต าแหน่งเลขที่ 0445 
     ต าแหน่ง บรรณารักษ์.............. ระดับ ปฏิบัติการ................................................................................. 

 สังกัด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย..........................  
          ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง ....บรรณารักษ.์.................................. ระดับ ....ช านาญการ.......................... 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

    หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่......0445.......(ระบุ)
ต าแหน่ง......บรรณารักษ์.............................(ระบุ)  
ระดับปฏิบัติการ....(ระบุ) ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
    1. รับผิดชอบ วิเคราะห์และลงรายการหนังสือ 
(ภาษาไทย) (เป็นงานด้านการปฏิบัติการ  ข้อ 1. ของ
ระดับช านาญการ) 
          
         โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้… 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขท่ี.....................(ระบุ)
ต าแหน่ง......บรรณารักษ์...............................(ระบุ) 
ระดับ...ช านาญการ (ระบุ) ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวันที่ 21 กย.2553 
 ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
          ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ฐ า น ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้  ความสามารถ ความ
ช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้าน
บรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและ
มีขอบเขตกว้างขวางและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
บรรณารักษ์ท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และ
มีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมากโดย
ต้องก าหนดแนวทางการท างาน ที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย.  

ปัจจบุนั สกอ.ไม่ให้ใส่ 

เลขท่ีต ำแหน่งแล้ว 

ทกุชิน้งำนต้องระบวุ่ำ.. 

เป็นงานดา้นไหน? ขอ้อะไร? 

 ของระดบัช านาญการ 
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      2. บริการตอบค าถามด้านการใช้ห้องสมุด (เป็นงาน
ด้านการปฏิบัติการ  ข้อ 2. ของระดับช านาญการ) 
     
    โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้… 
 

         โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้  
         1. ด้านการปฏิบัติการ 
     (1) ศึกษา ค้นคว้าหนังสือทางด้านวิชาการ
แขนงต่างๆ จัดหา คัดเลือก รวบรวมจากหนังสือ สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือตัวเขียน 
และค าจารึกต่างๆ ที่มีอยู่ในหอสมุด วิเคราะห์เพ่ือจัด
จ าแนกหมวดหมู่ การให้เลขหมู่หนังสือ ขยายเลขหมู่
หนังสือ และท าบัตรรายการให้ได้มาตรฐานสากล และ
เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของหนังสือที่มีอยู่ 
เพ่ือเป็นแหล่งจัดเก็บและให้บริการ 
     (2) ให้ค าแนะน า ปรึกษา และบริการสืบค้น
หนังสือแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา และผู้รับบริการภายนอก เพ่ือ
ประโยชน์เกี่ยวกับงานสอน งานวิจัย และการเผยแพร่
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
     (3) ควบคุม และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
การใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจัด  

กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเข้ารับบริการ 
     (4) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
หรือวิจัยด้านบรรณารักษ์ ศึกษา ค้นคว้า วิธีการ และ
เทคนิคใหม่ๆ ทั้งด้านวิชาการและการให้บริการ การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารนิเทศศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านบรรณารักษ์ 
เ พ่ือพัฒนางานวิชาการและพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
             (5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วย
สอน ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานบรรณารักษ์ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี

ทกุชิน้งำนต้องระบวุ่ำ.. 

เป็นงานดา้นไหน? ขอ้อะไร? 

 ของระดบัช านาญการ 
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ประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้ง เพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     (6) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(5) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท า
หน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ 
ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล 
และแก้ ไขปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติ ง านใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
  
         2. ด้านการวางแผน 
     ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างาน
ตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
         3. ด้านการประสานงาน 
     (1 )  ประสานการท างานร่วมกันโดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่
สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 4. ด้านการบริการ 
     (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม 
ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้  ท า ง ด้ า น บ ร ร ณ า รั ก ษ์ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและ
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3. บริการช่วยการค้นคว้าและการสืบค้นสารสนเทศ
ออนไลน์ (เป็นงานด้านการปฏิบัติการ  ข้อ 2. ของ
ระดับช านาญการ) 
   
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้… 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
     (2) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อ
เอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านบรรณารักษ์ที่
ซับซ้อน เ พ่ือก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

ทกุชิน้งำนต้องระบวุ่ำ.. 

เป็นงานดา้นไหน? ขอ้อะไร? 

 ของระดบัช านาญการ 
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4. การรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย (เป็นงานด้านการบริการ  
ข้อ 1. ของระดับช านาญการ) 
 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้… 
 

 
 

 
 
 

ทกุชิน้งำนต้องระบวุ่ำ.. 

เป็นงานดา้นไหน? ขอ้อะไร? 

 ของระดบัช านาญการ 
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3.วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก ความซับซ้อน การก ากับตรวจสอบ และ การตัดสินใจ ของงานที่

เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

    จากหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง…

บรรณารักษ…์ระดับ…ปฏิบัติการ…งานที่ปฏิบัติมี   

        1) คุณภาพ 

        2) ความยุ่งยากซับซ้อน 

        3) การก ากับตรวจสอบ 

        4) การตัดสินใจ 

               ในแต่ละชิ้นงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

 

ชิ้นงาน : วิเคราะห์และลงรายการหนังสือ(ภาษาไทย)  

การปฏิบัติ : งานที่ปฏิบัติในการวิเคราะห์และลงรายการ
หนังสือภาษาไทย ผู้ปฏิบัติได้วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ
ตามมาตรฐานการก าหนดเลขหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี โดย
อ่านเนื้อหาภายในเล่มเพ่ือท าการวิเคราะห์จับใจความ
ส าคัญและสรุปประเด็นของเนื้อหาเพ่ือท าการก าหนดเลข
หมวดหมู่ (2.ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ) โดยตรวจสอบจาก
คู่มือ ดีดีซี 22 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่
ระบบทศนิยมดิวอ้ี (3.การก ากับตรวจสอบ )   พร้อมทั้ง
วิเคราะห์หัวเรื่องภาษาไทย โดยก าหนด ค า หรือวลี  ที่
สอดคล้องกับขอบเขตเนื้อหาของหนังสือเรื่องนั้นๆ
(4.ตัดสินใจ)  โดยใช้ คู่มือหัวเรื่องส าหรับหนังสือภาษาไทย 
เล่ม 1 และ 2 ประกอบการก าหนดหัวเรื่อง 3.(การก ากับ
ตรวจสอบ )  และลงรายการทางบรรณานุกรมแบบแอ
งโกอเมริกัน (AACR2) และมาตรฐานการลงรายการแบบ 
MARC 21 ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty  โดยคีย์
ข้อมูลลงในฐานข้อมูลตาม Tag ที่ก าหนด (2.ยุ่งยาก
ซับซ้อน )   

    งานใหม่ของต าแหน่งบรรณารักษ์ระดับ…ช านาญ

การ…โดยงานที่ปฏิบัติจะมี   

        1) คุณภาพ 

        2) ความยุ่งยากซับซ้อน 

        3) การก ากับตรวจสอบ 

        4) การตัดสินใจ 

     มีการปฏิบัติที่ไม่น้อยไปกว่างานที่ได้ปฏิบัติใน
ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 
 ชิ้นงาน : วิเคราะห์และลงรายการหนังสือ(ภาษาไทย)  

การปฏิบัติ  : งานที่ปฏิบัติ ในการวิเคราะห์และลง

รายการหนังสือภาษาไทย ผู้ปฏิบัติได้วิเคราะห์หมวดหมู่

หนังสือตามมาตรฐานการก าหนดเลขหมู่ระบบทศนิยม

ดิวอ้ี โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ

ก าหนดเลขหมวดหมู่ โดยสืบค้นหนังสือที่ มีชื่อเรื่อง

เดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกันจากระบบฐานข้อมูลเครือข่าย

ห้องสมุดอ่ืนๆ ที่ได้ด าเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่ไว้แล้ว 

ท าการสืบค้นจนได้ข้อมูลบรรณนุกรม และให้แสดงใน

รูปแบบของ marc21 ท าการส าเนาเลขหมวดหมู่หนังสือ 

หัวเรื่อง และข้อมูลบรรณานุกรมจากห้องสมุดอ่ืนที่มี

หนังสือตรงกัน(2.ปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางการ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์, ค่อนข้างยุ่งยาก

ซับซ้อน, ตัดสินใจ) เป็นการส าเนาข้อมูลเข้ามายังระบบ

ห้องสมุดอัติโนมัติ จากนั้นท าการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูล

บางส่วนที่ต้องการเพ่ิมเข้าไปในฐานข้อมูล พร้อมทั้ง

ท่ีเขียนมำไม่ใช่กำรก ำกบัตรวจสอบ 

ให้ไปอ่ำนใบให้คะแนนของกรรมกำรฯ 

กำรก ำกบัตรวจสอบจะเป็นผู้บงัคบั 

บญัชำตรวจสอบกำรท ำงำนของเรำ 

ไม่ใช่เขียนแบบนี ้แก้ไขทกุชิน้งำน 

เดมิ สกอ.  

มีแค ่2 ข้อ 

ใสเ่พิ่ม 

อีก 2 ข้อ 

 

ใส่เพิ่ม 
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     ตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์เนื้อหาและ
การลงรายการบรรณานุกรมตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ 
(1.คุณภาพ) และเขียนเลขเรียกหนังสือในตัวเล่ม โดยเขียน
เลขเรียกหนังสือในหน้าหลังปกในและหน้าลับ พร้อมทั้ง
พิมพ์รายชื่อหนังสือ เลขทะเบียนที่วิเคราะห์แล้วส่งงาน
ปรับปรุงรูปเล่มตามรอบเวลาที่ก าหนด (1.คุณภาพ) 
 

ตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์เนื้อหาและการ

ลงรายการบรรณานุกรม (1.คุณภาพ)  โดยตรวจสอบ

จากคู่มือ ดีดีซี 22 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการ

แบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี และมาตรฐานการลงรายการ

แบบ MARC 21 (3.การก ากับตรวจสอบ ) แล้วสร้าง 

แก้ไข ควบคุม ฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty ให้

มีความถูกต้องสมบูรณ์ (1.คุณภาพ) และเขียนเลขเรียก

หนังสือในตัวเล่ม โดยเขียนเลขเรียกหนังสือในหน้าหลัง

ปกในและหน้าลับ พร้อมทั้งพิมพ์รายชื่อหนังสือ เลข

ทะเบียนที่วิเคราะห์แล้วส่งงานปรับปรุงรูปเล่มตามรอบ

เวลาที่ก าหนด (1.คุณภาพ) 

3.วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก ความซับซ้อน การก ากับตรวจสอบ และ การตัดสินใจ ของงานที่

เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

ชิ้นงาน :  บริการตอบค าถามด้านการใช้ห้องสมุด 

การปฏิบัติ : ให้บริการตอบค าถามด้านการใช้ห้องสมุด

ผู้ปฏิบัติงานให้บริการตอบค าถามด้านการใช้ห้องสมุด โดย

รับความต้องการและข้อค าถามจากผู้ ใช้บริการ ผ่าน

เคาน์เตอร์และทางโทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดของ

ความต้องการสารสนเทศจากผู้ใช้บริการ พิจารณาและ

วิเคราะห์ค าถามหรือสารสนเทศจากผู้ใช้บริการ(2.ค่อนข้าง

ยุ่งยากซับซ้อน ) วิเคราะห์ข้อค าถามเพ่ือพิจารณาค าตอบ

ที่ถูกต้อง(1.คุณภาพ) ให้ค าตอบตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้บริการแล้ว ให้ค าแนะน าในการใช้ห้องสมุด และ

กิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุด ผ่านเคาน์เตอร์และทาง

โทรศัพท์ ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

(1.คุณภาพ) บันทึกสถิติและข้อค าถาม-ค าตอบ 

ชิ้นงาน : บริการตอบค าถามด้านการใช้ห้องสมุด 
การปฏิบัติ : งานที่ปฏิบัติในการให้บริการตอบค าถาม
ด้านการใช้ห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานให้บริการตอบค าถาม
ด้านการใช้ห้องสมุด โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการ
ให้บริการแบบเดิมผ่านเคาน์เตอร์และทางโทรศัพท์ ไปสู่
การให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเพ่ิมช่องทางการ
ให้บริการที่หลากหลายไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เพ่ิม
กลุ่ม Facebook, LINE, เว็บไซต์ , อีเมล ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทันต่อความต้องการ 
(2.ปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์, 1.คุณภาพ)  
     รับความต้องการและข้อค าถามจากผู้ใช้บริการ 
สอบถามรายละเอียดของความต้องการสารสนเทศจาก
ผู้ ใช้บริ การ  พิจารณาและวิ เคราะห์ค าถามหรือ
สารสนเทศจากผู้ใช้บริการ ว่าค าถามที่ต้องการ เป็น
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ค าถามประเภทข้อเท็จจริง ค าถามที่ต้องการค าชี้แนะ 
ค าแนะน า หรือแม้กระทั่งค าถามทั่วไป ต้องใช้การ
ตีความหมายของค าถามให้แจ่มชัดว่าผู้ใช้ต้องการอะไร
แน ่(2.ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน )  
     รู้จักเลือกแหล่งค าตอบที่เหมาะสม สามารถค้นหา
ค าตอบนั้นได้จากแหล่งใด อย่างไร (4.ตัดสินใจ) เมื่อ
พิจารณาค าตอบที่ถูกต้องให้ค าตอบตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการแล้ว บันทึกสถิติและข้อค าถาม-
ค าตอบที่พบบ่อย โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนใน
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อเจอข้อค าถาม
เดิม บริการค าถามท่ีถามบ่อย (FAQs) สามารถที่จะตอบ
ค าถามได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผู้ใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจต่อการให้บริการสูงสุด(2.ปรับเปลี่ยนวิธีการ
และแนวทางการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์, 
1.คุณภาพ)  

 

3.วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก ความซับซ้อน การก ากับตรวจสอบ และ การตัดสินใจ ของงานที่

เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

ชิ้นงาน : บริการช่วยการค้นคว้าและการสืบค้นสารสนเทศ

ออนไลน์ 

การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยการค้นคว้าและการ

สืบค้นสารสนเทศออนไลน์รับข้อค าถามจากผู้ใช้บริการ

สอบถามรายละเอียดของความต้องการสารสนเทศ

ผู้ ใช้บริการ วิ เคราะห์ข้อค าถามหรือความต้องการ

สารสนเทศของผู้ใช้บริการ(2.ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ) 

เลือกแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  (4.ตัดสินใจ)เพ่ือเป็นแหล่ง

ชี้แนะในการสืบค้นสารสนเทศ หรือหาสารสนเทศที่ถูกต้อง 

และด าเนินการค้นคืนสารสนเทศ เมื่อได้รับสารสนเทศที่

ชิ้นงาน : บริการช่วยการค้นคว้าและการสืบค้น

สารสนเทศออนไลน์ 

การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติงานบริการช่วยการค้นคว้าและ

การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์รับข้อค าถามจาก

ผู้ใช้บริการสอบถามรายละเอียดของความต้องการ

สารสนเทศจากผู้ใช้บริการ พิจารณาและวิเคราะห์เลือก

แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  ว่าควรค้นคว้าจากแหล่งใด

(2.ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน, 4.ตัดสินใจ  ) เช่น ระบบ 

OPAC หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลส าเร็จรูปซีดีรอม เป็นต้น 
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ตรงความต้องการแล้ว ส่งมอบสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการ

อย่างรวดเร็วและตรงเป้าประสงค์ของผู้ใช้บริการมากที่สุด

(1.คุณภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้จักเลือกแหล่งค้นคว้าที่ เหมาะสม สามารถค้นหา

สารสนเทศนั้นได้จากแหล่งใด อย่างไร (4.ตัดสินใจ) เพ่ือ

เป็นการชี้แนะแหล่งในการสืบค้นสารสนเทศ หรือหา

สารสนเทศได้ถูกต้องตรงตามความต้องการ (1คุณภาพ) 

    เมื่อได้แหล่งสารสนเทศแล้วด าเนินการค้นคืน

สารสนเทศ แล้วตรวจสอบความถูกต้องของสารสนเทศ

ที่สืบค้นได้ ว่าตรงความต้องการของผู้ใช้บริการหรือไม่ 

(3.ก ากับตรวจสอบ) หากพบว่าข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง

สมบูรณ์แล้ว ส่งมอบสารสนเทศให้กับผู้ใช้บริการ พร้อม

ทั้งแนะน าสอนวิธีการใช้คู่มือ และเครื่องมือช่วยค้นคว้า

ในห้องสมุด   เ พ่ือให้ผู้ รั บบริ การสามารถเข้ าถึ ง

สารสนเทศได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วและตรง

เป้าประสงค์ของผู้ใช้บริการมากที่สุด(1.คุณภาพ) 

 

3.วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยาก ความซับซ้อน การก ากับตรวจสอบ และ การตัดสินใจ ของงานที่

เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

ชิ้นงาน : การรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติรับเอกสารการส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึก

ประสบการณ์จากหน่ วยงานภายในและภายนอก 

ป ร ะส าน ง านผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ นก า ร จั ดท า ต า ร า งฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา รับทราบตารางฝึกงาน 

ด า เนิ นการนิ เ ทศ เ พ่ื อชี้ แจ งแนวปฏิบั ติ เ ตรี ยมฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพแก่ผู้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ด้านการวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการหนังสือภาษาไทย 

ชิ้นงาน : การรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
การปฏิบัติ : รับผิดชอบ ดูแล ฝึกประสบการณน์ักศึกษา

จากหน่วยงานภายในและภายนอก รับทราบตาราง

ฝึกงาน จากนั้นวิเคราะห์งานเพ่ือสรุปและจัดท าแนว

ทางการถ่ายทอดความรู้งานด้านการวิเคราะห์เลขหมู่

และลงรายการหนังสือภาษาไทย โดยมอบหมายงานให้

นักศึกษาฝึกงาน อธิบายขั้นตอนในการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ขอบเขตการท างาน ทบทวนหลักเกณฑ์ทาง
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โดยมอบหมายภาระงานอธิบายขั้ นตอนในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ขอบเขตการท างาน ทบทวน

หลั ก เกณฑ์ทางวิ ช าชีพ  การ เขี ยนแบบฟอร์ ต่ า งๆ

(2.ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ) พร้อมทั้งตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติงานและแก้ไขให้ถูกต้อง โดยดูแลนักศึกษาให้ปฏิบัติ

ตามขั้นตอนการท างาน อธิบายและแก้ไขความผิดพลาด

ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ควบคุมดูแลตรวจสอบความถูกต้อง

ของสมุดบันทึกการฝึกงาน (3.ก ากับตรวจสอบ)และลงชื่อ

ในสมุดบันทึกการฝึกงานรายวัน ตรวจ/แก้ไขคู่มือการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้มี

เนื้อหาตรงตามที่ได้รับการฝึกปฏิบัติ ประเมินผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา (1.คุณภาพ) 

 

 

วิชาชีพ ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์  

ประโยชน์ของการจัดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ หลักการ

และกระบวนการในการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 

ระบบการจัดหมู่ทศนิยมดิวอ้ี การวิเคราะห์เลขหมู่ การ

ก าหนด เลข เ รี ย กหนั ง สื อ  กา รก าหนดหั ว เ รื่ อ ง 

ความหมาย ความส าคัญของการลงรายการทรัพยากร

สารสนเทศ รูปแบบของรายการหลักเกณฑ์และ

มาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมของ

ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย เครื่องมือในการท า

รายการสารสนเทศ การบันทึกรายการ การลงรายการที่

เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ (MARC) (2.ค่อนข้าง

ยุ่งยากซับซ้อน ) พร้อมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติตอบปัญหา

และแนะน าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มี

ความรู้ความเข้าใจในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่

ผู้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสามารถด าเนินงาน

ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ (1.คุณภาพ)  

    ควบคุมดูแลนักศึกษางานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการ

ท างาน อธิบายและแก้ไขความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจ

เกิดขึ้น ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบันทึกการ

ฝึกงาน (3.ก ากับตรวจสอบ,1.คุณภาพ) 

    นักศึกษาฝึกงานน าเสนอผลการฝึกงาน พร้อมทั้ง

จัดท ารายงานการฝึกประสบการณ์ และอภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ตรวจแก้ไขคู่มือการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้มี

เนื้อหาตรงตามที่ได้รับการฝึกปฏิบัติ ประเมินผลการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา  
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แบบประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และช านาญการเฉพาะ 

 
1. นาย/นาง/นางสาว...............ชาตรี.......คนงานด.ี.......................ต าแหน่งเลขที่..................R010012................... 
ชื่อต าแหน่ง.........นักวิชาการพัสดุ....................................................ระดับ...........ปฏิบัติการ................................. 
สังกัด........งานพัสดุ.....กองกคลัง.....ส านักงานอธิการบดี.....มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา............... 
ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง........นักวิชาการพัสดุ..................................ระดับ...........ช านาญการ............................... 
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม (ระดับปฏิบัติการ) ต าแหน่งใหม่ (ระดับช านาญการ) 

หน้าที่ความรับผิดชอบของ เลขท่ีต าแหน่ง  R010012
นักวิชาการพัสดุ  ระดับ ปฏิบัติการ  ตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
1. จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
e-bidding)  ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  (เปน็งาน
ด้านการปฏิบัติการในระดับช านาญการ  ข้อ 1 ข้อ 4  
ข้อ 5,  เป็นงานด้านการวางแผนในระดับช านาญการ,  
เป็นงานด้านการประสานงาน ข้อ 1 ข้อ 2,  เป็นงาน
ด้านการบริการ ข้อ 1)  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 
 

        

                       /                 

                                      

                                       

       

                  
                 

                /    ,                      

          
           

2

                                /    

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  
ระดับ ช านาญการ  ตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง ท่ี
ก าหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวันที่  21 กันยายน 2553 ได้ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบไว้  ดังนี้ 
ด้านการปฏิบัติการ 
     (1) จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา  ตรวจร่าง
สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์รายละเอียด
ต่างๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา 
การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ 
ค่าบริการ อะไหล่ การบ ารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน 
เป็นต้น เพ่ือก าหนด มาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ 
วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบ การตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อพัสดุ 
     (2) วิเคราะห์และจัดท ารายละเอียดบัญชีหรือทะเบียน
คุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     (3) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ หรือวิจัยเกี่ยวกับ งานพัสดุ จัดท าเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่
ผลงานทางด้านพัสดุ เพ่ือพัฒนางานวิชาการ และพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ไม่ควรชีเ้ปา้หลายๆข้อ 

ควรเป็นงานช านาญการ 

ท่ีชดัๆ ตรงๆ ถ้าแค่เฉียดๆ 

ไม่ควรชีเ้ปา้ 
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หน้า 2 จาก 19 
 

ต าแหน่งเดิม (ระดับปฏิบัติการ) ต าแหน่งใหม่ (ระดับช านาญการ) 
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     (4) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและวิธีการของ
งานพัสดุ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงาน ในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง 
    (5) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ 
(1)-(4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน 
มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า  
ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
 
ด้านการวางแผน 
     ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด 
วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนด 
 

ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานงานท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้

ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือ
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนดไว้ 
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หน้า 3 จาก 19 
 

ต าแหน่งเดิม (ระดับปฏิบัติการ) ต าแหน่งใหม่ (ระดับช านาญการ) 
 

                              

                                  

                                   

                

       

                                   

            
             

            
             

3

                     ,
                    

       

    

                                           

                                
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

ด้านการบริการ 
     (1) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ อบรม ถ่ายทอดความรู้ 
ทางด้านวิชาการพัสดุ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา 
ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจง เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
 

(2) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน งานพัสดุที่ซับซ้อน เพ่ือ
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง และสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน 
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หน้า 4 จาก 19 
 

ต าแหน่งเดิม (ระดับปฏิบัติการ) ต าแหน่งใหม่ (ระดับช านาญการ) 
2. ประสานงานกับผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือกในการเสนอ
ราคาให้มาด าเนินการจัดท าสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ 
และการบริหารสัญญา (เป็นงานด้านการปฏิบัติการใน
ระดับช านาญการ ข้อ 1 และข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5,  เป็น
งานด้านการวางแผนในระดับช านาญการ,  เป็นงาน
ด้านการประสานงานในระดับช านาญการ ข้อ 3, และ
เป็นงานด้านการบริการ ในระดับช านาญการ ข้อ 1) 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ไม่ควรชีเ้ปา้หลายๆข้อ 

ควรเป็นงานช านาญการ 

ท่ีชดัๆ ตรงๆ ถ้าแค่เฉียดๆ 

ไม่ควรชีเ้ปา้ 
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หน้า 5 จาก 19 
 

ต าแหน่งเดิม (ระดับปฏิบัติการ) ต าแหน่งใหม่ (ระดับช านาญการ) 
3. จัดท าบัญชีรายละเอียด การรับ – จ่ายคืน 
หลักประกันสัญญา 
 (เป็นงานด้านการปฏิบัติการ ในระดับช านาญการข้อ 2 
ข้อ 3 ข้อ 4, เป็นงานด้านการวางแผนในระดับช านาญ
การ, เป็นงานด้านการประสานงาน ในระดับช านาญ
การ ข้อ 1 และเป็นงานด้านการบริการในระดับช านาญ
การ ข้อ 2) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
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ไม่ควรชีเ้ปา้หลายๆข้อ 

ควรเป็นงานช านาญการ 

ท่ีชดัๆ ตรงๆ ถ้าแค่เฉียดๆ 

ไม่ควรชีเ้ปา้ 
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หน้า 6 จาก 19 
 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 

จากหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่ R010012 
ต าแหน่งนัก.....วิชาการพัสดุ... ระดับ...ปฏิบัติการ  
โดยงานที่ปฏิบัติ มี 
- คุณภาพ 
- ความยุ่งยากซับซ้อน 
- การก ากับตรวจสอบ 
- การตัดสินใจ 
ชิ้นงาน 1 : จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)  ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
การปฏิบัติ :  ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบนโยบาย และ
วางแผนส าหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ
เพ่ือให้ทันต่อการใช้งาน และเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
(เป็นงานที่มีคุณภาพ) รับผิดชอบ ให้ค าแนะน า ตอบ
ปัญหา ควบคุมดูแล ตรวจสอบ สนับสนุนหน่วยงานผู้ขอ
อนุญาตซื้อจ้าง (มีการตัดสินใจ และควบคุมก ากับ
ตรวจสอบด้วยตนเอง) รวมถึงขั้นตอนการจัดท าเอกสาร
เกี่ยวกับการขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)  
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เช่น การก าหนดคุณสมบัติผู้
เสนอราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ และราคากลาง (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก จ าเป็นต้องมีการควบคุมก ากับตรวจสอบ)  
ขั้นตอนก่อนด าเนินการประกวดราคาของเจ้าหน้าที่พัสดุ
เมื่อได้รับเรื่องที่ผ่านการอนุมัติหรืออนุญาตให้จัดซื้อ/   
จัดจ้าง จะต้องด าเนินการ คัดแยกเรื่องซื้อ/จ้าง (เป็นงาน
ที่มีคุณภาพ) จัดล าดับความเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อการ  
ใช้งาน และเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  (มีการตัดสินใจ) 
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการขอซื้อ/ขอจ้าง โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยการตรวจสอบ
วงเงินการขออนุญาต จัดซื้อ/จัดจ้าง และศึกษาวิธีการ 

งานใหม่จากหน้าที่ความรับผิดชอบต าแหน่งนักวิชาการ
พัสดรุะดับ...ช านาญการ  โดยงานที่ปฏิบัติ จะมี 
- คุณภาพ 
- ความยุ่งยากซับซ้อน 
- การก ากับตรวจสอบ 
- การตัดสินใจ 
ชิ้นงาน 1 : จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)  ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน   
การปฏิบัติ :  ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายและ
วางแผนส าหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ         
ให้รวดเร็ว ถูกต้อง ทันต่อการใช้งาน และเป็นไปตามแผน
หรือเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ก าหนดไว้
(เป็นงานที่มีคุณภาพ) รับผิดชอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า  
ตอบปัญหา ชี้แจง ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และให้การ
สนับสนุนหน่วยงานผู้ขออนุญาตซื้อจ้างมีการตัดสินใจ 
ด้วยตนเองอย่างอิสระ (มีการตัดสินใจ และควบคุมก ากับ
ตรวจสอบด้วยตนเองอย่างเคร่งครัด) รวมถึงขั้นตอนการ
จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการขอขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจ้าง 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์   e-bidding)  ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
เช่น การก าหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา และรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ การร่างขอบเขตของงาน 
การก าหนดราคากลาง การสืบราคากลาง การรายงานผล
การพิจารณาราคากลาง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง โดยต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก
ต้องใช้ประสบการณ์และจ าเป็นต้องมีการควบคุมก ากับ
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด) 
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งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
ส าหรับด าเนินการเกี่ยวกับการร่างขอบเขตของงาน 
Terms of reference (TOR) การร่างประกาศ และร่าง
เอกสารก่อนการเผยแพร่ หรือ ไม่เผยแพร่ ร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) จะใช้วงเงินงบประมาณส าหรับการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นตัวก ากับ เช่น  
- กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน 

ตามระเบียบฯ จะเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่ก็ได้ซึ่งอยู่
ในดุลยพินิจของหน่วยงานผู้ขอจัดซื้อ/จัดจ้างนั้นๆ 

- กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 5 ล้าน ตามระเบียบฯ 
จะเผยแพร่เท่านั้น 

(เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องใช้ประสบการณ์
และจ าเป็นต้องมีการควบคุมก ากับตรวจสอบ) 
การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการกรอกข้อมูลและรายละเอียดลงในระบบ
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ e-GP  และหน่วยงานที่ขออนุญาตซื้อจ้างนั้น
จะต้องผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างานและเสนอเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ(มีการก ากับตรวจสอบ) ก่อนการเผยแพร่
เพ่ือก่อให้เกิดความโปร่งใส ไม่เป็นการขัดขวางหรือกีดกัน
การเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ลดปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น  (เป็นงานที่มีคุณภาพ) โดยที่ผู้สนใจหรือ
ประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา วงเงิน
งบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ร่างประกาศ ร่าง
เอกสารประกวดราคา ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
หรือเสนอแนะให้ด าเนินการแก้ไขก่อนการเปิดประกาศ
เผยแพร่อย่างเป็นทางการได้ (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนและมีการก ากับตรวจสอบ) เมื่อไดด้ าเนินการ
เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศแล้ว หรือกรณีไม่ผ่านการ
เผยแพร่ เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดท าบันทึกรายงาน
ผลการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR) 
และผลการพิจารณาในครั้งนั้นเสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ จากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุวางแผนเพื่อด าเนินการ  

ขั้นตอนก่อนด าเนินการประกวดราคาของเจ้าหน้าที่พัสดุ
เมื่อได้รับเรื่องที่ผ่านการอนุมัติหรืออนุญาตให้จัดซื้อ/จัด
จ้าง จะต้องด าเนินการสังเคราะห์ เพ่ือคัดแยก เรื่อง
จัดซื้อ/จัดจ้าง (เป็นงานที่มีคุณภาพ) วิเคราะห์ สอบถาม
หน่วยงาน เพ่ือจัดล าดับความเร่งด่วนให้เหมาะสม เพ่ือให้
ได้พัสดุ หรือผลสัมฤทธิ์ของงานจ้าง ทันต่อการใช้งาน และ
เป็นไปตามแผน นโยบาย หรือเป้าหมาย การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินตามที่ได้ก าหนดไว้  (มีการตัดสินใจ
ด้วยตนเองอย่างอิสระ) 
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการขอซื้อ/ขอจ้าง โดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยการตรวจสอบ
วงเงินการขออนุญาต จัดซื้อ/จัดจ้าง และศึกษาวิธีการ
คู่มือส าหรับด าเนินการเกี่ยวกับการร่างขอบเขตของงาน 
Terms of reference (TOR) การร่างประกาศ และร่าง
เอกสารก่อนการเผยแพร่ หรือ ไม่เผยแพร่ ร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) จะใช้วงเงินงบประมาณส าหรับการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นตัวก ากับ เช่น  
- กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้าน 

ตามระเบียบฯ จะเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่ก็ได้ซึ่งอยู่
ในดุลยพินิจของหน่วยงานผู้ขอจัดซื้อ/จัดจ้างนั้นๆ 

- กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 5 ล้าน ตามระเบียบฯ 
จะต้องเผยแพร่เท่านั้น 

(เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องใช้ประสบการณ์
และจ าเป็นต้องมีการก ากับตรวจสอบ) 
การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เจ้าหน้าที่พัสดุ
ด าเนินการกรอกข้อมูลและรายละเอียดลงในระบบ
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ e-GP  ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และหน่วยงานที่ขออนุญาตซื้อจ้างนั้นจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากหัวหน้างานและเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
(มีการก ากับตรวจสอบ) ก่อนการเผยแพร่เพ่ือก่อให้เกิด
ความโปร่งใส ไม่เป็นการขัดขวางหรือกีดกันการเสนอ  
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งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
ประกาศเผยแพร่ ก าหนดระยะเวลาการประกาศประกวด
ราคา วันเวลาส าหรับเสนอราคา ก าหนดระยะเวลาการ
ประกาศประกวดราคา (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
และมีการตัดสินใจด้วยตนเอง) และจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อ/จ้าง เพื่อด าเนินการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ/ตรวจการจ้าง ประกอบด้วยประธานกรรมการ      
1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยให้ค านึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ แต่งตั้ง
เป็นส าคัญ ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐ (เป็นงานที่มีคุณภาพ) จะแต่งตั้งบุคคล
อ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ และควรแต่งตั้ง
ผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ/จ้าง นั้นๆ 
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย (เป็นงานที่มคีวามยุ่งยาก
ซับซ้อน เสนอผ่านหัวหน้างานพัสดุพิจารณาตรวจสอบ 
ผ่านผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เสนออธิการบดี      
ลงนามในประกาศประกวดราคา ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ (เป็นงานที่มีการก ากับตรวจสอบ) จากนั้น
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการกรอกข้อมูลและรายละเอียด      
ลงในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP  เพ่ือประกาศเผยแพร่ใน
เว็บไซต์และแจ้งค าสั่งให้กับคณะกรรมการ และให้ผู้สนใจ
สามารถซื้อหรือรับเอกสารผ่านการดาวน์โหลดผ่าน
เว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หากต้องซื้อให้ผู้ค้าเข้า
ระบบและน าบาร์โค๊ดและรายละเอียดที่ได้ไปช าระเงิน
ผ่านธนาคารเมื่อจ่ายเงินแล้ว ระบบจึงจะสามารถให้ผู้ค้า
ดาวน์โหลดเอกสารการประกวดราคาได้ (เป็นงานที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อน)  เมื่อสิ้นสุดการขอรับหรือซื้อ
เอกสารประกวดราคา ระบบจะเปิดให้เสนอราคาตามวัน
และเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศ โดยผู้เสนอราคาสามารถ
เสนอราคาในสถานที่ใดก็ได้ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต  

ราคาอย่างเป็นธรรมลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  (เป็น
งานที่มีคุณภาพ) โดยที่ผู้สนใจสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ร่างประกาศ 
ร่างเอกสารประกวดราคาผู้สนใจ หรือประชาชนทั่วไป 
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะให้ด าเนินการ
แก้ไขก่อนการเปิดประกาศเผยแพร่อย่างเป็นทางการได้ 
(เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนจ าเป็นต้องมีการก ากับ
ตรวจสอบและติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน) เมื่อได้
ด าเนินการเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศแล้ว หรือกรณีไม่
ผ่านการเผยแพร่ เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดท าบันทึก
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน 
(TOR) และผลการพิจารณาในครั้งนั้นเสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ จากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการวางแผนเพ่ือ
ด าเนินการประกาศเผยแพร่ ก าหนดระยะเวลาการ
ประกาศประกวดราคา วันเวลาส าหรับเสนอราคา (เป็น
งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระ) และจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ/จ้าง 
เพ่ือด าเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่าง
น้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ 
หรือพนักงานของรัฐที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนโดยให้ค านึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นส าคัญ ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัย (เป็นงานที่มีคุณภาพ)  จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืน
ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ และควรแต่งตั้งผู้ช านาญการ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ/จ้าง นั้นๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน) เสนอ
ผ่านหัวหน้างานพัสดุพิจารณาตรวจสอบ ผ่านผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี เสนออธิการบดีลงนามในประกาศ
ประกวดราคา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ(เป็นงานที่มีการ
ก ากับตรวจสอบ)   
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หน้า 9 จาก 19 
 

งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
เมื่อถึงวันพิจารณาราคา เจ้าหน้าพัสดุจะด าเนินการ
จัดพิมพ์เอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP 
เกี่ยวกับการเสนอราคาและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุก
รายก่อนถึงเวลาที่ที่คณะกรรมการจะมาถึงห้องประชุม 
(เป็นงานที่มีคุณภาพ) และด าเนินการประสานงานกับ
คณะกรรมการเพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติผู้เสนอราคาและพิจารณาผลการเสนอราคา 
ต่อรองราคา พร้อมทั้งรายงานผลการประกวดราคา โดยมี
เจ้าหน้าที่พัสดุให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลและ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง (เป็นงานที่มีคุณภาพและมีการก ากับ
ตรวจสอบ) และน ารายงานเสนอผ่านหัวหน้างานพัสดุ  
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และเสนออธิการบดี
อนุมัติผลการประกวดราคา (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน) และน ารายงานเสนอผ่านหัวหน้างานพัสดุ  
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และเสนออธิการบดี
อนุมัติผลการประกวดราคา กรณีมีผู้ผ่านการเสนอราคา
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดท าประกาศผู้ชนะการ
เสนอราคา ลงเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
หน่วยงาน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ท าการ และจัดท าหนังสือแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบ 
หากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคา และจัดท าหนังสือแจ้งผู้
เสนอราคาทุกรายทราบ กรณีไม่มีผู้ใดเสนอราคาให้
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (เป็นงานที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน) 

จากนั้น เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการกรอกข้อมูล และ
รายละเอียดลงในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
หรือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP  เพ่ือประกาศ
เผยแพร่ และในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
พัสดุ ด าเนินการแจ้งค าสั่งให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจ
การจ้าง และให้ผู้สนใจสามารถซื้อหรือรับเอกสารผ่านการ
ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หาก
ต้องซื้อให้ผู้ค้าเข้าระบบและน าบาร์โค๊ดและรายละเอียดที่
ได้ไปช าระเงินผ่านธนาคารเมื่อจ่ายเงินแล้ว ระบบจึงจะ
สามารถให้ผู้ค้าดาวน์โหลดเอกสารการประกวดราคาได้ 
(เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก) เมื่อสิ้นสุดการ
ขอรับ หรือซื้อเอกสารประกวดราคา ระบบจะเปิดให้เสนอ
ราคาตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ในประกาศ โดยผู้เสนอ
ราคาสามารถเสนอราคาในสถานที่ใดก็ได้ที่มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต เมื่อถึงวันพิจารณาราคา เจ้าหน้าพัสดุจะ
ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
e-GP เกี่ยวกับการเสนอราคาและคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาทุกรายโดยการคัดแยก จัดเรียงให้เรียบร้อยอย่าง
รวดเร็ว ประหยัด ก่อนถึงเวลาที่ท่ีคณะกรรมการจะมาถึง
ห้องประชุมเพ่ือพิจารณาเอกสารการเสนอราคา (เป็นงาน
ที่มีคุณภาพ) และด าเนินการประสานงานกับ
คณะกรรมการเพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติผู้เสนอราคาและพิจารณาผลการเสนอราคา 
ต่อรองราคา พร้อมทั้งรายงานผลการประกวดราคา โดยมี
เจ้าหน้าที่พัสดุให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแล และตรวจสอบ
ความถูกต้อง (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากและมี
การก ากับตรวจสอบ) และน ารายงานเสนอผ่านหัวหน้า
งานพัสดุ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และเสนอ
อธิการบดีอนุมัติผลการประกวดราคา กรณีมีผู้ผ่านการ
เสนอราคาให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดท าประกาศ    
ผู้ชนะการเสนอราคา ลงเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และหน่วยงาน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า  
3 วันท าการ  
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หน้า 10 จาก 19 
 

งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชิ้นงาน 2 : ประสานงานกับผู้ชนะ หรือผู้ได้รับคัดเลือก   
ให้มาด าเนินการจัดท าสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ และการ
บริหารสัญญา  
การปฏิบัติ :  ประสานงานกับผู้ชนะ หรือได้รับคัดเลือก
ในการเสนอราคาให้มาด าเนินการจัดท าสัญญากับ
มหาวิทยาลัยฯ โดยการแจ้งหนังสือให้กับผู้ชนะการเสนอ
ราคาแบบจดหมายลงทะเบียนตอบรับ, อีเมลล์, โทรสาร 
โดยจัดท าหลักฐานการส่งไว้ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันหากผู้ชนะ
หรือผู้ได้รับคัดเลือก บิดพลิ้ว ไม่มาด าเนินการจัดท า
สัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนด (เป็นงานที่มีคุณภาพ) 
ระหว่างรอผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือกติดต่อเพ่ือมา
ด าเนินการลงนามจัดท าสัญญากับมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่
พัสดุด าเนินการจัดเตรียมร่างสัญญา และผ่านหัวหน้า
ตรวจสอบและกลั่นกรองร่างสัญญาให้ถูกต้อง (เป็นงานที่
มีต้องมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด)  เป็นธรรม พร้อม
ส าหรับการลงนามได้ทันทีเมื่อผู้ชนะมาลงนามในสัญญา 
(เป็นงานที่มีคุณภาพ)   ด าเนินการคัดแยกเอกสารการ
เสนอราคาทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
การเสนอราคาและคุณสมบัติของผู้ชนะหรือได้รับการ
คัดเลือกอีกครั้งอย่างละเอียดเพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
ก่อนลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง และด าเนินการ
จัดท าส าเนาเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยจัดท าเพื่อให้ทั้ง 
2 ฝ่ายรับทราบรายละเอียดที่ถูกต้องตรงกัน และแนบ
สัญญาไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ (เป็นงานที่มคีวามยุ่งยากซับซ้อน 
ต้องมีการตรวจสอบ) 

และจัดท าหนังสือแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่าน
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หากไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการประกาศยกเลิกการประกวด
ราคา และจัดท าหนังสือแจ้งผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่าน
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  กรณีไม่มีผู้ใดเสนอราคาให้
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เว็บไซต์หน่วยงาน และ
เว็บไซต์งานพัสดุ (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน) 
 
ชิ้นงาน 2 : ประสานงานกับผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือก    
ให้มาด าเนินการจัดท าสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ และการ
บริหารสัญญา  
การปฏิบัติ :  วางแผน แนวทางส าหรับการประสานงานกับ
ผู้ชนะ หรือได้รับคัดเลือกในการเสนอราคาให้มาด าเนินการ
จัดท าสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ โดยการแจ้งหนังสือให้กับ  
ผู้ชนะการเสนอราคาแบบจดหมายลงทะเบียนตอบรับ, 
อีเมลล์, โทรสาร และแจ้งเอกสารส าหรับประกอบการ     
ลงนามในสัญญา เช่น หลักประกัน หนังสือมอบอ านาจ 
และอ่ืนๆ (ถ้ามี) โดยการประสานงานค านึงถึงความ
ประหยัด รวดเร็ว ทันเวลา และมีหลักฐานการส่งไว้ทุกครั้ง
เพ่ือป้องกันการเกิดข้อพิพาทในภายหลัง (เป็นงานที่มี
คุณภาพ)  ศึกษาวิธีการ การเตรียมความพร้อม การนัด
หมายวันเวลาที่ชัดเจน โดยจัดท าปฏิทินส าหรับนัดหมาย 
และ วิเคราะห์ พัฒนาช่องทาง และเครื่องมือส าหรับช่วยใน
การประสานงาน ที่จะท าให้การประสานงานมีประสิทธิภาพ
ที่สูงขึ้น เพ่ือป้องกันความเสี่ยง หากผู้ชนะหรือผู้ได้รับ
คัดเลือก บิดพลิ้ว ไม่มาด าเนินการจัดท าสัญญาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด (เป็นงานที่มีคุณภาพ) ระหว่างรอผู้ชนะ
หรือผู้ได้รับคัดเลือกติดต่อเพ่ือมาด าเนินการลงนามจัดท า
สัญญากับมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่พัสดุจะด าเนินการ
จัดเตรียม ร่างสัญญา และตรวจสอบกลั่นกรองร่างสัญญา
ให้ถูกต้องโดยใช้ประสบการณ์  (เป็นงานที่มตี้องมีการ
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด) และใช้ดุลยพินิจด้วยตนเอง โดย
พัฒนาจากประสบการณ์ ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น (เป็น 
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หน้า 11 จาก 19 
 

งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
เมื่อผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือก ติดต่อมาเพ่ือนัดหมายวัน
เวลาที่จะมาลงนามในสัญญา งานพัสดุจะแจ้งให้ทางผู้
ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ามาจัดท าสัญญานัด
หมายวันเวลาที่ชัดเจน พร้อมส่งรายละเอียดหลักประกัน
สัญญา และหนังมอบอ านาจ หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่จะ
รับการโอนเงิน ผ่านระบบ GFMIS และตรวจสอบ
หลักประกันสัญญาให้เรียบร้อย (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน ต้องมีการตรวจสอบ)  
เมื่อผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือกมาลงนามสัญญา เจ้าหน้าที่
พัสดุน าเอกสารแนบท้ายสัญญา และร่างสัญญา ที่ได้
ด าเนินการ หรือจัดเตรียมไว้แล้ว ให้ผู้ชนะหรือผู้ได้รับ
คัดเลือกตรวจสอบ รับทราบข้อก าหนด และเงื่อนไขใน
สัญญา และลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญา  แบบรูป แคตตาล็อก ใบแจ้งปริมาณงานและ
ราคาเป็นหลักฐานทุกหน้า (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนต้องใช้ประสบการณ์สูง ต้องมีการตรวจสอบ      
มีการตัดสินใจ)   เมื่อทั้งสองฝ่ายรับทราบข้อตกลงในร่าง
สัญญาแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการจัดพิมพ์สัญญา
ฉบับจริง จ านวน 2 ฉบับ (ต้นสัญญา และ คู่สัญญา) และ
ให้ทั้ง 2 ฝ่าย ลงนามไว้ต่อหน้าพยาน   (เป็นงานที่มคีวาม
ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ประสบการณ์ ต้องมีการตรวจสอบ
และตัดสินใจ)  
กรณเีป็นสัญญาจ้างจะต้องให้ผู้รับจ้างต้องน าสัญญาที่มี
มูลค่าตั้งแต่ 2 แสนบาท ไปด าเนินการสลักหลังตราสาร
กับกรมสรรพากร หรือสรรพากรเขตพ้ืนที่  (เป็นงานที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อน ต้องมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด) 
เมื่อสัญญาลงนามและด าเนินการครบถ้วนแล้ว จากนั้นให้
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการกรอกรายละเอียดของสัญญาใน
ระบบ e-GP ระบบ ERP และด าเนินการบันทึก
รายละเอียดของสัญญาลงสมุดคุมสัญญาเพ่ือการ
ประสานงานที่รวดเร็ว และคล่องตัวในการด าเนินงาน 
สามารถให้ข้อมูลกับผู้สอบถามได้ทันที (เป็นงานที่มี
คุณภาพ) ในกรณีผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไม่มา
ด าเนินการจัดท าสัญญา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ 

งานที่มีคุณภาพ) ตรวจสอบรายละเอียดให้มีความถูกต้อง 
รัดกุม  และมีความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และส่วนราชการ
ไม่เสียเปรียบ และมีการวิเคราะห์ข้อกฎหมายส าหรับการ
บริหารสัญญา เพื่อพัฒนาประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ
ที่สูงขึ้น (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องมี
ประสบการณ์ และมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด) 
ด าเนินการคัดแยก ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
การเสนอราคาทั้งหมด อย่างละเอียดอีกครั้ง ได้แก่ 
ตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตรวจสอบยอดเงิน
ราคาสุทธิ ราคาต่อหน่วยภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่อยู่ส านักงาน
ผู้ประกอบการ วันก าหนดยืนราคา ก าหนดส่งมอบสินค้า
หรือส่งมอบงานจ้าง ระยะเวลาการรับประกัน คุณสมบัติ 
และวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ของผู้
ชนะหรือได้รับการคัดเลือกเพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
ก่อนลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง (เป็นงานที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องมีการตรวจสอบโดยใช้
ประสบการณ์) และจัดท าส าเนาเอกสารแนบท้ายสัญญา
และตรวจสอบความครบถ้วน ของรายละเอียดให้ถูกต้อง
ตรงกัน จ านวน 2 ชุด ได้แก่ แบบรูปการก่อสร้าง ใบแจ้ง
ปริมาณงาน และราคา รายละเอียดการจ้าง หรือ
คุณลักษณะครุภัณฑ์ แคตตาล็อก ที่ด าเนินการจัดซื้อ/  
จัดจ้างในครั้งนั้น (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก 
ต้องมีการตรวจสอบโดยใช้ประสบการณ์) 
เมื่อผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือกติดต่อมาเพ่ือนัดหมายวัน
เวลาที่จะมาลงนามในสัญญา งานพัสดุจะแจ้งให้ทางผู้ชนะ
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีจะเข้ามาจัดท าสัญญานัดหมาย
วันเวลาที่ชัดเจน พร้อมทั้งให้ผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือก
จัดส่งรายละเอียดหลักประกันสัญญาและหนังมอบอ านาจ 
หน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่จะรับการโอนเงินผ่านระบบ 
GFMIS มาก่อนล่วงหน้าทางโทรสาร หรืออีเมลล์ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่พัสดุท าการตรวจสอบหลักประกันสัญญา
เบื้องต้นให้เรียบร้อย (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน  
ต้องมีการตรวจสอบ)  
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หน้า 12 จาก 19 
 

งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
ประสานงาน และหารือกับคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอย่างเร่งด่วน เพ่ือด าเนินการพิจารณาเรียก
ผู้เสนอราคารายต่ าสุดถัดไป ให้มาด าเนินการจัดท าสัญญา 
(มีการตัดสินใจ)  พร้อมทั้งรายงานให้อธิการบดีทราบถึง
เหตุผล ความจ าเป็น และเสนอให้อธิการบดีลงนามอนุมัติ 
และออกหนังสือแจ้งผู้เสนอราคารายต่ าสุดถัดไป โดยผ่าน
หัวหน้างานพัสดุ และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
ตามล าดับ (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มีการก ากับ
ตรวจสอบ และการตัดสินใจ) จากนั้นให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
เสนอเรื่องเพ่ือเสนอให้เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ กรณี
ไม่มาจัดท าสัญญาภายในก าหนดเวลา รายงานต่อ
อธิการบดี ผ่านหัวหน้างาน และผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีตามล าดับ รวมทั้งหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง
เพ่ือให้แจ้งเวียนและขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
(เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มีการก ากับตรวจสอบ 
และตัดสินใจ) 
การบริหารสัญญา จะด าเนินการภายหลังจากการจัดท า
สัญญาซื้อขาย/จ้าง และได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว  โดย
เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องด าเนินการประสานงานเกี่ยวกับการ
ส่งมอบพ้ืนที่ส าหรับงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง (เป็น
งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)  การขออนุมัติใช้วัสดุส าหรับ
ก่อสร้าง ตรวจสอบแจ้งเตือนวันครบก าหนดส่งมอบ 
เร่งรัดหรือ แจ้งค่าปรับ ในกรณีท่ีผู้รับจ้างท างานล่าช้า 
หรือผู้ขายยังไม่ส่งมอบสินค้าตามสัญญา  (เป็นงานที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อนจ าเป็นต้องมีการก ากับตรวจสอบ) 
รวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับ และผู้
ควบคุมงาน ในการตรวจรับมอบงานจ้างหรือตรวจรับ
พัสดุ  และการแก้ไขสัญญา กรณีที่มีรายละเอียดของ
สัญญาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้การตรวจรับงาน
จ้างหรือการตรวจรับพัสดุถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อการ    
ใช้งาน (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มีการก ากับ
ตรวจสอบ และการตัดสินใจ) 

 

เมื่อผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือกมาลงนามสัญญา ให้เจ้าหน้าที่
พัสดุน าเอกสารแนบท้ายสัญญา และร่างสัญญา ที่ได้
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (มีการตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัด) หรือจัดเตรียมไว้แล้ว อธิบายรายละเอียด ชี้แจง
ข้อก าหนดในสัญญา และเงื่อนไขในสัญญา ให้ผู้ที่มีอ านาจ
ลงนามในสัญญาได้ตรวจสอบ และรับทราบข้อตกลงใน
สัญญา เมื่อทั้งสองฝ่ายรับทราบข้อตกลงในร่างสัญญา
เรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการจัดพิมพ์สัญญา
ฉบับจริง จ านวน 2 ฉบับ (ต้นสัญญา และ คู่สัญญา) 
แล้วเจ้าหน้าที ่ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการลงนามในสัญญา 
พร้อมประทับตราส าคัญของบริษัททุกหน้า และ
ประทับตราเพ่ือรับรองการตรวจสอบความถูกต้องของ
สัญญา ในหน้าสัญญาหน้าแรก ใบเสนอราคาแบบรูป  
หรือแคตตาล็อก และใบแจ้งปริมาณงาน และราคาเป็น
หลักฐานโดยลงนามไว้ต่อหน้าพยาน (เป็นงานที่มคีวาม
ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ประสบการณ์สูง ต้องมีการ
ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด มีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง
อิสระ) จากนั้นเจ้าหน้าที่น าเสนอให้พยานลงนาม
ด าเนินการลงนามในสัญญาจ านวน 2 ท่าน และน าเสนอ
อธิการบดีลงนามในสัญญา (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนต้องใช้ประสบการณ์ ต้องมีการตรวจสอบอย่าง
เคร่งครัดและตัดสินใจ) กรณีเป็นสัญญาจ้างจะต้องให้ผู้รับ
จ้างน าสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 แสนบาทไปด าเนินการ
สลักหลังตราสารกับกรมสรรพากรหรือสรรพากรเขตพ้ืนที่
แล้วน ากลับมาคืนมหาวิทยาลัย (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน ต้องมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด) เมื่อสัญญาลง
นามและด าเนินการครบถ้วนแล้ว จากนั้นให้เจ้าหน้าที่
พัสดุด าเนินการกรอกรายละเอียดของสัญญาในระบบ    
e-GP ระบบ ERP และด าเนินการบันทึกรายละเอียดของ
สัญญาลงสมุดคุมสัญญาเพ่ือการประสานงานที่รวดเร็ว
และคล่องตัวในการด าเนินงาน สามารถให้ข้อมูลกับผู้
สอบถามได้ทันท่วงที เพื่อให้ผู้รับบริการไม่ต้องเสียเวลารอ
ส าหรับการค้นหาข้อมูล (เป็นงานที่มีคุณภาพ)  
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งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไม่มาด าเนินการจัดท า
สัญญา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการประสานงาน และ
หารือกับคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อย่างเร่งด่วน เพ่ือด าเนินการพิจารณาเรียกผู้เสนอราคา
รายต่ าสุดถัดไป ให้มาด าเนินการจัดท าสัญญา (มีการ
ตัดสินใจ) พร้อมทั้งรายงานให้อธิการบดีทราบถึงเหตุผล 
ความจ าเป็น และเสนอให้อธิการบดีลงนามอนุมัติ และ
ออกหนังสือแจ้งผู้เสนอราคารายต่ าสุดถัดไปให้มา
ด าเนินการจัดท าสัญญา โดยผ่านหัวหน้างานพัสดุ และ
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีตามล าดับ เพ่ือให้การ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ส าหรับโครงการนั้นทันต่อการใช้งาน (เป็น
งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีการก ากับตรวจสอบ 
และตัดสินใจ) จากนั้นให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอเรื่องเพ่ือ
เสนอให้เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ กรณีไม่มาจัดท า
สัญญาภายในก าหนดเวลา โดยการรวบรวมหลักฐานการ
การแจ้งให้มาจัดท าสัญญา หลักฐานการเสนอราคา 
หลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ และรายงาน
ต่ออธิการบดี ผ่านหัวหน้างาน และผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีตามล าดับ รวมทั้งหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลาง
เพ่ือให้แจ้งเวียนและขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
(เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มีการก ากับตรวจสอบ 
และตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์) 
การบริหารสัญญา จะด าเนินการภายหลังจากการจัดท า
สัญญาซื้อขาย/จ้าง และได้คู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว  โดย
เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องด าเนินการวางแผน ควบคุม 
ประสานงานเกี่ยวกับการส่งมอบพื้นที่ส าหรับงานก่อสร้าง
หรืองานปรับปรุง (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน)        
การขออนุมัติใช้วัสดุส าหรับก่อสร้าง ตรวจสอบ แจ้งเตือน
วันครบก าหนดส่งมอบ เร่งรัดหรือ แจ้งค่าปรับ ในกรณีที่ผู้
รับจ้างท างานล่าช้า หรือผู้ขายยังไม่ส่งมอบสินค้าตาม
สัญญา (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนจ าเป็นต้องมีการ
ก ากับตรวจสอบ) รวมทั้งประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจรับ และผู้ควบคุมงาน ในการตรวจรับมอบงานจ้าง
หรือตรวจรับพัสดุ (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน) 
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หน้า 14 จาก 19 
 

งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชิ้นงาน 3 : จัดท าบัญชีรายละเอียด การรับ – จ่ายคืน 
หลักประกันสัญญา  
การปฏิบัติ :    เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะหรือผู้ได้รับ
คัดเลือก ให้มาด าเนินการจัดท าสัญญา จะต้องด าเนินการ 
หรือเลือกใช้เกี่ยวกับหลักประกันสัญญาที่จะต้องน ามาใช้
ส าหรับค้ าประกันสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยผู้ชนะการ
ประมูลจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5  ของราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้
ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้มาจัดท าสัญญา โดยผู้ชนะ 

การแก้ไขสัญญา โดยหลักการสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือที่ได้ลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
มิได้ ยกเว้น แก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ หรือ 
แก้ไขโดยไม่ท าให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ 
การแก้ไขสัญญาอยู่ในอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะ
พิจารณาอนุมัติ  แต่ถ้าแก้ไขสัญญาแล้วมีความจ าเป็นต้อง
เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดเวลาส่งมอบของหรือ
ระยะเวลาในการท างาน ก็ให้ตกลงไว้ในสัญญาไปพร้อม
กัน เพ่ือให้การตรวจรับงานจ้างหรือการตรวจรับพัสดุ
ถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามระเบียบ มีหลักฐานชัดเจนที่
สามารถตรวจสอบได้ และทันต่อการใช้งาน (เป็นงานที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อน มีการก ากับตรวจสอบ และการ
ตัดสินใจ) มีข้ันตอนการด าเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจากอธิการบดี เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ให้ด าเนินการจัดท าส าเนารายละเอียดที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาเดิม จ านวน 
2 ฉบับ และด าเนินการร่างสัญญาและให้คู่สัญญารับทราบ
ข้อตกลง  ให้มีความถูกต้อง เมื่อถูกต้องแล้วจัดพิมพ์
สัญญาจ านวน 2 ชุด ให้ผู้มีอ านาจลงนามพร้อม
ประทับตรา เจ้าหน้าที่พัสดุน าเสนอพยาน และอธิการบดี
ลงนาม (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มีการก ากับ
ตรวจสอบ และการตัดสินใจ) 
 
 

ชิ้นงาน 3 : จัดท าบัญชีรายละเอียด การรับ – จ่ายคืน 
หลักประกันสัญญา 
การปฏิบัติ :    เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะหรือผู้ได้รับ
คัดเลือก ให้มาด าเนินการจัดท าสัญญา จะต้องด าเนินการ 
หรือเลือกใช้เกี่ยวกับหลักประกันสัญญาที่จะต้องน ามาใช้
ส าหรับค้ าประกันสัญญากับมหาวิทยาลัย โดยผู้ชนะการ
ประมูลจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5  ของราคาที่ตกลงจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้
ระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้มาจัดท าสัญญา โดยผู้ชนะ  
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หน้า 15 จาก 19 
 

งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
หรือผู้ได้รับคัดเลือกต้องหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินสด  เจ้าหน้าที่พัสดุท าการรับโดยการ Login เข้า
สู่ระบบ ERP เข้าไปที่เมนูหลักประกันสัญญา กรอกข้อมูล
ข้อมูลชื่อผู้ประกอบการ ยอดเงินค้ าประกัน จ านวนเงิน 
วันที่ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว และมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล (เป็นงานทีม่ีคุณภาพ และต้องมี
การก ากับตรวจสอบ) และด าเนินการจัดท าข้อมูลผ่าน
ระบบ ERP จนถึงขั้นตอนการรอรับเงิน เพ่ือให้ฝ่าย
การเงินสามารถพบข้อมูลรายละเอียดในระบบ จากนั้นให้
ผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือกน าหนังสือแจ้งท าสัญญาไป
ติดต่อที่เคาน์เตอร์การเงินเพ่ือท าการจ่ายเงิน และออก
ใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับหลักประกันสัญญา 
(เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน) และผู้ชนะน าใบเสร็จ
มาแสดงเพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้จัดท าสัญญาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ได้แก่ ชื่อหรือสถานประกอบการผู้ช าระเงิน
ค่าหลักประกัน ตรวจสอบยอดเงิน วันที่รับเงิน และจัดท า
ส าเนาแนบท้ายสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 
และการคืนหลักประกันเมื่อพ้นภาระตามสัญญา (เป็นงาน
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก และต้องมกี ากับตรวจสอบ
ด้วยตนเองอย่างอิสระ) 
 (2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่
มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ท าการ 
เจ้าหน้าที่พัสดุท าการรับและตรวจสอบความถูกต้องของ
เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย 
(เป็นงานที่ต้องมีการก ากับตรวจสอบ) เมื่อถูกต้องแล้ว 
จากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ Login เข้าสู่ระบบ ERP 
เข้าไปที่เมนูหลักประกันสัญญา กรอกข้อมูลชื่อ
ผู้ประกอบการ ยอดเงินค้ าประกัน จ านวนเงิน วันที่
ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว  และมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล (เป็นงานที่มีคุณภาพ และต้องมีการ
ก ากับตรวจสอบ) และด าเนินการจัดท าข้อมูลผ่านระบบ  

หรือผู้ได้รับคัดเลือกต้องหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เงินสด  เจ้าหน้าที่พัสดุท าการรับโดยการ Login เข้า
สู่ระบบ ERP เข้าไปที่เมนูหลักประกันสัญญา กรอกข้อมูล
ชื่อผู้ประกอบการ ยอดเงินค้ าประกัน จ านวนเงิน วางแผน
พัฒนาวิเคราะห์ และคิดค้นการให้ผู้รับบริการด าเนินการ
ด้วยความรวดเร็ว ความถูกต้อง และมีการตรวจสอบ
ข้อมูล (เป็นงานที่มีคุณภาพ และต้องมีการก ากับ
ตรวจสอบด้วยตนเองอย่างอิสระ) และด าเนินการจัดท า
ข้อมูลผ่านระบบ ERP จนถึงขั้นตอนการรอรับเงิน เพ่ือให้
ฝ่ายการเงินสามารถพบข้อมูลรายละเอียดในระบบ 
จากนั้นให้ผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือกน าหนังสือแจ้งท า
สัญญาไปติดต่อที่เคาน์เตอร์การเงินเพ่ือท าการจ่ายเงิน 
และออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับ
หลักประกันสัญญา (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน) 
และผู้ชนะน าใบเสร็จมาแสดงเพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ผู้จัดท าสัญญาตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่ ชื่อหรือสถาน
ประกอบการผู้ช าระเงินค่าหลักประกัน ตรวจสอบยอดเงิน 
วันที่รับเงิน และจดัท าส าเนาแนบท้ายสัญญาไว้เป็น
หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ และการคืนหลักประกันเมื่อ
พ้นภาระตามสัญญา (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก 
และต้องมกี ากับตรวจสอบด้วยตนเองอย่างอิสระ) 
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่
มหาวิทยาลัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ท าการ 
เจ้าหน้าที่พัสดุท าการรับและตรวจสอบความถูกต้องของ
เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย 
(เป็นงานที่ต้องมีการก ากับตรวจสอบ) เมื่อถูกต้องแล้ว 
จากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ Login เข้าสู่ระบบ ERP 
เข้าไปที่เมนูหลักประกันสัญญา กรอกข้อมูลชื่อ
ผู้ประกอบการ ยอดเงินค้ าประกัน จ านวนเงิน วันที่ 
ด าเนินการวางแผนพัฒนาวิเคราะห์ และคิดค้นการให้
ผู้รับบริการได้รับความสะดวก ความรวดเร็ว ถูกต้อง  

228 / 276



หน้า 16 จาก 19 
 

งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
ERP ต่อไปจนถึงขั้นตอนการรอรับเช็คหรือดราฟท์ที่
ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย จากนั้นให้ผู้ชนะ
หรือผู้ได้รับคัดเลือกน าหนังสือแจ้งท าสัญญาพร้อมกับเช็ค
หรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย ไป
ติดต่อที่เคาน์เตอร์การเงินเพ่ือท าการจ่ายเช็คหรือดราฟท์ 
และออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานการรับเช็คหรือ 
ดราฟท์เป็นหลักประกันสัญญา (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน) จากนั้นให้ผู้ชนะน าใบเสร็จมาแสดงเพื่อให้
เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้จัดท าสัญญาตรวจสอบความถูกต้อง 
ได้แก่ ชื่อหรือสถานประกอบการ ผู้ช าระค่าหลักประกัน 
ตรวจสอบยอดเงิน วันที่รับเงิน และจัดท าส าเนาแนบท้าย
สัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ และการคืน
หลักประกันเมื่อพ้นภาระตามสัญญา (เป็นงานที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน และต้องมีก ากับตรวจสอบ)  
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
เจ้าหน้าที่พัสดุท าการรับและตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือค้ าประกันของธนาคารเบื้องต้น โดยการให้ผู้ชนะ
ส่งโทรสารส าเนามาก่อนอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือตรวจสอบ
เบื้องต้นก่อนการลงนามในสัญญา (เป็นงานทีม่ีคุณภาพ 
และต้องมีการก ากับตรวจสอบ) ได้แก่ วันที่ออกหนังสือค้ า
ประกัน ธนาคารผู้ค้ าประกัน ข้อความตามแบบฟอร์มหรือ
หลักเกณฑ ์วันสิ้นสุดระยะเวลาค้ าประกัน ยอดเงินค้ า
ประกัน ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือค้ าประกันและพยาน 
(เป็นงานที่ต้องมีการก ากับตรวจสอบ) จากนั้นเจ้าหน้าที่
พัสดุด าเนินการจัดท าหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการ
ธนาคาร สาขาที่ออกหนังสือค้ าประกัน เพ่ือให้ยืนยันการ
ตรวจสอบหลักประกันสัญญา โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ (เป็นงานที่ต้องมีการก ากับตรวจสอบ)  
(4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย  

โดยการให้ผู้ชนะส่งโทรสารส าเนาเช็คหรือดราฟท์ที่สั่งจ่าย
มหาวิทยาลัยมาก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบ
และน าข้อมูลข้อมูลใส่ระบบ ERP ไว้ล่วงหน้าเป็นการลด
ระยะเวลาให้กับผู้มาใช้บริการหรือการวางหลักประกัน
สัญญา ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว ประหยัดเวลา   
(เป็นงานที่มีคุณภาพ และต้องมีการก ากับตรวจสอบ) เมื่อ
ไดร้ับเช็คหรือดราฟท์ตัวจริงที่ผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก
น ามาให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบเทียบกับเอกสารที่
ได้ส่งมาก่อนหน้า จากนั้นแจ้งให้ผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือก
น าหนังสือแจ้งท าสัญญาพร้อมกับเช็คหรือดราฟท์ที่
ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัย ไปติดต่อที่
เคาน์เตอร์การเงินเพ่ือท าการจ่ายเช็คหรือดราฟท์ และ
ออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐานการรับเช็คหรือ 
ดราฟท์เป็นหลักประกันสัญญา (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน) จากนั้นให้ผู้ชนะน าใบเสร็จมาแสดงเพื่อให้
เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้จัดท าสัญญาตรวจสอบความถูกต้อง 
ได้แก่ ชื่อหรือสถานประกอบการ ผู้ช าระค่าหลักประกัน 
ตรวจสอบยอดเงิน วันที่รับเงิน และจัดท าส าเนาแนบท้าย
สัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ และการคืน
หลักประกันเมื่อพ้นภาระตามสัญญา (เป็นงานที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน และต้องมีก ากับตรวจสอบด้วยตนเอง
อย่างอิสระ)  
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
เจ้าหน้าที่พัสดุท าการรับและตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือค้ าประกันของธนาคารเบื้องต้น ด าเนินการวาง
แผนพัฒนาวิเคราะห์ และคิดค้นการให้ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวก ความรวดเร็วโดยการให้ผู้ชนะส่งโทรสาร
ส าเนามาก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบเบื้องต้น
ก่อนการลงนามในสัญญา (เป็นงานที่มีคุณภาพ และต้องมี
การก ากับตรวจสอบด้วยตนเองอย่างอิสระ)  ได้แก่ วันที่
ออกหนังสือค้ าประกัน ธนาคารผู้ค้ าประกัน ข้อความตาม
แบบฟอร์มหรือหลักเกณฑ์ วันสิ้นสุดระยะเวลาค้ าประกัน 
ยอดเงินค้ าประกัน ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือค้ าประกัน 
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งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
เจ้าหน้าที่พัสดุท าการรับและตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือค้ าประกันของธนาคารเบื้องต้น โดยการให้ผู้ชนะ
ส่งโทรสารส าเนามาก่อนอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือตรวจสอบ
เบื้องต้นก่อนการลงนามในสัญญา (เป็นงานทีม่ีคุณภาพ 
และต้องมีการก ากับตรวจสอบ) ได้แก่ วันที่ออกหนังสือค้ า
ประกัน ธนาคารผู้ค้ าประกัน ข้อความตามแบบฟอร์มหรือ
หลักเกณฑ ์วันสิ้นสุดระยะเวลาค้ าประกัน ยอดเงินค้ า
ประกัน ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือค้ าประกันและพยาน 
(เป็นงานที่ต้องมีการก ากับตรวจสอบ) จากนั้นเจ้าหน้าที่
พัสดุด าเนินการจัดท าหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการ
ธนาคาร สาขาท่ีออกหนังสือค้ าประกัน เพ่ือให้ยืนยันการ
ตรวจสอบหลักประกันสัญญา โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ (เป็นงานที่ต้องมีการก ากับตรวจสอบ)  
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
เจ้าหน้าที่พัสดุท าการรับและตรวจสอบความถูกต้องของ
พันธบัตรรัฐบาลไทยท่ีน ามาค้ าประกันเบื้องต้น โดยการให้
ผู้ชนะส่งโทรสารส าเนามาก่อนอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือ
ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการลงนามในสัญญา (เป็นงานที่มี
คุณภาพ และต้องมีการก ากับตรวจสอบ) ได้แก่ วันที่ออก
พันธบัตร ยอดเงินค้ าประกัน ผู้มีสิทธิในพันธบัตร (เป็น
งานทีต่้องมีการก ากับตรวจสอบ) จากนั้นเมื่อได้รับ
พันธบัตรฉบับจริง ให้ตรวจสอบพันธบัตรรัฐบาลที่น ามา
ค้ าประกัน โดยการจัดท าหนังสือและแบบฟอร์มการจ าน า
พันธบัตรส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยด าเนินการสลัก
หลังพันธบัตรที่น ามาค้ าประกัน โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ (เป็นงานที่ต้องมีการก ากับตรวจสอบ)  
เมื่อได้รับหลักประกันสัญญาแล้วเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้อง
ด าเนินการรายงานการรับ - คืน หลักประกันสัญญา โดย
รายงานให้กับฝ่ายบัญชีของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุก
เดือนเพื่อสอบทานการรับ-คืนให้ถูกต้อง ตามระยะเวลา
รับประกันอย่างรวดเร็ว เพื่อมิให้หลักประกันที่พ้นภาระ
แล้วคงค้างอยู่ในบัญชี (เป็นงานที่มีคุณภาพ)  เมื่อ 

และพยาน (เป็นงานที่ต้องมีการก ากับตรวจสอบ) จากนั้น
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดท าหนังสือถึงกรรมการ
ผู้จัดการธนาคาร สาขาท่ีออกหนังสือค้ าประกัน เพ่ือให้
ยืนยันการตรวจสอบหลักประกันสัญญา โดยจัดส่งแบบ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (เป็นงานที่ต้องมีการก ากับ
ตรวจสอบ)  
(4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เจ้าหน้าที่พัสดุท าการรับและตรวจสอบความถูกต้องของ
หนังสือค้ าประกันของธนาคารเบื้องต้น ด าเนินการวาง
แผนพัฒนาวิเคราะห์ และคิดค้นการให้ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวก ความรวดเร็วโดยการให้ผู้ชนะส่งโทรสาร
ส าเนามาก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบเบื้องต้น
ก่อนการลงนามในสัญญา (เป็นงานที่มีคุณภาพ และต้องมี
การก ากับตรวจสอบด้วยตนเองอย่างอิสระ)  ได้แก่ วันที่
ออกหนังสือค้ าประกัน ธนาคารผู้ค้ าประกัน ข้อความตาม
แบบฟอร์มหรือหลักเกณฑ์ วันสิ้นสุดระยะเวลาค้ าประกัน 
ยอดเงินค้ าประกัน ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือค้ าประกัน
และพยาน (เป็นงานที่ต้องมีการก ากับตรวจสอบ) จากนั้น
เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดท าหนังสือถึงกรรมการ
ผู้จัดการธนาคาร สาขาท่ีออกหนังสือค้ าประกัน เพ่ือให้
ยืนยันการตรวจสอบหลักประกันสัญญา โดยจัดส่งแบบ
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (เป็นงานที่ต้องมีการก ากับ
ตรวจสอบ)  
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
เจ้าหน้าที่พัสดุท าการรับและตรวจสอบความถูกต้องของ
พันธบัตรรัฐบาลไทยท่ีน ามาค้ าประกันเบื้องต้น โดยการให้
ผู้ชนะส่งโทรสารส าเนามาก่อนอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือ
ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนการลงนามในสัญญา (เป็นงานที่มี
คุณภาพ และต้องมีการก ากับตรวจสอบ) ได้แก่ วันที่ออก  
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งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภาระผูกพันแล้ว ให้คู่สัญญาที่พ้น
ภาระแล้วเพ่ือให้แสดงความประสงค์ขอคืนหลักประกัน
สัญญา ในกรณีช าระไว้เป็นเงินสด เช็คหรือ ดราฟท์  เมื่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุได้ด าเนินการตรวจสอบ(เป็นงานที่มีการ
ก ากับตรวจสอบ) ตามสัญญาและการรับประกันความ
ช ารุดบกพร่องแล้ว และเห็นควร หรือมีความเห็นว่าควร 
ให้คืนหลักประกันดังกล่าวได้ เจ้าหน้าทีจ่ะด าเนินการท า
บันทึกข้อความเพ่ือเสนอต่ออธิการบดีในการลงนาม
อนุมัติให้คืนเงินหลักประกัน (เป็นงานที่มีการตัดสินใจ) 
โดยผ่านหัวหน้างานพัสดุ และผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีตามข้ันตอน (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน) 
ในกรณีเป็นหนังสือค้ าประกันสัญญา เมื่อมีการแสดง
ความประสงคข์อรับคืน หรือได้ตรวจสอบว่าพ้นภาระ
ผูกพันแล้วเจ้าหน้าที่จะด าเนินการพิจารณาและส่งคืน
ต้นฉบับหนังสือค้ าประกันให้กับคู่สัญญาโดยด่วนหรือ   
ไม่เกิน 15 วันท าการตามระเบียบฯ (เป็นงานที่มกีาร
ตัดสินใจด้วยตนเอง) และจัดท าหลักฐานการคืนไว้เป็น
หลักฐาน เช่น ผู้มาขอรับคืน หนังสือมอบอ านาจ วันที่ 
การรับคืนไว้เพ่ือตรวจสอบ 
ในกรณีเป็นพันธบัตรรัฐบาล เมื่อมีการแสดงความ
ประสงค์ขอรับคืน หรือได้ตรวจสอบว่าพ้นภาระผูกพัน
แล้ว เจ้าหน้าที่จะด าเนินการพิจารณา และด าเนินการขอ
ถอนการจ าน าพันธบัตรกับธนาคารแห่งประเทศไทย และ
ส่งคืนต้นฉบับพันธบัตรให้กับคู่สัญญาโดยด่วนหรือไม่เกิน     
15 วันท าการ ตามระเบียบฯ (เป็นงานที่มีการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง) และจัดท าหลักฐานการคืนไว้เป็นหลักฐาน 
เช่น ผู้มาขอรับคืน หนังสือมอบอ านาจ วันที่ การรับคืน 
ไว้เพ่ือตรวจสอบ 

พันธบัตร ยอดเงินค้ าประกัน ผู้มีสิทธิในพันธบัตร (เป็น
งานทีต่้องมีการก ากับตรวจสอบ) จากนั้นเมื่อได้รับ
พันธบัตรฉบับจริง ให้ตรวจสอบพันธบัตรรัฐบาลที่น ามาค้ า
ประกันอีกครั้งด้วยความรวดเร็ว รัดกุม ทันต่อการ
ด าเนินงานขั้นต่อไป แล้วด าเนินการจัดท าหนังสือและ
แบบฟอร์มการจ าน าพันธบัตรส่งให้ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยด าเนินการสลักหลังพันธบัตรที่น ามาค้ าประกัน โดย
จัดส่งแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (เป็นงานที่ต้องมี
การก ากับตรวจสอบ)  
เมื่อได้รับหลักประกันสัญญาแล้วเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้อง
ด าเนินการรายงานการรับ - คืน หลักประกันสัญญา โดย
รายงานให้กับฝ่ายบัญชีของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุก
เดือนเพื่อสอบทานการรับ-คืน ให้ถูกต้องตามระยะเวลา
รับประกันอย่ารวดเร็ว และไม่มีหลักประกันที่พ้นภาระ
แล้วคงค้างภายในบัญชี (เป็นงานทีม่ีคุณภาพ)  เมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภาระผูกพันแล้ว เมื่อพ้นภาระ
เจ้าหน้าทีจ่ะด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งคู่สัญญาเพ่ือให้
แสดงความประสงค์ขอคืนหลักประกันสัญญา ในกรณี
ช าระไว้เป็นเงินสด เช็ค หรือ ดราฟท์  เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
ได้ด าเนินการตรวจสอบ (เป็นงานที่มีการก ากับตรวจสอบ) 
ตามสัญญาและการรับประกันความช ารุดบกพร่องแล้ว 
และเห็นควรหรือมีความเห็นว่าควรให้คืนหลักประกัน
ดังกล่าวได้ เจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ
เพ่ือเสนอต่ออธิการบดีในการลงนามอนุมัติให้คืนเงิน
หลักประกัน (เป็นงานที่มีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง
อิสระ) โดยผ่านหัวหน้างานพัสดุ และผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีตามขั้นตอน (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน) 
ในกรณีเป็นหนังสือค้ าประกันสัญญา เมื่อมีการแสดงความ
ประสงค์ขอรับคืนต้นฉบับ หรือได้ตรวจสอบพบว่าพ้น
ภาระผูกพันแล้ว เจ้าหน้าที่จะด าเนินการพิจารณา
ตรวจสอบและส่งคืนต้นฉบับหนังสือค้ าประกันให้กับ
คู่สัญญาโดยด่วน หรือเร็วที่สุดหรือไม่เกิน 15 วันท าการ  
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หน้า 19 จาก 19 
 

งานเดิม  (ระดับปฏิบัติการ) งานใหม่ (ระดับช านาญการ) 
 ตามระเบียบฯ (เป็นงานที่มีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง

อิสระ)และจัดท าหลักฐานการคืนไว้เป็นหลักฐาน เช่น ผู้มา
ขอรับคืน หนังสือมอบอ านาจ วันที่ การรับคืน ไว้เพ่ือ
ตรวจสอบ 
ในกรณีเป็นพันธบัตรรัฐบาล เมื่อมีการแสดงความประสงค์
ขอรับคืน หรือได้ตรวจสอบว่าพ้นภาระผูกพันแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการพิจารณา และด าเนินการขอถอน
การจ าน าพันธบัตรกับธนาคารแห่งประเทศไทย และส่งคืน
ต้นฉบับพันธบัตรให้กับคู่สัญญาโดยด่วนหรือไม่เกิน 15 
วันท าการ ตามระเบียบฯ (เป็นงานที่มกีารตัดสินใจด้วย
ตนเองอย่างอิสระ) และจัดท าหลักฐานการคืนไว้เป็น
หลักฐาน เช่น ผู้มาขอรับคืน หนังสือมอบอ านาจ วันที่ 
การรับคืนไว้เพ่ือตรวจสอบ 
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 แบบประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการ และช านาญการพเิศษ 

       1.ต าแหน่งเลขที่  ...167...... 
       ช่ือต าแหน่ง   นกัวชิาการการโสตทศัน์ศึกษา                           ระดับ   ปฏิบติัการ 
       สังกดั   คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

        ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง    นกัวชิาการโสตทศัน์ศึกษา                   ระดับ   ช านาญการ 
 

2.หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

         หน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่งตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย   
         หนา้ท่ีความรับผดิชอบของ เลขท่ีต าแหน่ง 167 
นกัวชิาการโสตทศัน์ศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย มีดงัน้ี 
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีปฏิบติั 
         1. ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ Online ของคณะผา่น
ระบบทีว ี(เป็นงานด้านการปฏิบัติการ  ข้อ 1. และด้านการ
ประสานงาน ข้อ 2. ของระดับช านาญการ)  
              โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       หน้าทีค่วามรับผดิชอบของต าแหน่งนกัวชิาการโสต
ทศัน์ศึกษา ระดับช านาญการ ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง 
 
         นกัวชิาการโสตทศัน์ศึกษา ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง ท่ีก าหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 
2553 ไดร้ะบุทบบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ
ต าแหน่ง นกัวชิาการโสตทศัน์ศึกษาระดับช านาญการ ไว้
ดงัน้ี 
            ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ีประสบการณ์ 
โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความช านาญทกัษะ และ
ประสบการณ์สูง ในงานดา้นโสตทศัน์ศึกษาปฏิบติังานท่ี
ตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้ ทดลอง วเิคราะห์สังเคราะห์ 
หรือวจิยั เพื่อการปฏิบติังานหรือพฒันางานหรือแกไ้ขใน
งานท่ีมีความยุง่ยาก และมีขอบเขตกวา้งขวาง และ
ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือปฏิบติังานใน
ฐานะผูป้ฏิบติังานท่ีมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการ
ควบคุมปฏิบติังานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาของงานท่ี
หลากหลาย และมีขั้นตอนท่ีท างานยุง่ยากซบัซอ้นมาก 
โดยก ากบัตรวจสอบในงานท่ีปฏิบติั เพื่อใหง้านท่ี
รับผดิชอบส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และปฏิบติังานอ่ืน 
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2.หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม งานใหม่ 

 
 

 
 
 

ตามท่ีไดรั้บมอบหมายโดยมีลกัษณะงานท่ีปฎิบติัในดา้น
ต่างๆ ดงัน้ี    
           
ด้านการปฏิบัติการ 
            (1)เตรียมและควบคุมการใชอุ้ปกรณ์ประเภท 
เคร่ืองเสียง  เคร่ืองฉาย  การผลิตวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
จดัแสดงหรือบรรยาย รวมถึงเอกสารวชิาการ คู่มือ 
เก่ียวกบังานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางดา้นวชิาการโสตทศัน์ศึกษา เพื่อพฒันา มาตรฐาน
งานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
           (2) ช่วยแปล เขียน  เรียบเรียง ค าบรรยายภาพ ค า
บรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทย ุภาพยนตร์ หรือ 
โทรทศัน์ การแปลความหมายสถิติขอ้มูลต่างๆ และการ
น าเสนอสถิติขอ้มูลตามหลกัวชิาโสตทศัน์ศึกษา เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ หรือขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในดา้น
ต่างๆ 
            (3) จดัหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เคร่ืองเสียง 
เคร่ืองฉาย ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังาน เพื่อใหส้ามารถใชง้านไดดี้ ประหยดั
งบประมาณของหน่วยงาน และด าเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
            (4) ใหบ้ริการวชิาการดา้นต่างๆ เช่น ให้
ค  าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ท่ีระดบั
รองลงมาและแก่นกัศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบติังาน ตอบปัญหา
และช้ีแจง้ 
 
ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานท่ีรับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างาน
ของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
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2.หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม งานใหม่ 
         2. ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในหอ้งเรียน,ห้องพกั
อาจารย ์ และระบบกลอ้งวงจรปิด อาคาร 7  (เป็นงานด้าน
การปฏิบัติการ ข้อ 2. และด้านการบริการ ข้อ 2. ของระดับ
ช านาญการ)  
         โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการประสานงาน 
            (1)ประสานการท างานร่วมกนัระหวา่งทีมงาน
หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหเ้กิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้
            (2) ช้ีแจงและใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขอ้มูล 
ขอ้เทจ็จริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ 
สร้างความเขา้ใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงาน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
ด้านการบริการ 
             (1) ใหค้  าปรึกษาแนะน าเบ้ืองตน้ เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางดา้นวชิาการโสตทศัน์ศึกษารวมทั้ง
ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบังานในหนา้ท่ี 
เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บทราบขอ้มูลความรู้ต่างๆท่ีเป็น
ประโยชน์ 
             (2) จดัเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ และใหบ้ริการขอ้มูล
ทางวชิาการ เก่ียวกบัดา้นวชิาการโสตทศัน์ศึกษา เพื่อให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นกัศึกษา 
ตลอดจนผูรั้บบริการไดท้ราบขอ้มูลและความรู้ต่างๆ ท่ี
เป็นประโยชน์ สอดคลอ้ง และสนบัสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน และใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลกัเกณฑ ์มาตรการต่างๆ 
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2.หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม งานใหม่ 

         3. ควบคุมดูแลหอ้งประชุมของคณะวทิยาการจดัการ 
(เป็นงานด้านการปฏิบัติการ ตามข้อ 1. ของระดับช านาญ
การ)  
          โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 

 

236 / 276



 5 
 

 

2.หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม งานใหม่ 
          4. ดูแลตรวจเช็คซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ส่ือ
โสตทศันูปกรณ์ในห้องเรียน  (เป็นงานด้านการ
ปฏิบัติการ ตามข้อ 3. ของระดับช านาญการ) 
          โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
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3.วเิคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลีย่นแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 
       จากหนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่งเลขท่ี 167 
ต าแหน่งนกัวชิาการโสตทศัน์ศึกษา  
ระดบัปฏิบติัการ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายขา้งตน้ 
     (1)  มีคุณภาพของงาน 
     (2)  มีความยุง่ยากซบัซอ้น  
     (3)  มีการก ากบัตรวจสอบ และ 
     (4)  มีการตดัสินใจ 
ในการปฏิบติัของแต่ละช้ินงาน ดงัน้ี 
          ช้ินงาน : 1. ประชาสัมพนัธ์ Online ผา่นระบบทีว ี
ของคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

          การปฏิบัติ : งานท่ีปฏิบติัในการประชาสัมพนัธ์เป็น
งานท่ีรับขอ้มูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกคณะ
วทิยาการจดัการ  ผูป้ฏิบติัรับเอกสารจากท่ีผูข้อใชบ้ริการ
น ามาให ้ ผูป้ฏิบติัน าเอกสารมาสแกนบางเอกสารผูข้อใช้
บริการเขียนมาใหท้างผูป้ฏิบติัจ าเป็นตอ้งออกแบบรูปแบบ
ใหม่เพื่อใหมี้ความน่าสนใจยิง่ข้ึน (เป็นงานท่ีมคุีณภาพ)  
หลงัจากออกแบบให้เป็นท่ีเรียบร้อยผูป้ฏิบติัปรับขนาด
ภาพโดยใชโ้ปรแกรมAdobe Photoshop CS6 ท าการ
ออกแบบและปรับขนาดภาพใหไ้ดข้นาดท่ีเหมาะสมกบั
ขนาดของจอประชาสัมพนัธ์  พร้อมทั้งน าภาพท่ีไดจ้ดั
เรียงล าดบัโดยใชโ้ปรแกรม Movie  Maker  ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งอีกคร้ัง (มคีวามยุ่งยากซับซ้อนของงาน)และ
(มกีารตัดสินใจ) จากนั้นน าภาพประชาสัมพนัธ์ออกสู่จอ
ประชาสัมพนัธ์หนา้ลิฟตเ์พื่อใหท้นัต่อระยะเวลาในการลง
ประชาสัมพนัธ์, ทั้งภายในส านกังานคณะหรือจอ
ประชาสัมพนัธ์จอใหญ่หนา้คณะ(มกีารก ากับตรวจสอบ) 
 
 
 
 

      งานใหม่ของต าแหน่งเลขท่ี 167  
ต าแหน่งนกัวชิาการโสตทศัน์ศึกษา ในระดบัช านาญการ 
โดยงานท่ีปฏิบติัจะมี 
     (1)  มีคุณภาพของงาน 
     (2)  มีความยุง่ยากซบัซอ้น 
     (3)  มีการก ากบัตรวจสอบ และ 
     (4)  มีการตดัสินใจ 
ในการปฏิบติัของแต่ละช้ินงาน ดงัน้ี 
        ช้ินงาน : 1. ประชาสัมพนัธ์ Online ผา่นระบบทีว ีของ
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี  
         การปฏิบัติ : งานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ประสบการณ์ โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความช านาญ 
ทกัษะและประสบการณ์ทางดา้นวชิาการโสตทศันูปกรณ์  
ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารงานท่ีมี
ขอบเขตเน้ือหาของงาน จากงานท่ีปฏิบติัในการ
ประชาสัมพนัธ์นั้น เป็นงานท่ีรับขอ้มูลข่าวสารทั้งภายใน
และภายนอกคณะวทิยาการจดัการ (มคุีณภาพของงาน) มี
ขั้นตอน และวธีิการท่ียุง่ยากในการประชาสัมพนัธ์ Online 
ผูป้ฏิบติังานตอ้งน าเอกสารมาสแกนและปรับขนาดภาพดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใหไ้ดข้นาดภาพ พร้อมทั้งปรับ
รูปแบบและความละเอียดของจอประชาสัมพนัธ์หรือพิมพ์
ขอ้มูลข้ึนมาใหม่ ในบางคร้ังผูป้ฏิบติัตอ้งใชค้วามคิด 
วเิคราะห์)ในการออกแบบเพื่อใหภ้าพท่ีจะส่ือสารนั้นมี
ความน่าสนใจ(เป็นงานท่ีมคีวามยุ่งยากซับซ้อนของชิ้นงาน) 
(มกีารตัดสินใจ) ผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งปรับเปล่ียนวธีิการและ
แนวทางการปฏิบติัให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ เม่ือลง
ประชาสัมพนัธ์แลว้ตามก าหนดของทางผูข้อใชบ้ริการ หรือ
ผูป้ฏิบติั ไดมี้การติดตามและก ากบัตรวจสอบ ผลลพัธ์ท่ีได้
จากการลงประชาสัมพนัธ์ในแต่ละคร้ัง บางคร้ังในงานท่ี
ปฏิบติั ตอ้งใชแ้นวความคิด และการตดัสินใจดว้ยตนเองใน
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การคิดรูปแบบของออกแบบอยา่งอิสระ ซ่ึงผลปฏิบติัจะตอ้ง
มีความถูกตอ้ง สวยงาม ตรงเวลา  และเพื่อใหผู้ข้อรับบริการ
หรือผูข้อใชบ้ริการมีความพึ่งพอใจในผลการปฏิบติังาน(มี
การก ากับตรวจสอบ) 
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3.วเิคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลีย่นแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

         ช้ินงาน : 2. ดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าในหอ้งเรียน
หอ้งพกัอาจารย ์ และระบบกลอ้งวงจรปิด อาคาร 7  เป็น
งานดา้นการปฏิบติัการระดบัช านาญการ  
โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
          การปฏิบัติ : การปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ี
ตอ้งดูแลระบบไฟฟ้าในหอ้งเรียนและระบบกลอ้งวงจรปิด
ของคณะวทิยาการจดัการ  (เป็นงานท่ีมคุีณภาพ)โดยมีการ
ตรวจสอบระบบและโปรแกรมในทุกวนัเช่นเปิดระบบ
ควบคุมไฟฟ้า,ตรวจสอบระบบการท างานต่างๆ ,ตรวจเช็ค
ตารางการใชง้าน , (มคีวามยุ่งยากซับซ้อนของงาน)ถา้เกิด
การตรวจสอบแลว้พบการผดิปกติหรือเคร่ืองปรับอากาศ
หอ้งใดผดิปกติ ไม่ท างานหรือไดรั้บแจง้วา่
เคร่ืองปรับอากาศในหอ้งเรียนบางหอ้งไม่ติด,ทาง
เจา้หนา้ท่ีท าการตรวจเช็ค,เขา้ท าการแกไ้ขใหท้นัในวนั
และเวลาดงักล่าวเพื่อใหก้ารใชง้านไดเ้ป็นปกติ (การ
ตัดสินใจ)ในส่วนระบบกลอ้งวงจรปิด มีการตรวจสอบ
ระบบทุกวนัทั้งตรวจเช็คและตรวจสอบระบบบนัทึกภาพ ,
ตรวจสอบโปรแกรมของระบบ, ตรวจสอบกลอ้งวงจรปิด
วา่ติดครบทุกกลอ้งหรือไม,่ ถา้ติดไม่ครบเขา้ท าการแกไ้ข
ใหเ้สร็จในวนัและเวลาดงักล่าวรวมถึงการรวบรวม
ตรวจสอบเวลาการใชง้านของแต่ละสัปดาห์และสรุป
ชัว่โมงการใชง้านเพื่อเสนอรายงานต่อคณะบดี(มกีารก ากับ
และตรวจสอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ช้ินงาน : 2.ภาระงานท่ีเปล่ียนแปลงจากงานดูแล
ระบบควบคุมไฟฟ้าในหอ้งเรียนหอ้งพกัอาจารย ์และระบบ
กลอ้งวงจรปิด อาคาร 7  มีดงัน้ี 
             การปฏิบัติ : ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังาน ท่ีมี
ประสบการณ์โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทกัษะ และประสบการณ์ทางดา้นวชิาการโสตทศันูปกรณ์ 
เป็นอยา่งมาก และปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ีมีหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบในการควบคุมดูแลระบบกลอ้งวงจร
ปิดและระบบควบคุมไฟฟ้าในหอ้งเรียนของคณะวทิยาการ
จดัการ ซ่ึงมีห้องเรียนจ านวน 84 หอ้ง ห้องปฏิบติัการ 13 
หอ้ง และหอ้งพกัอาจารย ์18 หอ้ง ในการเปิดระบบและปิด
ระบบ ก าหนดการเปิดปิดระบบ ตามตารางสอนจนส้ินสุด
(เป็นงานท่ีมคุีณภาพ) เพื่อให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ 
รวมทั้งควบคุม ดูแล ก ากบัติดตาม ตรวจสอบการปฏิบติังาน
ใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานตามท่ีก าหนดไวข้อง
คณะวทิยาการจดัการ (มกีารก ากับและตรวจสอบ)
ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งใชค้วามคิด เพื่อก าหนดระยะเวลาของ
การก าหนดใหก้ารเปิดปิดระบบตรงตามตารางเรียน ซ่ึง
จะตอ้งใชค้วามเชียวชาญ ช านาญงาน ในการปฏิบติังาน ท่ีมี
ความยุง่ยากซบัซอ้นในส่วนของโปรแกรมท่ีใชใ้นระบบ
ควบคุม (มคีวามยุ่งยากซับซ้อน)นอกจากนั้นยงัสามารถ ตั้ง
ค่าบนัทึกการใชง้านในแต่ละช่วงเวลาของการเรียนการสอน
ดว้ย ท าใหไ้ดท้ราบถึงการใชป้ริมาณไฟฟ้าในแต่ละวนัและ
สัปดาห์ได ้
          ในส่วนระบบกลอ้งวงจรปิดนั้นผูป้ฏิบติังานในถานะ
ผูค้วบคุม ดูแล ก ากบั และตรวจสอบระบบกลอ้งวงจรปิด
ของคณะวทิยาการจดัการ ซ่ึงมีการติดตั้งกลอ้งทั้งหมด 90 
ตวั ผูป้ฏิบติังานตอ้งอาศยัความรู้ในระบบความสามารถของ
ระบบเป็นอยา่งดีแลว้ยงัตอ้งปฏิบติังานของระบบใหใ้ชง้าน
ไดป้กติในทุกๆวนั(เป็นงานท่ีมคุีณภาพ)  นอกจากนั้นทาง
ผูป้ฏิบติังานยงัไดจ้ดัท าเอกสารคู่มือท่ีเก่ียวกบังานท่ี
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รับผดิชอบร่วมถึงไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ วจิยั เก่ียวกบัเร่ือง
การใชห้อ้งเรียนและระบบควบคุมไฟฟ้าในหอ้งเรียนอีก
ดว้ย ในฐานะผูป้ฏิบติังาน ตอ้งท าหนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้น
แผนงานประจ าปี ร่วมถึงการปฏิบติังาน ติดต่อประสานงาน 
วางแผนมอบหมายงาน ส่งเสริม ก ากบั ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบ พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน(การตัดสินใจ) 
จากการปฏิบติังาน ท่ีรับผดิชอบ เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน 
บรรลุตามเป้าหมายและและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนด(มี
การก ากับและตรวจสอบ) 
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3.วเิคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลีย่นแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

       ช้ินงาน : 3. ควบคุมดูแลหอ้งประชุมของคณะ
วทิยาการจดัการ เป็นงานดา้นการปฏิบติัการระดบัช านาญ
การ  
โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
       การปฏิบัติ : เป็นการปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ี
ใหบ้ริการส่ือโสตทศันูปกรณ์เพื่อจดัการประชุมสัมมนาไม่
วา่จะเป็นหน่วยงานภายในและภายนอนคณะวทิยาการ
จดัการโดยผูข้อใชบ้ริการกรอกแบบฟอร์มการขอใช้
บริการ, ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจเช็ควนัเวลาดงักล่าวตรงกบัผู ้
ขอใชร้ายอ่ืนหรือไม่โดยเช็คจากตารางการจองหอ้งถา้ไม่
ตรงลงจองในตารางจอง, (เป็นงานท่ีมคุีณภาพ) และ(การ
ตัดสินใจ)และน าแบบฟอร์มการขอใชห้้องเสนอเซ็น , 
เตรียมอุปกรณ์ตามแบบฟอร์มขอใชใ้นวนัและเวลา
ดงักล่าว, เจา้หนา้ท่ีเขา้ติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบฟอร์มขอใช,้ 
ติดตั้งและตรวจสอบการใชง้าน(เป็นการก ากับตรวจสอบ),
ควบคุมดูแลผูใ้ชบ้ริการมีความพึ่งพอใจ ในระหวา่งการใช้
งานจนเสร็จงาน, (มคีวามยุ่งยากซับซ้อน) จดัเก็บอุปกรณ์ , 
ตรวจเช็คและท าความสะอาด, จดัเก็บอุปกรณ์เขา้ท่ีให้
เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ช้ินงาน : 3. ควบคุมดูแลห้องประชุมของคณะ
วทิยาการจดัการ เป็นงานดา้นการปฏิบติัการระดบัช านาญ
การ  
โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี             
           การปฏิบัติ : เป็นปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังาน ท่ีมี
ประสบการณ์โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความช านาญงาน 
ทกัษะ และประสบการณ์ทางดา้นวชิาการโสตทศันูปกรณ์ 
เป็นอยา่งมาก และปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ีมีหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบในการควบคุมดูแล อุปกรณ์ส่ือโสต 
ทั้งหมดในห้องประชุม จ านวน 6 หอ้ง ของคณะวทิยาการ
จดัการ โดยห้องประชุมใหญ่ มีความจุ 280 ท่ีนัง่ 1 ห้อง,ห้อง
ประชุม 80 ท่ีนัง่ 1 ห้อง และหอ้งประชุม 25-30 ท่ีนัง่ 4 ห้อง 
โดยหอ้งประชุมทุกหอ้งมีอุปกรณ์โสต ทุกห้องส าหรับ
ใหบ้ริการ(เป็นงานท่ีมคุีณภาพ)ซ่ึงในปัจจุบนั เทคโนโลยี
ของอุปกรณ์ไดมี้การพฒันา อยา่งรวดเร็วและพฒันาข้ึน
เร่ือยๆ ในฐานะผูป้ฏิบติังาน จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาและ
พฒันา ความรู้ ความสามารถของตนเองอยูเ่สมอเพื่อใหท้นั
ต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยใีหม่ๆของอุปกรณ์ (เป็น
งานท่ีมคุีณภาพ)  ซ่ึงอุปกรณ์บางชนิดมีความยุง่ยาก 
ซบัซอ้น ท่ีผูป้ฏิบติัตอ้งเรียนรู้และปฏิบติัไดจ้ริง บางคร้ังผู ้
ปฏิบติัยงัตอ้งคิดริเร่ิม ดดัแปลงอุปกรณ์เพื่อใหใ้ชง้านได้
อยา่งสมบูรณ์ โดยตอ้งใชค้วามคิด ในการในการตดัสินใจ 
หรือแกไ้ขปัญหา(การตัดสินใจ) ในงานท่ีมีความยุง่ยาก
ซบัซอ้นมากตลอดจน การก ากบั ตรวจสอบการปฏิบติังาน
ของผูป้ฏิบติังาน ท่ีรับผดิชอบ ใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์มี
การตรวจสอบ ของผูข้อใชบ้ริการอีกดว้ย(มกีารก ากับและ
ตรวจสอบ) 
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3.วเิคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลีย่นแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

        ช้ินงาน : 4. ดูแลตรวจเช็คซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ส่ือ
โสตทศันูปกรณ์ในห้องเรียน  เป็นงานดา้นการปฏิบติัการ
ระดบัช านาญการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
        การปฏิบัติ : ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังาน ท่ีตอ้ง
ดูแลอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ในหอ้งเรียนใหพ้ร้อมใชง้าน
อยูเ่สมอโดยท าการตรวจเช็คอุปกรณ์ทุภาคเรียนก่อนเปิด
ภาคเรียนทุกภาคเรียน(เป็นงานท่ีมคุีณภาพ)หรือใน
ระหวา่งการเรียนการสอนอุปกรณ์ช ารุดอาจารยผ์ูส้อน
แจง้ซ่อม,ทางเจา้หนา้ท่ีรับเร่ือง,ลงบนัทึกในใบแจง้ซ่อม
,พร้อมด าเนินการซ่อมใหแ้ลว้เสร็จ,  หรือในบางคร้ัง
เคร่ืองมีอาการเสียท่ีทางเจา้หนา้ท่ีจ าเป็นตอ้งเปล่ียนเคร่ือง
ใหม่ทางเจา้หนา้ท่ีจดัหาเคร่ืองทดแทนเป็นการชัว่คราว, 
(มคีวามยุ่งยากซับซ้อน) (การตัดสินใจ) เม่ือเจา้หนา้ท่ีเขา้
ตรวจสอบแลว้การใชง้านไดป้กติ,น าใบแจง้ซ่อมให้
หวัหนา้หรืออาจารยผ์ูแ้จง้เซ็นรับทราบการปฏิบติั,เก็บใบ
แจง้ซ่อมเขา้แฟ้ม,เก็บเป็นประวติัการซ่อม(เป็นงานท่ีมี
คุณภาพ)(มกีารก ากับและตรวจสอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       ช้ินงาน : 4. ดูแลตรวจเช็คซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ส่ือ
โสตทศันูปกรณ์ในห้องเรียน  เป็นงานดา้นการปฏิบติัการ
ระดบัช านาญการ โดยมีขั้นตอนการปฏิบติังาน ดงัน้ี         
        การปฏิบัติ : ปฏิบติังานในฐานะผูป้ฏิบติังานท่ีตอ้งดูแล

อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ ในหอ้งเรียนใหพ้ร้อมใชง้านไดอ้ยู่

เสมอ ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถ ความช านาญงาน 

ทกัษะ ประสบการณ์ ของผูป้ฏิบติังาน ในการดูแลรักษา

อุปกรณ์และซ่อมบ ารุง ซ่ึงบางคร้ังผูป้ฏิบติังานตอ้งใชท้กัษะ

และประสบการณ์ในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากอุปกรณ์ 

หรือความยุง่ยากซบัซอ้นของอุปกรณ์ ท่ีใชใ้นการเรียนการ

สอน ในบางคร้ังอาจารยอ์าจารยผ์ูส้อนน าอุปกรณ์บางอยา่ง

มาต่อพว่งแลว้ใชง้านไม่ได ้ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งแกไ้ขปัญหา

ใหใ้ชง้านไดเ้ป็นปกติ(มคีวามยุ่งยากซับซ้อน)  ซ่ึงตอ้งอาศยั

ความเชียวชาญช านาญการเขา้มาเก่ียวขอ้ง รวมถึงตอ้งใช้

ความคิด ปรับปรุงและประยุกตอุ์ปกรณ์ใหใ้ชง้านไดเ้ป็น

อยา่งดี (เป็นงานท่ีมคุีณภาพ)หรือในบางคร้ังอุปกรณ์เกิดการ

ช ารุดเสียหาย ทางผูป้ฏิบติังาน จ าเป็นท่ีจะตอ้งซ่อมหรือ

เปล่ียนอุปกรณ์ก็จะตอ้งกระท าใหท้นัเวลาในขณะท่ีผูส้อน

ด าเนินการสอนอยู ่ดงันั้นในฐานะผูป้ฏิบติังาน

โสตทศันูปกรณ์นั้นจะตอ้งเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเสียในระหวา่ง

การเรียนการสอนให้เสร็จและใชง้านไดเ้ป็นปกติ, (การ

ตัดสินใจ)และ(มคีวามยุ่งยากซับซ้อน) โดยตอ้งมีขั้นตอนการ

ท างานท่ียุง่ยากซบัซอ้นมาก โดยตอ้งใชค้วามรู้ความสามรถ 

ประสบการณ์ ความช านาญงานท่ีสูงมาก ในงานดา้นวชิาการ

โสตทศันูปกรณ์ ปฏิบติังานท่ีตอ้งตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหา 

ตลอดจนตอ้งมีการก ากบั ตรวจสอบอุปกรณ์อยูเ่สมอ เพื่อให้

การปฏิบติังานใหบ้รรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ี
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ก าหนด(เป็นงานท่ีมคุีณภาพ) และ(มกีารก ากับและ

ตรวจสอบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

244 / 276



245 / 276



246 / 276



247 / 276



248 / 276



249 / 276



 

5. การเตรยีม

เอกสารส าหรับ

การฝึกปฏบิตัิ

ในการเขยีน

แบบประเมนิ 

คา่งาน 
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การเตรียมเอกสารส าหรับการฝึกปฏิบัติในการเขียนแบบประเมินค่างาน 

1) ใครเป็นต ำแหนง่อะไร? เช่น เป็น นกัวิชำกำรเงินฯ ระดบัปฏิบติักำร จะขอก ำหนดต ำแหนง่เป็น 

 นกัวิชำกำรเงินฯ ระดบัช ำนำญกำร ให้ไปโหลดมำตรฐำนก ำหนดต ำแหนง่ของทัง้ นกัวิชำกำรเงิน

ปฏิบติักำร และ นกัวิชำกำรเงินฯช ำนำญกำร ซึง่ไฟล์ต้นฉบบัเป็น .PDF แล้วให้แตล่ะคน แต่ละ

ต ำแหนง่ พิมพ์ใหม่ให้เป็นไฟล์ Word 

2) ให้แตล่ะคนเตรียมข้อมลูท่ีเป็นภำระงำนท่ีได้รับมอบหมำยจำกหนว่ยงำน/ผู้บงัคบับญัชำ ซึง่ถ้ำเป็น

พนง.มหำวิทยำลยัสำมำรถหำได้จำกหนงัสอืสญัญำจ้ำง(TOR) แตถ้่ำเป็นข้ำรำชกำรสำมำรถหำ

ได้จำกค ำสัง่/บนัทกึข้อควำม กำรมอบหมำยงำน โดยให้แต่ละคนแตล่ะต ำแหนง่พิมพ์เป็น Word  

3) ให้แตล่ะคนอำข้อมลูท่ีเป็นภำระงำนท่ีได้รับมอบหมำยจำกหนว่ยงำน/ผู้บงัคบับญัชำ เฉพำะเร่ือง 

หลกัๆ เดน่ๆ ท่ีเป็น “งำนหลกั” มำเขียนขัน้ตอนกำรปฏิบติังำน เป็น Flow Chart กำรท ำงำน

ในแตล่ะเร่ืองอยำ่งคร่ำวๆ ตำมตวัอยำ่ง ดงันี.้.. 
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๖. การเข้าไปสืบค้นตัวอย่าง
ผลงานทางวิชาการ  
เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์ 
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1) เข้าไปที่ Google พิพม์ค าวา่...ขอนแก่นลิง้ค์ จะปรากฏหน้าเป็น…
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2)   คลิกไปที่...ขอนแก่นลิง้ค์ : Khon Kaenlink –ชุมชนออนไลน์ชาวขอนแก่น... จะปรากฏรูปเป็น… 
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3)  คลิกไปที่...เข้าสู่หน้าหลัก จะปรากฏรูปเป็น… 
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4)  จากนัน้...เลื่อนหน้าจอลงไปข้างลา่ง ประมาณ 3-4 หน้าจอ จนกวา่จะพบข้อความวา่...ความก้าวหน้าทางวิชาการ....
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5)  คลิกเข้าไปทีข้่อความ...ความก้าวหน้าทางวิชาการ.... จะปรากฏเป็น 
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6)  คลิกเข้าไปที่ข้อความ...ประวัติและผลงาน.... จะปรากฏเป็น 
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จะปรากฏผลงานของ เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ 116 เร่ือง ตามนี…้. 

 
 

ท่านเลือกช๊อปเลยครับว่าต้องการจะโหลดเร่ืองอะไร? เล่มไหน? ตามที่ใจต้องการครับ มีทัง้หมด 116 เร่ือง 
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เอกสารล าดับที่... 99-100-101-102- - - >116 จะอยู่ด้านบน(หน้าแรก) 
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นอกจากนี.้..ทา่นยงัสามารถเข้าไปโหลดไฟล์เอกสารผลงานของคนที่เสนอผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งให้สงูขึน้ 

และผ่านการประเมินเป็นระดบั ช านาญการ 6,7-8  เชี่ยวชาญ 9 โดยคลิกเข้าไปที่...ตัวอย่างผลงานช านาญการ... 

 จะปรากฏผลงานของต าแหน่งตา่งๆ เยอะมากเลยครับ เชน่ ชา่งเทคนิค , คอมพิวเตอร์ , น.การเงินฯ , บคุลากร , 

น.วิเคราะห์ฯ , บรรณารักษ์ , พยาบาล , นกัจิตวิทยา , น.วิชาการฯ , น.โสตฯ ,นิติกร , จ.บริหารฯ ...ฯลฯ 
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๗.การเขา้ไป

สบืคน้คลปิ 

VDO การ

บรรยายของ

เรอืงชยั 

จรงุศริวฒัน ์
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สามารถเขา้ไปสบืคน้ไดจ้าก YouTube  เพยีงเพมิพ ์Key Word ของเรือ่งนัน้ๆ 

กจ็ะปรากฏ VDO การบรรยายของวทิยากรทั่วประเทศทีบ่รรยายเรือ่งนัน้ๆ เชน่ … 
 

1) พมิพค์ าวา่ เทคนคิการเขยีนคูม่อืการปฏบิัตงิาน กจ็ะปรากฎเวปลิง้ค ์ดงันี.้. 

 
https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B9%80%E0%B8%97

%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B

2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%
99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8
%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B
8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%
B8%B2%E0%B8%99 

 
โดยจะมหีนา้จอปรากฏดงันี้... 

 

 
 
 
 

2) พมิพค์ าวา่ เทคนคิการเขยีนผลงานวเิคราะห ์กจ็ะปรากฎเวปลิง้ค ์ดงันี.้. 

 
https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B9%80%E0%B8%97
%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%

B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2
%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%
B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3
%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C 
 

โดยจะมหีนา้จอปรากฏดงันี้... 
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3) พมิพค์ าวา่ การประเมนิคา่งาน กจ็ะปรากฎเวปลิง้ค ์ดงันี้.. 

 
https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%

B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2
%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+ 
 

 โดยจะมหีนา้จอปรากฏดงันี้... 
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4) พมิพค์ าวา่ การวเิคราะหก์รอบต าแหน่ง ช านาญการ ช านาญการพเิศษ 
เชีย่วชาญ กจ็ะปรากฎเวปลิง้ค ์ดงันี้.. 

 
https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B8%81%E0%B8%B2
%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8

%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%81%E
0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%
81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87+%E0%B8%8A%E0
%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B
2%E0%B8%A3+%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0
%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B

4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9+%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0
%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B

2%E0%B8%8D+ 
 

โดยจะมหีนา้จอปรากฏดงันี้... 
 

 
 
 

5) พมิพค์ าวา่ คลนิคิวชิาการออนไลน์ กจ็ะปรากฎเวปลิง้ค ์ดงันี.้. 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B8%84%E0%B8%A5
%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%
B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%
B8%99%E0%B9%8C 
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โดยจะมหีนา้จอปรากฏดงันี้... 
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 1.  ชื่อ  นายเรืองชยั   จรุงศิรวฒัน์   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ   
 2.   เกิดวันท่ี 5 ตลุาคม 2499 
          3.  อาชีพ   ข้าราชการเกษียณ     
                  ต าแหน่ง  :  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ 
                                        ผู้ทรงคณุวฒุิบญัชีรายช่ือของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
                                        ท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
                                                                       
                                                      
                          
                                         
                                     
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

4. สถานที่ตดิต่อ    เลขท่ี 140/239 ซอย 7/8 วดัป่าอดลุยาราม  ต าบลในเมือง   
                                              อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 40000 

          โทรศัพท์ 08-9617-7878   043-348950 

          E-mail :  ruajar@kku.ac.th  
 
 
 

ประวตัวิทิยากร 

 
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกในคณะกรรมการประเมนิเพ่ือแตง่ตัง้บคุคลฯ ม.ราชภฏัราชนครินทร์
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกในคณะกรรมการประเมนิเพ่ือแตง่ตัง้บคุคลฯ ม.ราชภฏัมหาสารคาม 
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกในคณะกรรมการประเมนิเพ่ือแตง่ตัง้บคุคลฯ ม.ราชภฏัสกลนคร 
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกในคณะกรรมการประเมนิเพ่ือแตง่ตัง้บคุคลฯ ม.ราชภฏัเชียงราย 
ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกในคณะกรรมการส านกังานอธิการบดี ม.ราชภฏันครราชสีมา 
 

                                - อดีตท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร พ.ศ.2542-55  
                                - อดีตท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ พ.ศ.2547-50 
                                - อดีตท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ พ.ศ.2547-51 
                                - อดีตท่ีปรึกษารองอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา พ.ศ.2547-52   
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 5. ประวัตกิารศึกษาและประสบการณ์การท างาน 
                                        

วุฒกิารศึกษา/รุ่น   พ.ศ. ชื่อสถานศึกษา 
1. ศษ.ม. (การบริหารการศกึษา/ 
   พฒันานโยบายและการวางแผน 
2. ศษ.บ. (การมธัยมศกึษา/ 
    คณิตศาสตร์-ชีววิทยา)                

บริหาร 
รุ่น 5 
มธัยม 
รุ่น 8 

2533 
 

2523                

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

◙   ประสบการณ์การรับราชการงานเอกชน 

-   พ.ศ.2522-2531   เป็นครูโรงเรียนโปลเีทคนิคขอนแก่น(อาชีวศกึษาเอกชน) 
-   พ.ศ.2532-2533   ประกอบอาชีพสว่นตวั  
      งานราชการ 
-   พ.ศ.2534    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 ระดบั 4  

 -     พ.ศ.2536    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ระดบั  5 

-     พ.ศ.2538     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ระดบั 6  

- พ.ศ.2541     เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ระดบั 7  ช านาญการ  

- พ.ศ.2544   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ระดบั 8  ช านาญการ 

- พ.ศ.2549   นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 ระดบั 9  เชี่ยวชาญ 

 

        ◙  รางวัลเชิดชูเกียรตทิี่เคยได้รับ 
 

        ๏  บุคลากรสายสนบัสนนุ  ท่ีมีผลงานวิชาชีพดีเดน่  ประจ าปี พ.ศ. 2548  ของ 
            สภาข้าราชการและลกูจ้าง  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

                     ๏  ศิษย์เกา่ดีเดน่ ของคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี 2551 

◙  ผลงานทางวิชาการวิชาชีพ 
                   มีผลงานทางวิชาการท่ีมกีารตีพิมพ์ และเผยแพร่ทัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั         
               มากกวา่ 117 เร่ือง 
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◙  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒขิอง ส.ก.อ. 
เป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิประเภทบญัชีรายช่ือของส านกังานคณะกรรมการการอดุม 

ศกึษา(สกอ.) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ของสายงานนโยบายและแผน 
  

         ◙    การศึกษาดงูานในต่างประเทศ 
(1) ศกึษาดงูานการจดัท างบประมาณด้านการศกึษา ณ ประเทศ   AUSTRALIA   

ระหวา่งวนัท่ี  25 - 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2539  ดงูานใน 3 มหาวิทยาลยั 

         ۞  Monash University     นคร Melbourne   รัฐ  Victoria      

         ۞  Deakin University       เมือง  Geelong    รัฐ  Victoria  

         ۞ The Australian National University   นคร Canberra   
                             รัฐ  New South Well 
(2)   ศกึษาดงูานการบริหารจดัการศกึษา   ณ   University Sains Malaysia   

                    ประเทศ  MALAYSIA เม่ือวนัท่ี  21 สิงหาคม 2542            
(3)  ศกึษาดงูานการบริหารจดัท างบประมาณ ณ  Hue  University  ประเทศ  VIET NAM    

 ระหวา่ง 17-18 กมุภาพนัธ์ 2546      

(4)   ศกึษาดงูานการบริหารจดัการศกึษา  ณ  ประเทศ U.S.A.  
                     ۞  ระดบัอดุมศกึษา ณ UNIVERSIY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES (UCLA)  
                     ۞  ระดบัมธัยมศกึษา ณ  JOHN BURROUGHS HIGH SCHOOL  และ 

         ۞  การจดัการศกึษาของวดัไทยในตา่งแดน  โรงเรียนพทุธศาสตร์ วดัไทย   

                          ณ นครลอสแองเจลีส  ระหวา่งวนัท่ี 19 - 29 ตลุาคม 2547 

(5)  ศกึษาดงูานการบริหารจดัการ และการพฒันาบุคลากร ณ  ประเทศสาธารณรัฐ 
                   ประชาชนจีน ณ TSINGHUA UNIVERSITY  และ   PEKING UNIVERSITY นครปักก่ิง   

                   ระหวา่งวนัท่ี 1-4 เมษายน 2548 

(6)  ศกึษาดงูานด้านการบริหารจดัการ  ณ  Hue  University  ประเทศ  VIET NAM      

       ในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2550   
(7)  ศกึษาดงูานเร่ืองสายสนบัสนนุกบัการจดัล าดบัมหาวิทยาลยั  ณ  Waseda   
      University กรุงโตเกียว ประเทศ JAPAN  ระหวา่งวนัท่ี 21-24 พฤษภาคม 2555 

(8)   ศกึษาดงูานเร่ืองการปรับเปลีย่นหมนุเวียนหวัหน้าหนว่ยงาน  ณ  Mie  University   
       และ Osaka University นครโอซาก้า และเมืองนาโกย่า ประเทศ JAPAN  ระหวา่ง 

       วนัท่ี 17-22  มิถนุายน 2555 

275 / 276



 4 

(9)  ศกึษาดงูานเร่ืองด้านการประชาสมัพนัธ์  ณ Dongguk  University  และ 

       สถานีโทรทศัน์ KBS กรุงโซล ประเทศ KOREA  ระหวา่งวนัท่ี 6-10 สิงหาคม 2555 

(10) ศกึษาดงูานด้านการบริหารจดัการ ณ  Ha Tinh  University  ประเทศ  VIET NAM      

       ในวนัท่ี 22 เมษายน 2556   
 (11) ศกึษาดงูานระบบบริหารทรัพยากรมนษุย์ ณ  Nanyang Technological   
       University(NTU) และ National University of Singapore(NUS)  ประเทศ   

        Singapore  ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2556   
(12) ศกึษาดงูานการบริหารจดัการสายสนบัสนนุในมหาวิทยาลยั ณ Kyung Hee  
       University ประเทศ KOREA  ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557   
 

◙   ผลงานวิชาการที่ใช้เสนอขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช านาญการ(ซี 7-8)  
   และผู้ เชี่ยวชาญ (ซี 9)                      

           ช านาญการ  ระดบั 8 :  ผลงานการวิจยัสถาบนั 

                       เช่ียวชาญ    ระดบั 9 :  ผลงานการวิเคราะห์ และการวางแผนอตัราก าลงั 
 

***************************************** 
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