
 

 

 

แบบรายงานการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๑. ขอมูลสวนบุคคล 

 ชื่อ-สกุล  รัชนก  ทองขาวขํา  ตําแหนง   บรรณารักษ   

 กลุมบุคลากร    สายวิชาการ   สายสนับสนุนวิชาการ 

๒. หลักสูตรหรือเรื่องท่ีเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 โครงการพัฒนาความพรอมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนมหาวิทยาลัย

ราชภัฎสวนสุนันทา 

๓. วิทยากรในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิทยา เมฆขํา 

๔. สถาบนัหรือหนวยงานท่ีจัดประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

๕. ระยะเวลาท่ีเขารับการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30-16.00 น. 

๖. งบประมาณท่ีใชในการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 - 

๗. วัตถุประสงคของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะประจํา

สายงาน และพัฒนาความพรอมของบุคลากรเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

  คุณสมบัติของบุคลากรท่ีสามารถเขารับการประเมินเพ่ือเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

1. ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป มีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 90 

2. ความสามารถดานงานสารบรรณ การเงินและพัสดุ 

3. ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. คะแนนภาษาอังกฤษ 

5. มีฐานเงินเดือนข้ันต่ํา 27,260 บาท 



 

  บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติครบและผานการประเมินคางานแลว สามารถยื่นแบบเสนอขอรับการ

ประเมินเพ่ือแตงตั้งพันักงานมหาวิทยาใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีคูมือปฏิบัติงานหลัก และ 

ผลงานเชิงวิเคราะห/ผลงานเชิงสังเคราะห/R2R/งานวิจัย อยางใดอยางหนึ่ง 

 

ตัวอยาง 

แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ 

 
1. ตําแหนงเลขท่ี……0432…… 
     ช่ือตําแหนง.....เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป.......................ระดับ......
ปฏิบัติการ…………….…................... 

 สังกัด……....คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา…………........................................ 
 ขอกําหนดตําแหนง.....เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป...........ระดับ.......ชํานาญ
การ………………................. 
 

2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 

2.1 หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงเจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงระดับ
ปฏิบัติการ ท่ีกําหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 
2553 กําหนดโดยมีลักษณะงานตามท่ีปฏิบัติในดาน
ตางๆ ดังนี้ 
     1. ดานการปฏิบัติการ (คัดลอก ก.พ.อ.) 
         1.1 ปฏิบัติการ  
         1.2 ศึกษา รวบรวม  
         1.3 ปฏิบัติการเลขานุการ  
         1.4 ทําเรื่องติดตอ  
         1.5 ใหบริการวิชาการดานตางๆ  
     2. ดานการวางแผน (คัดลอก ก.พ.อ.) 
         2.1  
     3. ดานการประสานงาน (คัดลอก ก.พ.อ.) 
         3.1 ประสานการทํางาน  
         3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียด  
     4. ดานการบริการ (คัดลอก ก.พ.อ.) 

หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงเจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
ระดับชํานาญการ ท่ีกําหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวันท่ี 21 
กันยายน 2553 กําหนดโดยมีลักษณะงานตามท่ี
ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
     1. ดานการปฏิบัติการ (คัดลอก ก.พ.อ.) 
        1.1 มีการควบคุมตรวจสอบเก่ียวกับธุรการฯ 
        1.2  
        1.3  
        1.4 
        1.5 
        1.6 ใหบริการดานการฝกอบรมและเผยแพร 
        1.7 
     2. ดานวางแผน (คัดลอก ก.พ.อ.) 
        2.1  
     3. ดานการประสานงาน (คัดลอก ก.พ.อ.) 
        3.1 



 

         4.1 ใหคําปรึกษา  
         4.2 จัดเก็บขอมูล  
 
 
 
2.2 หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามท่ีไดรับ
มอบหมาย (JD)  
    1. ดานการปฏิบัติการ (ส่ิงท่ีปฏิบัติจริง) 
         1.1 ปฏิบัติการ  
         1.2 ศึกษา รวบรวม  
         1.3 ปฏิบัติการเลขานุการ  
         1.4 ทําเรื่องติดตอ  
         1.5 ใหบริการวิชาการดานตางๆ  
     2. ดานการวางแผน (ส่ิงท่ีปฏิบัติจริง) 
         จากหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง นางสาว
สายบัว นนทศิลา ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ตามท่ีไดรับมอบหมายขางตน มีดังนี้ 

(1) มีคุณภาพของงาน 
(2) มีความยุงยากซับซอน 
(3) มีการกํากับตรวจสอบ 
(4) มีการตัดสินใจ 

           1) การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา  มี 10 ข้ันตอน ดังนี้ 
               (1) 
               (2)  
               (10) 
          2) การจัดทําแผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
               (1) 
               (2)  
               (5) 
     3. ดานการประสานงาน (ส่ิงท่ีปฏิบัติจริง) 
         3.1 ประสานการทํางาน  
         3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียด  
     4. ดานการบริการ (ส่ิงท่ีปฏิบัติจริง) 
         4.1 ใหคําปรึกษา  
         4.2 จัดเก็บขอมูล 
2.3 หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายอ่ืนๆ  

        3.2 
     4. ดานการบริการ (คัดลอก ก.พ.อ.)  
        4.1 
         4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ถามี) 
      1. ......................................................................... 
      2. ……………………………………………………………….. 
 

3. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพความยุงยากและความซับซอนของงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม 

1. ความยุงยากและความซับซอนของงาน 
    1.3 ปฏิบัติการเลขานุการ  
 
2. กํากับตรวจสอบ  
    
3. การตัดสินใจ 
 

 

1. ความยุงยากและความซับซอนของงาน 
   1.6 ใหบริการดานการฝกอบรมและเผยแพร  
 
2. กํากับตรวจสอบ  
 
3. การตัดสินใจ 

 

๔. การประเมินคางานของตําแหนง 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีไดรับ 
เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง 

 (  ) ปฏิบัติงานระดับตนโดยตองใชความคิดริเริ่ม

ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมี

อยู (๑๐-๑๕คะแนน) 

 (  ) ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยาก หรืองานท่ีมี

ขอบเขตเนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยตอง

ใชความคิดริเริ่มในงานท่ีมีแนวทางปฏิบัติ

นอยมาก (๑๖-๒๐คะแนน) 

 (  ) ปฏิบัติงานท่ียากหรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหา

หลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ

สภาพการณ (๒๑-๒๕คะแนน) 

 (  ) ปฏิบัติงานท่ียากมากหรืองานท่ีมีขอบเขต

เนื้อหาหลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่ม

๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ในการกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทาง

ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ 

  (๒๖-๓๐คะแนน) 

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน 

 (  ) เปนงานท่ีไมยุงยากมีแนวทางปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน(๑๐-๑๕คะแนน) 

 (  ) เปนงานท่ีคอนขางยุงยากซับซอน และมี

ข้ันตอนวิธีการคอนขางหลากหลาย 

  (๑๖-๒๐คะแนน) 

 (  ) เปนงานท่ียุงยากซับซอน ตองประยุกตใช

ความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยน

วิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ

สภาพการณ (๒๑-๒๕คะแนน) 

 (  ) เปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอนมากตอง

ประยุกตใชความรูและประสบการณในการ

กําหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน

ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ 

  (๒๖-๓๐คะแนน) 

 

 

 
๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีไดรับ 
เหตุผลในการพิจารณา 

๓. การกํากับตรวจสอบ 

 (  ) ไดรับการกํากับแนะนําตรวจสอบอยาง

ใกลชิด(๑-๕คะแนน) 

 (  ) ไดรับการกํากับแนะนําตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานบาง (๖-๑๐คะแนน) 

 (  ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนา

ของการปฏิบัติงานเปนระยะตามท่ีกําหนดใน

แผนปฏิบัติงาน(๑๑-๑๕คะแนน) 

 (  ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของ

การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

  (๑๖-๒๐คะแนน) 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

๔. การตัดสินใจ 

 (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง 

  (๑-๕คะแนน) 

 (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเอง

คอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง 

แกไขปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ 

  (๖-๑๐คะแนน) 

 (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเอง

อยางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 

  (๑๑-๑๕คะแนน) 

 (  ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเอง

อยางอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและ

วิธีการปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐คะแนน) 

 

 

๒๐ 

รวม ๑๐๐   

 

สรุปผลการประเมินคางาน/เหตุผล 

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

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

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

....... 

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

. 

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

. 

(  ) ผานการประเมิน 

(   ) ไมผานการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินคางานลงนาม 



 

๑...................................................................................(ประธาน) 

     (..............................................................) 

๒...................................................................................(กรรมการ) 

     (..............................................................) 

๓...................................................................................(กรรมการ) 

     (..............................................................) 

๔...................................................................................(กรรมการ) 

     (..............................................................) 

๕..................................................................................(กรรมการและเลขานุการ) 

     (..............................................................) 

(หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการเจาหนาท่ี) 

 

 

 

 

 

 
 

   

  



 


