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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่ง    

ระดับช านาญการ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอียดการจัดท าผลงาน 
……………….. 

 

 เพ่ือให้การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้
ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญการ เป็นไปอย่างเหมาะสม จึงก าหนดค านิยาม รูปแบบและเกณฑ์ระดับคุณภาพ
ของผลงานที่แสดงความเป็นช านาญการไว้ ดังนี้ 
 

๑. คู่มือการปฏิบัติงานหลัก แนวทางการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน และงาน แผนงาน
โครงการที่จะท าในอนาคต   
 

  ประกอบด้วย  
   ส่วนที่ ๑ คู่มือการปฏิบัติงานหลัก  หมายถึง เอกสารแสดงเส้นทางการท างานในงานหลัก
ของต าแหน่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนใน
กระบวนการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่ งต้องใช้ประกอบการปฏิบัติงานมาแล้วและต้องมีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน ผู้เขียนจะต้องเขียนโดยใช้ความรู้ ความช านาญ
และประสบการณ์ อันเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
ยกตัวอย่างในลักษณะกรณีศึกษา และเสนอแนวทางแก้ปัญหาอันได้ผลจากการปฏิบัติจริงมาแล้ว โดยแยกเป็น
ส่วนให้ชัดเจน  เรียบเรียงให้เป็นแนวคิดของตนเอง แล้วน ากฎระเบียบ หนังสือเวียน มติที่ประชุม ข้อคิดเห็น
ของผู้มีประสบการณ์ หรือประสบการณ์ของตนที่เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างได้ผลมาอ้างอิงสนับสนุนแนวคิดนั้นๆ 
หรือมีเนื้อหาสาระท่ีแสดงถึงแนวคิด หลักการวิธีการ ขั้นตอน ข้อควรระวัง ผลการแปลผลของการปฏิบัติงาน มี
การอธิบายเหตุผล และวิจารณ์โดยมีรากฐานทางวิชาการที่ถูกต้องทันสมัย ทั้งนี้เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการถ่ายทอด ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติการในหน้าที่ดังกล่าวและ
จะยังประโยชน์แก่ผู้ที่ท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริง 
 

ส่วนที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ให้ระบุชื่องานที่จะพัฒนาหรือปรับปรุง 
พร้อมแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานดังกล่าวที่สอดคล้องกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ ต่อหน่วยงาน ต่อส่วนงานหรือต่อมหาวิทยาลัย และระบุสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จ ทั้งที่เป็นสมรรถนะหลัก ๖ ประการและสมรรถนะ
เฉพาะส าหรับต าแหน่งตามสายงานของแต่ละต าแหน่งงาน ๓ ประการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ หลักคิด ทฤษฎี วิธีการ เป็นต้น 

 

   ส่วนที่ ๓ งาน แผนงานโครงการที่จะท าในอนาคต 
ให้ระบุชื่องาน แผนงาน โครงการที่จะท าในอนาคต ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่องานในหน้าที่ที่

รับผิดชอบ ต่อหน่วยงาน ต่อส่วนงานหรือต่อมหาวิทยาลัย และให้ระบุสมรรถนะที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ประสบผลส าเร็จ ทั้งที่เป็นสมรรถนะหลัก ๖ ประการ และสมรรถนะเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตามสายงาน ๓ ประการ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ หลักคิด 
ทฤษฎี วิธีการ เป็นต้น โดยการเสนองาน แผนงาน และโครงการที่จะท าในอนาคต ให้ค านึงถึงคุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่งส าหรับต าแหน่งระดับช านาญการประกอบด้วย 
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 คู่มือการปฏิบัติงานหลัก แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน และงาน แผนงาน โครงการ
ที่จะท าในอนาคต ให้จัดท าเป็นผลงานอยู่ในรูปเล่มเดียวกัน 
  ก. รูปแบบ เป็นรูปเล่มที่ประกอบด้วย 
 (๑) หัวเรื่องคู่มืองานหลัก 
   - วัตถุประสงค์ 
   - ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   - กระบวนการปฏิบัติงาน 
  - ข้อเสนอแนะ 
 (๒) แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน 
 (๓) แผนงานโครงการ ที่จะท าในอนาคต 
   - พระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทักษะการปฏิบัติงาน (ให้จัดไว้ในภาคผนวก) 
 

 ข. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
 ควรปรับปรุง หมายถึง  คุณภาพยังไม่ถึงเกณฑ์ระดับท่ีจะขอแต่งตั้ง 
 พอใช้ หมายถึง  คุณภาพไม่ถึงระดับดี 
 ดี  หมายถึง  เป็นคู่มือปฏิบัติงานหลังที่มีเนื้อหาสาระถูกต้อง  
     ตามหลักวิชาการ มีความสมบูรณ์ทันสมัย มี 

แนวคิดและการน าเสนอที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติ
ได้จริง และใช้อ้างอิงได้ 

 ดีมาก หมายถึง  มีคุณภาพเช่นเดียวกับระดับดี แต่เพ่ิมเติม 
     ประเด็น มีการวิเคราะห์และเสนอแนวทางการ 
     ปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักวิชาการ ทันสมัย และ 
     เป็นประโยชน์ในการน าไปใช้หรืออ้างอิง 
 ดีเด่น หมายถึง  มีคุณภาพเช่นเดี่ยวกับระดับดีมาก แต่เพ่ิม 

ประเด็นของการบุกเบิกหรืองานที่เป็นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติ และมีการสังเคราะห์จนถึง
ระดับที่มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง 

 

  ๒. งานวิเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมี
ระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่องนั้นๆ เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ๆ ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 

  ๓. งานสังเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ หรือองค์ประกอบต่างๆ เข้า
ด้วยกัน โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือ
เทคนิควิธีการใหม่ๆ ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   ส าหรับรูปเล่ม หรือรูปแบบ ทั้งงานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์ ต้องน าเสนอในลักษณะที่
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ ยกตัวอย่างในลักษณะกรณีศึกษา 
หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ปฏิบัติจริงจนเกิดผลแล้ว และควรแยกเป็นเรื่องๆ ให้ชัดเจนเรียบร้อยให้เป็น
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แนวคิดของตนเอง หรือท าข้อคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ หรือจากประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว หรือ
ผลงานวิจัยมาอ้างอิงสนับสนุนแนวคิดนั้นๆ 
   เกณฑ์ระดับคุณภาพ ทั้งงานวิเคราะห์ และงานสังเคราะห์ ใช้เกณฑ์ระดับคุณภาพเช่นเดียวกับ
คู่มือการปฏิบัติงาน 
  รูปแบบในการน าเสนอผลงานนี้ ให้จัดท าในรูปเล่ม หรือรูปแบบที่ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอแต่งตั้งมีความ
ช านาญและสามารถสื่อสารให้กรรมการพิจารณาได้อย่างชัดเจน 
 

  ๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน แบบR2R  (Routine to Research) คือ การสร้างหัวข้อการ
วิจัย ขึ้นจากงานประจ าในหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย ถือเป็นหัวข้องานวิจัยเพื่อพัฒนางาน  เป็นการสร้าง
ความรู้เฉพาะเรื่อง (specific knowledge) จ ากัดเฉพาะงานใดงานหนึ่ง เป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือวางแผนการ
พัฒนางานในด้านนั้นๆ เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันเพ่ือให้ครบวงจร และแก้ปัญหาได้
ครอบคลุมทุกจุดอย่างทั่วถึงเพ่ือให้คนอ่ืนเชื่อถือและมั่นใจว่า งานนั้นๆ ควรจะต้องได้รับการพัฒนาไปตาม
ทิศทางที่ผลการวิจัยชี้แนะ เพ่ือพัฒนางาน การปรับปรุงงานเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน มี
คุณภาพดีขึ้น 

   ก. รูปแบบ  “งานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน แบบ R2R”  จัดท าตามองค์ประกอบต่อไปนี้ 
    ๑. ปัญหาและความส าคัญของปัญหา  
    ๒. วัตถุประสงค์  
    ๓. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
    ๔. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
    ๕. วิธีวิจัย  
    ๖. ผลการวิจัย  
    ๗. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 

   ข. เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
   ควรปรับปรุง หมายถึง  คุณภาพยังไม่ถึงเกณฑ์ระดับท่ีจะขอแต่งตั้ง 
   พอใช้  หมายถึง  คุณภาพไม่ถึงระดับดี แต่อาจจะปรับปรุงให้ถึง 
       ระดับดีได ้
   ดี  หมายถึง  เป็นงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน แบบ R2R  ที่ม ี
       กระบวนการวิจัย ทุกขั้นตอน ถูกต้องเหมาะสม  
       และผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ในการ 
       แก้ปัญหาหรือพัฒนางานในหน้าที่ รับผิดชอบได้ 
   ดีมาก   หมายถึง  คุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีผลการวิจัยที่ลึกซ้ึง  
       เป็นที่ประจักษ์ น าไปปรับใช้ในงานของ 

มหาวิทยาลัยได้หรือชัดเจนกว่าผลการวิจัยเดิมที่
มีผู้วิจัยไว้แล้ว 

    ดีเด่น  หมายถึง  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคุณลักษณะ 
       เพ่ิมเติม ได้แก่ เป็นงานบุกเบิกท่ีมีคุณค่ายิ่ง มี 
       การวิเคราะห์อย่างลึกซึ่ง และได้ผลการวิจัยที่ 
       เป็นความรู้ใหม่ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
       เพ่ือใช้อ้างอิงได้อย่างกว้างขวาง 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่ง   

ระดับช านาญการ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

การยื่นเอกสารและผลงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญการ 
…………………….. 

ผู้มีสิทธิยื่นขอรับการแต่งตั้ง เริ่มยื่นเอกสารและผลงาน ได้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ ส่วนงานต้นสังกัด  
มีรายละเอียดตามตาราง ดังนี้  

 

 

 

ล าดับที่ ต าแหน่ง/หน่วยงาน ส่วนงานต้นสังกัดท่ียื่นเอกสารและผลงาน 
๑ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ส านักงานมหาวิทยาลัย  
  ส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
  กองกลาง ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
  กองกฎหมาย  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
  กองคลัง  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
  กองนโยบายและแผน  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
  กองบริหารงานบุคคล ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
  กองพัฒนานักศึกษา รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย/

ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
  ศูนย์สนเทศและแนะแนวการศึกษาและอาชีพ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย/

ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
  กองอาคารและสถานที่ ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
  กองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 
  กองประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัย 

๒ ส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี  
  กองกลาง  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  กองอาคารและสิ่งแวดล้อม  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  กองบริการนักศึกษา  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

๓ 
  
  
  

คณะครุศาสตร ์   
  ส านักงานคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา คณบดีคณะครุศาสตร์ 

๔ 
  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  ส านักงานคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ล าดับที่ ต าแหน่ง/หน่วยงาน ส่วนงานต้นสังกัดท่ียื่นเอกสารและผลงาน 
๕ 

  
คณะวิทยาการจัดการ   
  ส านักงานคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  ส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗ 
  

คณะพยาบาลศาสตร์  
  ส านักงานคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

๘ 
  
  

  

โรงเรียนการเรือน   
  ส านักงานโรงเรียนการเรือน คณบดีโรงเรียนการเรือน 
  ส านักงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณบดีโรงเรียนการเรือน 
  ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ คณบดีโรงเรียนการเรือน 

๙ 
  
  

โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ   
ส านักงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ 
ส านักงานพัฒนาวิชาชีพการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ 

๑๐ 
  

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   
  ส านักงานอ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

๑๑ 
  

บัณฑิตวิทยาลัย   
  ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๑๒ 
  

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง   
  ส านักงานโรงเรียนกฏหมายและการเมือง คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 
  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านกฎหมายและการเมือง 

คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง 

๑๓ ส านักบริหารกลยุทธ์  
 ส านักงานอ านวยการบริหารกลยุทธ์ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย/

ผู้อ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์ 
ส านักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย/

ผู้อ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์ 
ส านักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย/

ผู้อ านวยการส านักบริหารกลยุทธ์ 
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.......................…… 

ล าดับที่ ต าแหน่ง/หน่วยงาน ส่วนงานต้นสังกัดท่ียื่นเอกสารและผลงาน 
๑๔ 

  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ส านักงานอ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑๕ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
ส านักงานอ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย/
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

๑๖ 
  

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม   
ส านักงานอ านวยการสถาบันภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการสถาบันภาษาศิลปะและ
วัฒนธรรม         

๑๗ 
  

สถาบันวิจัยและพัฒนา   
 ส านักงานอ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑๘ ส านักกิจการพิเศษ   
ส านักงานอ านวยการส านักกิจการพิเศษ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย/

ผู้อ านวยการส านักกิจการพิเศษ 
๑๙ สวนดุสิตโพล รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
๑๓ ส านักบริหารกลยุทธ์   
๒๐ 

  
  
  
  
  

  

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง   
 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง   รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ล าปาง   รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น พิษณุโลก รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยท้องถิ่น หนองคาย รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  

๒๑ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
๒๒ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
๒๓ ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
๒๔ ส านักงานตรวจสอบภายใน อธิการบดี/รองอธิการบดีที่อธิการบดี

มอบหมาย  
๒๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
๒๖ กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
๒๗ ศูนย์ E-learning รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  



-๑- 

 แบบแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญการ  

พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

 ปพส.๐๑ 
 

แบบเสนอขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่ง 
     ระดับช านาญการ     ระดับช านาญการพิเศษ 

           ระดับเชี่ยวชาญ        ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ  
 

ต าแหน่ง ............................................................................................................................................................... 
ชื่อผูข้อรับการแต่งตั้ง........................................................................................................................................... 
สังกัดหน่วยงาน ......................................................................................... ..........................................................  
สังกัดส่วนงาน  .................................................................. .................................................................................. 

ส่วนที่ ๑ ประวัติและภาระงาน 
 ๑) ประวัติส่วนตัว 
  ๑.๑  วัน เดือน ปีเกิด ................................................................  
  ๑.๒  อายุ ................ ปี เพศ .................. 

 ๒) ประวัติการศึกษา 

 คุณวุฒิ/สาขา ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ ชื่อสถานศึกษา/ประเทศ 

๒.๑   ........................................................... ......................... ................................................ 

๒.๒   ........................................................... ......................... ................................................ 

๒.๓   ........................................................... ......................... ................................................ 

 ๓) ประวัติการท างานในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและการได้รับการแต่งตั้ง 

  ๓.๑  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ...................................................................(ระดับ........................)
  ๓.๒  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง .................................................................................  

ครั้งแรกเมื่อวันที่ ............. เดือน ............. .......................... พ.ศ. ....................รวมระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ...... ปี ......... เดือน ......... วัน 

  ๓.๓  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ  

เมื่อวันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ...............รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน ......... ปี ......... เดือน ........ วัน  

  ๓.๔  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 

เมื่อวันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ...............รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน ......... ปี ......... เดือน ........ วัน  

  ๓.๕  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 

เมื่อวันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ...............รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน ......... ปี ......... เดือน ........ วัน  

  ๓.๖  ต าแหน่งอ่ืนๆ (เช่น เป็นกรรมการหรือต าแหน่งอ่ืนๆ ที่ภาคภูมิใจ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานท่ีรับผิดชอบหรืองานของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม 



-๒- 

    ๓.๖.๑ .........................................................................  

   ๓.๖.๒ .........................................................................  

   ๓.๖.๓ .........................................................................  

 ๔) ภาระงานย้อนหลัง ๒ ปี 

   ๑) งานที่ปฏิบัติตามต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย (ระบุรายละเอียดของลักษณะงานตามค า
บรรยายลักษณะงาน และระบุปริมาณและเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่อสัปดาห์) ........................................ 
........................................................................................................................................................................ .......
............................................................................................................................................................................... 

   ๒) งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุงานอ่ืนที่มีส่วนรับผิดชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ หรืองานของมหาวิทยาลัย โดยระบุปริมาณงานและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่อสัปดาห์) ...................... 
................................................................................................................................ ...............................................
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................... 

 

๕) ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๒ ปี 

 
ผลการประเมิน ผลประเมินปีงบประมาณ 

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

ผลประเมินปีงบประมาณ 

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

ส่วนที่ ๑ 

ผลสัมฤทธ์ิของงานตามข้อตกลง 

 

คะแนนเตม็ 

......... 

 

คะแนนที่ได้  

......... 

 

คะแนนเตม็  

......... 

 

คะแนนที่ได้ 

......... 

ส่วนที่ ๒ 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลง 

 

คะแนนเตม็ 

......... 

 

คะแนนที่ได้  

......... 

 

คะแนนเตม็  

......... 

 

คะแนนที่ได้  

......... 

รวม ๑๐๐  ๑๐๐  

เฉลี่ยผลประเมิน 

สองปีย้อนหลัง 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

 ๖) การพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพย้อนหลัง ๒ ปี 
  การฝึกอบรม (อย่างน้อย ๑๘ ชั่วโมงต่อปี ให้แนบหลักฐานประกอบด้วย) 

๑. หลักสูตร ......................................................................................  
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม ......................................................... 
หลักฐานการผ่านการฝึกอบรม .................................................... 
 

๒. หลักสูตร ......................................................................................  
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม ......................................................... 
หลักฐานการผ่านการฝึกอบรม .................................................... 
 

๓. หลักสูตร ......................................................................................  
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม ......................................................... 
หลักฐานการผ่านการฝึกอบรม .................................................... 
 

  การศึกษาด้วยตนเอง (ระบุ) .................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
  วิธีการอ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 ๗) ผลงานท่ีเสนอพิจารณา (รวมใน ๑ เล่ม)  
  ก. คู่มือการปฏิบัติงานหลัก  
   ช่ืองาน  .................................................................................................................................
  ข. แนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  

   ช่ืองาน    ................................................................................................................................... 
  ค.งาน แผนงาน โครงการท่ีจะท าในอนาคต  
   ช่ืองาน  ..................................................................................................................................... 
  
 ๘) ผลงานท่ีแสดงความเป็นช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ 
(แล้วแต่กรณี และให้กรอกผลงานท่ีเคยเสนอขอรับการแต่งตั้งในระดับที่ต่ ากว่าระดับที่ขอรับการแต่งตั้ง
ด้วย) 
 ๘.๑  งานวิเคราะห์/งานสังเคราะห์ 
  ๘.๑.๑ .............................................................................................  
  ๘.๑.๒ ............................................................................................ 
   
 



-๔- 

  

 ๘.๒  ผลงานวิจัยเพ่ือการพัฒนางาน แบบ R2R  

  ๘.๒.๑ .............................................................................................  

  ๘.๒.๒ ............................................................................................ 

   

 ๘.๓  ผลงานในลักษณะอ่ืน 

  ๘.๒.๑ .............................................................................................  

  ๘.๒.๒ ............................................................................................ 

   

 ขอรับรองว่าข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

 

                             ลงชื่อ                                          ผู้ขอรับการแต่งตั้ง 

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

                             ต าแหน่ง ................................. ............................. 

                             วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
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(แบบส ำหรับกรรมกำรผู้ประเมิน) 
 

แบบแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยสนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะให้ด ำรงต ำแหน่ง ระดับช ำนำญกำร  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปพส. ๐๒ 

แบบประเมินแนวทำงกำรพัฒนำงำน กำรปรับปรุงงำน และ งำน แผนงำน โครงกำรที่จะท ำในอนำคต 
 
 

ชื่อผูข้อรับกำรแต่งตั้ง ................................................................................................................................... ......... 
ต ำแหน่ง ............................................................................................................... ..................... (ระดับปฏิบัติการ) 
 
 

 แนวทำงกำรพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำน และ งำน แผนงำน โครงกำรที่จะท ำในอนำคต 

ชื่องำน (แนวทางการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน)  

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

ชื่องำน (งาน แผนงาน โครงการที่จะท าในอนาคต) 

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

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 
(แนวทำงกำรพัฒนำงำนหรือปรับปรุงงำน และงำน แผนงำน  

โครงกำรที่จะท ำในอนำคต) 

เกณฑ์กำรประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. แนวทำงกำรพัฒนำหรือปรับปรุงงำน 
    ๑.๑ มีความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จและเกิด

ประโยชน์ต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต่อหน่วยงาน ต่อส่วนงาน หรือต่อ
มหาวิทยาลัย 

     

๒. งำน แผนงำน โครงกำรที่จะท ำในอนำคต 
    ๒.๑ เป็นงานที่ต้องใช้วิชาชีพ หรือความรู้ ความสามารถ หรือทักษะ

เฉพาะด้าน 
    ๒.๒ มีความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จและเกิด

ประโยชน์ต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต่อหน่วยงาน ต่อส่วนงาน หรือต่อ
มหาวิทยาลัย 

     

รวม      

คะแนนประเมินโดยเฉลี่ยทั้ง ๒ ข้อ    ....................................  คะแนน 

   คะแนนประเมินโดยเฉลี่ยทั้ง ๒ ส่วน    ....................................  คะแนน 
 
 
 



-2- 
 

(แบบส ำหรับกรรมกำรผู้ประเมิน) 
 

   สรุปผลกำรประเมิน         ผ่ำนกำรประเมิน          ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

         
ลงชื่อ                                                   ประธานกรรมการ 

          ( ................................................................ ) 
 
ลงชื่อ                                         กรรมการ    ลงชื่อ                                    กรรมการ 
     ( .................................................... )          ( ................................................... ) 

 
 
 
หมำยเหตุ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ระดับ ๕ = ดีเด่น  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๐ ขึ้นไป 
 ระดับ ๔  =  ดีมาก  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๐๐ -  ๔.๔๙ 
 ระดับ ๓  =  ดี  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ –  ๓.๙๙ 
 ระดับ ๒  =  พอใช้  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๐๐ –  ๒.๙๙ 
 ระดับ ๑  =  ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ –  ๑.๙๙ 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ใช้ระดับ “ดี” เป็นเกณฑ์ผา่นการประเมินให้ด ารงต าแหน่งช านาญการ 
 
     ดีเด่น    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๐ ขึ้นไป 
   ดีมาก      คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๐๐ -  ๔.๔๙ 
   ด ี      คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ –  ๓.๙๙ 
   พอใช้     คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๐๐ –  ๒.๙๙ 
   ควรปรับปรุง   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ –  ๑.๙๙ 
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(แบบส ำหรับกรรมกำรผู้ประเมิน) 

แบบแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยสนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะให้ด ำรงต ำแหน่ง ระดับช ำนำญกำร  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปพส. ๐๓ 

แบบประเมินคู่มือกำรปฏิบัติงำนหลัก 
 

 

ชื่อผูข้อรับกำรแต่งตั้ง ................................................................................................................................... ......... 
ต ำแหน่ง ............................................................................................................... ..................... (ระดับปฏิบัติการ) 
 
 

ประเภทของผลงำน   

คู่มือกำรปฏิบัติงำนหลัก 

เรื่อง............................................................................................... ............................................................ 

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

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 
(คู่มือกำรปฏิบัติงำนหลัก) 

เกณฑ์กำรประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ความสอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ      

๒. ความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานจากจุดเริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการ 

     

๓. ความถูกต้องและความเป็นไปได้หรือวิธีการในการปฏิบตัิงานในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการปฏิบัตงิาน 

     

๔. ประโยชน์ของคู่มือ      

๕. ความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ของผู้เขียนคู่มือ      

    

คะแนนประเมินโดยเฉลี่ย    ....................................  คะแนน   

 

   สรุปผลกำรประเมิน         ผ่ำนกำรประเมิน          ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

         
ลงชื่อ                                                   ประธานกรรมการ 

          ( ................................................................ ) 
 
ลงชื่อ                                         กรรมการ    ลงชื่อ                                    กรรมการ 
     ( .................................................... )          ( ................................................... ) 
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(แบบส ำหรับกรรมกำรผู้ประเมิน) 

ลงชื่อ                                         กรรมการ ลงชื่อ                                     กรรมการ 
     ( .................................................... )          ( ................................................... ) 

 

ลงชื่อ                                         กรรมการ     ลงชื่อ                                    กรรมการ 
     ( .................................................... )           ( .................................................. ) 
 

 
ลงชื่อ                                         กรรมการ    ลงชื่อ                                    กรรมการ 
     ( .................................................... )          ( ................................................... ) 

 

 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ระดับ ๕ = ดีเด่น  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๐ ขึ้นไป 
 ระดับ ๔  =  ดีมาก  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๐๐ -  ๔.๔๙ 
 ระดับ ๓  =  ดี  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ –  ๓.๙๙ 
 ระดับ ๒  =  พอใช้  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๐๐ –  ๒.๙๙ 
 ระดับ ๑  =  ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ –  ๑.๙๙ 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ใช้ระดับ “ดี” เป็นเกณฑ์ผา่นการประเมินให้ด ารงต าแหน่งช านาญการ 
 
     ดีเด่น    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๐ ขึ้นไป 
   ดีมาก      คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๐๐ -  ๔.๔๙ 
   ด ี      คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ –  ๓.๙๙ 
   พอใช้     คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๐๐ –  ๒.๙๙ 
   ควรปรับปรุง   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ –  ๑.๙๙ 
 
 



-๑- 
 

(แบบส ำหรบักรรมกำรผู้ประเมิน) 

แบบแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัยสวนดุสิต เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรแต่งตั้งพนักงำนมหำวิทยำลัย
สำยสนับสนุนประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะให้ด ำรงต ำแหน่ง ระดับช ำนำญกำร  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ปพส. ๐๔ 

แบบประเมนิผลงำนเชิงวิเครำะห์ เชิงสังเครำะห์ หรือผลงำนวิจัยเพื่อพัฒนำงำน แบบ R2R 
 

 
ชื่อผูข้อรับกำรแต่งตั้ง .............................................................................................................................. 
ต ำแหน่ง ............................................................................................................................... (ระดับปฏิบัติการ) 
 

ประเภทของผลงำน   

ผลงำนเชิงวิเครำะห ์

ชื่อผลงำน............................................................................................................................................. 

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

ผลงำนเชิงสงัเครำะห์ 

ชื่อผลงำน.............................................................................................................................................. 

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

 ผลงำนวิจัยเพื่อพัฒนำงำน แบบ R2R  

ชื่อผลงำน ............................................................................................................................................ 

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

 

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 
(ผลงำนเชิงวิเครำะห ์เชิงสังเครำะห ์หรือผลงำนวิจัยเพ่ือพัฒนำงำน แบบ R2R) 

เกณฑ์กำรประเมนิ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ขอบเขตของผลงาน      
๒. คุณภาพของผลงาน      
๓. ความยุง่ยากซับซ้อนของผลงาน      
๔. ประโยชน์ของผลงาน      
๕. ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ของผู้ท าผลงาน      

    

คะแนนประเมนิโดยเฉลี่ย    ....................................  คะแนน  

   ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ    ....................................  



-๒- 
 

(แบบส ำหรบักรรมกำรผู้ประเมิน) 

   สรุปผลกำรประเมิน         ผ่ำนกำรประเมิน          ไม่ผ่ำนกำรประเมนิ 

         
ลงช่ือ                                                   ประธานกรรมการ 

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

ลงช่ือ                                         กรรมการ    ลงช่ือ                                    กรรมการ 
     ( .................................................... )          ( ................................................... ) 

ลงช่ือ                                         กรรมการ ลงช่ือ                                     กรรมการ 
     ( .................................................... )          ( ................................................... ) 

ลงช่ือ                                         กรรมการ     ลงช่ือ                                    กรรมการ 
     ( .................................................... )           ( .................................................. ) 

ลงช่ือ                                         กรรมการ ลงช่ือ                                     กรรมการ 
     ( .................................................... )          ( ................................................... ) 

ลงช่ือ                                         กรรมการ     ลงช่ือ                                    กรรมการ 
     ( .................................................... )           ( .................................................. ) 

 
หมำยเหตุ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ระดับ ๕ = ดีเด่น  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๐ ขึ้นไป 
 ระดับ ๔  =  ดีมาก  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๐๐ -  ๔.๔๙ 
 ระดับ ๓  =  ดี  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ –  ๓.๙๙ 
 ระดับ ๒  =  พอใช้  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๐๐ –  ๒.๙๙ 
 ระดับ ๑  =  ควรปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ –  ๑.๙๙ 
 
เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ใช้ระดับ “ดี” เป็นเกณฑ์ผ่านการประเมินให้ด ารงต าแหน่งช านาญการ 
     ดีเด่น    คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๕๐ ขึ้นไป 
   ดีมาก      คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๔.๐๐ -  ๔.๔๙ 
   ด ี      คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๐๐ –  ๓.๙๙ 
   พอใช้     คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๒.๐๐ –  ๒.๙๙ 
   ควรปรับปรุง   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๑.๐๐ –  ๑.๙๙ 



-๑- 

 

  แบบแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหน่ง  ระดับช านาญการ   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                      ปพส. ๐๕  
แบบสรุปผลการประเมินผู้ขอรับการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ด ารงต าแหนง่ ระดับช านาญการ 

 
 

ผู้ขอรับการแต่งตั้ง ............................................................................................. .........................................ประเภท ...................................................................................................... 
ต าแหน่ง .......................................................................................................... ..........................สังกัด................................................................................................ .............................. 

 
ส่วนที ่ คุณสมบัติของระดบัช านาญการ พิจารณาจาก เกณฑ์ประเมิน ผลการ

พิจารณา 
๑ ข้อ (๑) มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในระดบัปฏบิัติการหรือต าแหน่งอื่นตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ ก.น.บ. ก าหนด 
ข้อ (๒) เคยปฏิบัติงานหรืองานอ่ืนที่เก่ียวข้องซึ่งเหมาะสมกับต าแหน่งความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏบิัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ป ี
ข้อ (๓) เคยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ปฏิบัติการ มาแล้วไมน่้อยกว่า ๖ ปี ส าหรับผู้มวีุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๔ ปี ส าหรับ
ผู้มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ๒ ปี ส าหรับผู้มวีุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ต าแหน่งประเภทอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่ ก.น.บ. ก าหนด 
ข้อ (๘) พัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผดิชอบให้มปีระสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลา ด้วยการฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง หรือวิธีการอ่ืนๆ 

แบบเสนอขอรับการแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ให้ด ารงต าแหน่ง (ปพส.๐๑) 

เป็นไปตามเกณฑ์ หรือไม่เป็นไป  ตามเกณฑ์ 
 

 

๒ ข้อ (๔) เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในหลาย
หน้าที่รับผดิชอบ 
ข้อ (๖) สามารถชี้แจง แนะน า และให้ค าปรึกษาเก่ียวกับงานทีร่ับผิดชอบ และงานอ่ืนๆ 
ในสายงานเดียวกนัได ้
 

(๑ )แบบประเมินแนวทางการ
พัฒนางาน การปรับปรุงงาน 
และงานแผนงานโครงการ   ท่ีจะ
ท าในอนาคต(ปพส.๐๒) 
(๒) แบบประเมินคู่มือ 

การปฏิบัติงาน (ปพส.๐๓)      

เกณฑ์ประเมินมี ๕ ระดับ  
๕ = ดีเด่น               ๔ = ดีมาก  
๓ = ดี                    ๒ = พอใช ้ 
๑ = ควรปรับปรุง  
 
ใช้ระดับ “ดี” เป็นเกณฑ์ผ่านการประเมิน 

 
 
 
 



-๒- 

 

ส่วนที ่ คุณสมบัติของระดบัช านาญการ พิจารณาจาก เกณฑ์ประเมิน ผลการ
พิจารณา 

๓ ข้อ (๕) สามารถวางแผนปฏิบัตงิานในหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ และสามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการปฏิบัตงิานในหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนา
กระบวนการปฏบิัติงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์
เชิงสังเคราะห์  
และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
แบบ R2R (ปพส.๐๔) 

เกณฑ์ประเมินมี ๕ ระดับ  
๕ = ดีเด่น              ๔ = ดีมาก  
๓ = ดี                   ๒ = พอใช้  
๑ = ควรปรับปรุง  
 
ใช้ระดับ “ดี” เป็นเกณฑ์ผ่านการประเมิน 

 

๔ ข้อ (๗) มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับต าแหนง่ตามที่ 
ก.น.บ. ก าหนด 

ใช้ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๒ 
ปี ในส่วนของสมรรถนะตาม

ข้อบังคับ 

เกณฑ์ประเมิน  
รวมคะแนนท้ัง๒ ปีงบประมาณ  
ไดเ้กินร้อยละ ๗๐  

 

 

คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ได้พิจารณาเสร็จสิ้นในการประชุมครั้งที่ .......... /................. 
วันที่  ……………………..…....………………… 
 

   สรุปผลการพิจารณา     ผ่านการประเมิน   เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งเป็นระดับช านาญการ  
                  ไม่ผ่านการประเมิน   เห็นสมควรไม่เสนอแต่งตั้งเป็นระดับช านาญการ  
 
 
 

(..........................................................) ประธานกรรมการ     (..........................................................) รองประธานกรรมการ 
  
               (...........................................................) กรรมการ           (..........................................................) กรรมการ 
 
               (...........................................................) กรรมการ           (..........................................................) กรรมการ  
 
               (...........................................................) กรรมการ           (..........................................................) กรรมการและเลขานุการ   


