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ค ำน ำค ำน ำ  
  
 ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การเข้าสู่ต าแหน่ง
ระดับช านาญการของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ” เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ.2557 ณ ห้อง 
5204 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และขั้นตอน
ในการขอต าแหน่งช านาญการแก้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ และส่งเสริมผลักดันให้บุคลากร
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการระดับปฏิบัติการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ 
 ภายหลังจากการด าเนินโครงการฯ ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท ารายงานผลการประเมิน
โครงการฯ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน และเพื่อน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมไปปรับปรุง
การด าเนินงานในครั้งต่อไป โดยมิติในการประเมิน แบ่งเป็น 2 มิติ ประกอบด้วย การประเมิรการบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน และการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ทั้งนี้ 
รูปแบบรายงานแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร บทน า วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
และภาคผนวก ซึ่งผลจากการประเมินโครงการฯ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาปรับปรุงงาน และ
เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพภายในของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
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บทสรุปผู้บริหำรบทสรุปผู้บริหำร  
 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเข้าสู่
ต าแหน่งระดับช านาญการของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ” เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557 
ณ ห้อง 5204 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย
ได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และขั้นตอนใน
การขอต าแหน่งช านาญการแก่บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ และส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการระดับปฏิบัติการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา จ านวนทั้งสิ้น 30 คน การด าเนิน
โครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จ านวน 33 คน เป็นบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จ านวน 12 
คน ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา จ านวน 11 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จ านวน 4 คน คณะ
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา จ านวน 3 คน และคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ จ านวน 3 คน มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 
11,160 บาท คิดเปน็ค่าใช้จ่าย 338.18 บาท/คน จากยอดที่ขออนุมัติ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.4 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการฯ พิจารณาจากผลการตอบแบบประเมิน 
แบ่งเป็น 2 มิติ โดยมีตัวบ่งชี้รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ ด้านการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
ประเมินจาก 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการขอต าแหน่งช านาญการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 2) บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีการเตรียมผลงานและยื่นขอต าแหน่ง
ช านาญการภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ประเมินจาก
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ด้านการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
29 คน จากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 87.88 รายละเอียดผลการประเมิน แสดงได้
ดังนี้ 
มิติที่ 1 การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการอบรม 

ตวับง่ชีก้ารประเมนิ ผลการประเมนิ 
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 

และขั้นตอนในการขอต าแหน่งช านาญการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

บรรลเุปา้หมาย 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจ ในระดับดี 

คดิเปน็รอ้ยละ 80.30 
2) บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีการ

เตรียมผลงานและยื่นขอต าแหน่งช านาญการ
ภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

บรรลเุปา้หมาย 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเตรียมผลงานและยื่นขอ
ต าแหน่งระดับช านาญการ ภายในระยะเวลา 1 ปี 

 คดิเปน็รอ้ยละ 48.28 
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มติทิี่ 2 ประสทิธิภาพของการด าเนนิงาน 
1 )  ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โค ร งก า รฯ  มี ค ว ามคิ ด เ ห็ นต่ อ

ประสิทธิ ภ าพในการด า เนิ น งานภาพรวม                 
มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

บรรลเุปา้หมาย 
มีคา่เฉลีย่ 4.26 อยู่ในระดบัมาก 

2)  ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อการ
ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 

บรรลเุปา้หมาย 
มีคา่เฉลีย่ 4.52 อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 

3)  ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อการ
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 

บรรลเุปา้หมาย 
มีคา่เฉลีย่ 3.90 อยู่ในระดบัมาก 

4)  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

บรรลเุปา้หมาย 
มีคา่เฉลีย่ 4.33 อยู่ในระดบัมาก 

5)  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

บรรลเุปา้หมาย 
มีคา่เฉลีย่ 4.29 อยู่ในระดบัมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี 11  บทน ำบทน ำ  
....หลักกำรและเหตุผลหลักกำรและเหตุผล......  

 ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะปัจจัยด้านบุคคลากรเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญในการชี้ขาดความส าเร็จในการท างานของทุกองค์กร ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นกลไกส าคัญ
ที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

 ผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เห็นถึงความส าคัญในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ ให้เป็นผู้  “ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และสามัคคี ”  ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้มีการด าเนินการเชิงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากร 
และระบบการบริหารงานบุคคลที่มีแนวทางหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการใช้การบริหารจัดการสมรรถนะ (Performance Management)  และการ
จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) เป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความส าคัญใน
การส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามต าแหน่งหรืองานที่ครองอยู่ด้วยเช่นกัน 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เป็นหน่วยงานหนึ่ง ภายใต้การก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ คณะฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ และด าเนินการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้กรอบแนวคิด “การ
สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และการรักษาบุคลากรให้คงอยู่ใน
องค์กร” ซึ่งการด าเนินการ “สรรหา พัฒนา รักษา” บุคลากรนั้น ทางคณะฯ ให้ความส าคัญแก่บุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการเป็นอย่างมาก และความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร โดยผู้บริหารได้เล็งเห็น
ถึงการส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯ เป็นผู้มีความรู้ มีศักยภาพ และสมรรถนะในการท างาน โดยการส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในสายงานที่บุคลากรด ารงต าแหน่ง
อยู่ หากแต่ในส่วนของการสร้างความก้าวหน้าในสายงานของบุคคลนั้น เนื่องจาก บุคลากรของคณะฯ มีอายุ
การปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ปี ในช่วงที่ผ่านมา จึงยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนนี้ หากแต่ในปีงบประมาณ  2557 
นี้ คณะฯ มีแนวค ิดในการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรในรูปแบบของโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ” 
 
 
 



 

4 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

......วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์...... 

1) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการขอต าแหน่งช านาญการแก่บุคลากร
สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

2) เพื่อส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการระดับปฏิบัติการก้าวเข้าสู่
ต าแหน่งช านาญการ 

 

......กลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มเป้ำหมำย......  

บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 30 คน 
 

......ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ......  
1) ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการขอต าแหน่ง

ช านาญการ 
2) บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการได้จัดท าข้อมูลและผลงานเพื่อยื่นขอต าแหน่งระดับ

ช านาญการ 
 

......ตัวช้ีวัดตัวช้ีวัด......  
1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการขอต าแหน่ง

ช านาญการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมีการเตรียมผลงานและยื่นขอต าแหน่งระดับ

ช านาญการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี 22  วิธีกำรด ำเนินงำนวิธีกำรด ำเนินงำน  
......กระบวนกำรด ำเนินงำนกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมหลัก ตำมหลัก PPDDCCAA......  
  
PPLLAANN  
ล าดับที่ 1 จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2557 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557 มีมติมอบหมายให้คณะฯ จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สามารถเข้าสู่
ต าแหน่งที่เพิ่มสูงขึ้น 

ล าดับที่ 2 คณบดี ประสานงานกับ ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อเรียนเชิญมาเป็นวิทยากร และก าหนดวันจัดโครงการฝึกอบรมฯ 

DDOO 
ล าดับที่ 1 คณบดี มอบหมายผู้รับผิดชอบ จัดท าหนังสือขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร และจัดท าข้อเสนอ

โครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย 
ล าดับที่ 2 ผู้รับผิดชอบ จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา 

ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา และบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  

ล าดับที่ 3 ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ประกอบด้วย อาคารและสถานที่ 
ก าหนดใช้ ห้อง 5204 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จัดท าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม การจัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  จัดท าแบบ
ประเมินผลการจัดโครงการฯ 

ล าดับที่ 4 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการของบุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ” ในวันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

CChheecckk 
ล าดับที่ 1 จัดเก็บแบบประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโคงการฯ ท าการประเมินผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลการ

ประเมิน วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
AAccttiioonn  
ล าดับที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม

โครงการฯ 
ล าดับที่ 2 น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 



 

6 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

......วิธีวัดและประเมินผลวิธีวัดและประเมินผล......  
  
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
วิทยาเขตศรีราชา ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์              
ศรีราชา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
  
เครื่องมือที่ใช้เครื่องมือที่ใช้  

ใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ เพศ สังกัด 
สถานภาพ ต าแหน่งงาน และอายุงาน 

ส่วนที่ 2  เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และความพึงพอใจที่มีต่อการจัด
โครงการ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
  
วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
          สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ  

  สถิติที่ใช้ คือ ค่าสถิติพื้นฐานแบบร้อยละ (Percentage) สูตรในการค านวณ คือ 100
n
fP   

 
โดยที่ P = ค่าร้อยละ 
 f       =    ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
 n      =    จ านวนความถี่ทั้งหมด 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50 หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
 ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 



 

7 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี 33  ผลกำรด ำเนินงำนผลกำรด ำเนินงำน  
...... ผลกำรประเมินโครงกำรผลกำรประเมินโครงกำร......  
  
กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  
  คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง  “การเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ” โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 1) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการขอต าแหน่งช านาญการแก่บุคลากรสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ และ 2) เพื่อส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการระดับ
ปฏิบัติการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้อง 5204 อาคาร 5 คณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา โดยผลประเมินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุของการอบรม แสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์ ข้อ 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการขอต าแหน่งช านาญการแก่

บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการขอ

ต าแหน่งช านาญการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความสามารถระดับดี คิดเป็นร้อยละ 80.30 

รายการ ระดบัความคดิเหน็ คา่เฉลีย่ ระดบั 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ 

ท่านทราบข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้าตามสาย
งานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

กอ่น 0 
(0.00) 

3 
(10.34) 

13 
(44.83) 

7 
(24.14) 

6 
(20.69) 

2.45 นอ้ย 

หลงั 7 
(24.14) 

15 
(51.72) 

7 
(24.14) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.00 มาก 

ท่านทราบหลัก เกณฑ์ และวิ ธีการประเมิน
พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสุนนและช่วย
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญงาน/
ช านาญการ 

กอ่น 0 
(0.00) 

3 
(10.34) 

13 
(44.83) 

7 
(24.14) 

6 
(20.69) 

2.45 นอ้ย 

หลงั 7 
(24.14) 

16 
(55.17) 

6 
(20.69) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.03 มาก 

 
 
 
 
 
 



 

8 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

ตารางที่ 1  (ต่อ) 
วัตถุประสงค์ ข้อ 2 เพื่อส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการระดับปฏิบัติการก้าวเข้า

สู่ต าแหน่งช านาญการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการมีการเตรียมผลงานและยื่นขอ

ต าแหน่งระดับช านาญการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีการเตรียมผลงานและยื่นขอต าแหน่งระดับ

ช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 48.28 
รายการ การเตรยีมผลงานและยืน่ขอ 

ภายใน 1 ป ี 2-3 ป ี 4-5 ป ี มากกวา่ 5 ป ี ไมร่ะบ ุ
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการระดับปฏิบัติการ มีการเตรียม
ผลงานและย่ืนขอต าแหน่งระดับช านาญการ ภายใน 1 ปี 

14 
(48.28) 

2 
(6.90) 

6 
(20.69) 

0 
(0.00) 

7 
(24.14) 

 
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  
  การด าเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการของ
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ” ได้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมอบรม โดยแบ่งข้อ
ค าถามออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการ
ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมส าหรับเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผล
การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก รายละเอีดยแสดงได้
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินการบรรลุประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
ภาพรวม ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานภาพรวม                 

มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมาก  
ด้านการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร :  
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด 

รายการ ระดบัความคดิเหน็ คา่เฉลีย่ ระดบั 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ 

1)  สามารถอธิบายเข้าใจชัดเจน 15 
(51.72) 

13 
(44.83) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.48 มาก 

2)  สามารถตอบปัญหาข้อซักถามของผู้เข้าร่วมได้อย่าง  
ชัดเจนและตรงประเด็น 

17 
(58.62) 

11 
(37.93) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.55 มากทีส่ดุ 

ระดบัคะแนนคา่เฉลีย่ 4.52 มากทีส่ดุ 



 

9 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ด้านการกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อการกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย โดยมีค่าเฉลี่ย 3.90 อยู่ในระดับมาก  

รายการ ระดบัความคดิเหน็ คา่เฉลีย่ ระดบั 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ 

1)  การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อมูลการจัดโครงการฯ 
และการลงทะเบียนเข้าร่วม 

6 
(20.69) 

16 
(55.17) 

6 
(20.69) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

3.93 มาก 

2)  การติดต่อประสานงาน 6 
(20.69) 

16 
(55.17) 

5 
(17.24) 

1 
(3.45) 

1 
(3.45) 

3.86 มาก 

ระดบัคะแนนคา่เฉลีย่ 3.90 มาก 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ : 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก  

รายการ ระดบัความคดิเหน็ คา่เฉลีย่ ระดบั 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ 

1)  ความพร้อมและตั้งใจในการบริการ 15 
(51.72) 

10 
(34.48) 

3 
(10.34) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

4.34 มาก 

2)  การต้อนรับและปฏิสัมพันธ์ 14 
(48.28) 

11 
(37.93) 

3 
(10.34) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

4.31 มาก 

ระดบัคะแนนคา่เฉลีย่ 4.33 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก : 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับมาก  

รายการ ระดบัความคดิเหน็ คา่เฉลีย่ ระดบั 
มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยทีส่ดุ 

1)  ความเหมาะสมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และ
สถานที่จัดโครงการ 

11 
(37.93) 

15 
(51.72) 

3 
(10.34) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.28 มาก 

2)  รสชาติ ความเพียงพอ และคุณภาพของอาหารว่าง 
และอาหารกลางวัน 

10 
(34.48) 

18 
(62.07) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.31 มาก 

ระดบัคะแนนคา่เฉลีย่ 4.29 มาก 
 

  
  
  
  



 

10 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรข้อเสนอแนะที่ได้จำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
  1) ระยะเวลาของการจัดโครงการฝึกอบรมฯ น้อยเกินไป 
 2) เอกสารประกอบการฝึกอบรมบางหน้ามีตัวอักษรเล็กเกินไป และมีพื้นสีด า ท าให้อ่าน
ข้อความไม่เห็น 
 3) ให้มีเอกสารตัวอย่างของบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการที่ได้รับต าแหน่งระดับ
ช านาญการ มาให้ศึกษาเพิ่มเติมเป็นแนวทางในการเขียนผลงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 4) ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ และให้เอกสาร เช่น ระเบียบการเข้าสู่ต าแหน่งที่เพ่ิมสูงขึ้น เป็นปัจจุบัน 
 5) ต้องการให้ฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานลงในแบบฟอร์ม เพื่อให้วิทยากรได้เสนอแนะแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 
 

...... ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไขปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงแก้ไข......  
  

ปัญหา อปุสรรคปัญหา อปุสรรค  แนวทางแกไ้ขแนวทางแกไ้ข  
1)  ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรม

ถึงบุคลากรคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน                   
วิทยาเขตศรีราชา 

1)  คณะฯ สร้างช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการส่งหนังสือถึงหน่วยงาน
ต่าง ๆ แล้ว เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
ของคณะเศรษฐศาสตร์  ศรี ราชา  หรือของ              
วิทยาเขตศรีราชา หรือการส่ง mail group ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยวิทยาเขตศรีราชา และให้มี
การลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ 

2)  ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบ
ประเมินคุณสมบัติและผลงาน เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ระดับช านาญการ/ช านาญงาน 

2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้วิทยากรได้ให้
ค าแนะน าแก่ผู้เข้าร่วมอบรมแต่ละท่าน เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมมีต าแหน่งงาน และภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบแตกต่างกัน 

 
 
 

  
  
  
  



 

11 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

...... สำระส ำคญัของกำรอบรมสำระส ำคญัของกำรอบรม......  
 

เส้นทำงควำมก้ำวหนำ้ตำมสำยงำนของพนกังำนมหำวทิยำลัยสำยสนบัสนนุและเส้นทำงควำมก้ำวหนำ้ตำมสำยงำนของพนกังำนมหำวทิยำลัยสำยสนบัสนนุและ
ชว่ยวชิำกำร มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์ชว่ยวชิำกำร มหำวทิยำลัยเกษตรศำสตร์  
  

  เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของพนกังานมหาวทิยาลยั สายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของพนกังานมหาวทิยาลยั สายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ   
ส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ ปส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิตั้งแต่ ป..ตรี ขึ้นไปตรี ขึ้นไป  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ผลงานที่เสนอเพื่อขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและผลงานที่เสนอเพื่อขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ มกช่วยวิชาการ มก..  

ประเภทต าแหนง่  ผลงาน 
ต าแหนง่ประเภททั่วไป   
ระดบัช านาญงาน 1.  ใช้วิธีการประเมิน (ข้าราชการ ใช้คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม) 
ระดบัช านาญงานพเิศษ 
(ก.บ.ม.ก าหนดต าแหนง่) 

1.  คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย 1 เล่ม และ 
2.  ผลงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างน้อย 1 

เรื่อง 
  

เชี่ยวชาญพเิศษ 
มีผลงานด ารงต าแหนง่เชี่ยวชาญ ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

เชี่ยวชาญ 
มีผลงานด ารงต าแหนง่ช านาญการพิเศษ ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี 

ช านาญการพเิศษ 
มีผลงานและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานระดับช านาญการ 

ป.เอก 2 ป ีป.โท 5 ป ีป.ตร ี9 ปี 

ช านาญการ 
ประเมินผลงานยอ้นหลงั 3 ปี โดยคณะกรรมการ 

ปฏิบตักิาร 
มีเวลาปฏิบัติงานในต าแหน่งไมน่อ้ยกวา่ 4 ปี 

ผอ.ส านกังานอธกิารบด ีหรอื เทยีบเทา่ 

ผอ.กองหรอืเทยีบเทา่ 

ผูป้ฏบิตังิานหวัหนา้งาน 



 

12 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

ประเภทต าแหนง่  ผลงาน 
ต าแหนง่ประเภทวชิาชพีเฉพาะ/เชีย่วชาญเฉพาะ 
ระดบัช านาญการ 1.  ใช้วิธีการประเมิน (ข้าราชการ ใช้คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่ม 

และ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง) 

ระดบัช านาญการพเิศษ 
(ก.บ.ม.ก าหนดต าแหนง่) 

1.  ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานใน
หน้าที่ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ 

2.  งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างน้อย 1 
เรื่อง/รายการ 

ระดบัเชีย่วชาญ 
(ก.บ.ม.ก าหนดต าแหนง่) 

1.  ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่นซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ และ 

2.  งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ระดบัเชีย่วชาญพเิศษ 
(ก.บ.ม.ก าหนดต าแหนง่) 

1.  ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือผลงานลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนางานของสถาบันอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ 
และ 

2.  งานวิจัยซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

  
  อัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสุนนและอัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสุนนและ

ช่วยวิชาการช่วยวิชาการ  
ต าแหนง่ทางวชิาการ อตัราเงนิประจ าต าแหนง่ทีไ่ดร้ับ (บาท/เดอืน) 

ขา้ราชการ พนกังาน 
เงนิประจ าต าแหนง่ คา่ตอบแทน เงนิประจ าต าแหนง่ 

เชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 13,000 13,000 
เชี่ยวชาญ 9,900 9,900 9,900 
ช านาญการพิเศษ (วช.) 5,600 (วช.) 5,600 3,500 
ช านาญการ (วช.) 3,500 - - 
  
  
  



 

13 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินพนักงำนมหำวิทยำหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินพนักงำนมหำวิทยำ ลัย สำยสนับสนุนและ                 ลัย สำยสนับสนุนและ                 
ช่วยช่วยวิชำกำร เพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำนวิชำกำร เพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน//ช ำนำญกำรช ำนำญกำร  
  
หลักเกณฑ์ :  พิจารณาจากระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง โดยต้องมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานในต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
ผู้ประเมิน : ด าเนินการในรูปคณะกรรมการซึ่ง ก.บ.ม. แต่งตั้งอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่

เกิน 5 คน โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งรับผิดชอบงานใกล้ชิดกับ
ต าแหน่งที่จะประเมินเป็นกรรมการด้วย 

แนวปฏิบัต ิ : ผู้รับการประเมินจัดท าแบบประเมินเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งและเสนอผ่าน
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป (รองอธิการบดี/
คณบดี/ผู้อ านวยการสถานบันหรือส านัก) เพื่อให้หน่วยงานเสนอไปยัง
มหาวิทยาลัย โดยมีกองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเสนอแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน 

องค์ประกอบการประเมิน :  ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 
 คุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นและส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานนั้น 

เกณฑ์การประเมิน :  ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละรายการประเมินไม่ต่ ากว่า ระดับ 2 
จากระดับ 5 และ 

 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมของการประเมินแต่ละองค์ประกอบ               
ไม่ต่ ากว่า ระดับ 3 จาก 5 ระดับ 

 กรณี คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่สมควรเข้าสู่ต าแหน่งช านาญงาน/
ช านาญการ เนื่องจากมีข้อที่ต้องแก้ไข 
-  คณะกรรมการเสนอประเด็นและวิธีการแก้ไขหรือพัฒนาผู้รับการ
ประเมิน 

-  ให้มีการเสนอรับการประเมินใหม่ภายใน 6 เดือน หลังจากการ
ประเมินครั้งแรก 

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   กองการเจ้าหน้าที่ สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการเสนอที่
ประชุม กบม. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง 

 กองการเจ้าหน้าที่ เสนออธิการบดีลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 
 
 
 
 



 

14 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

  แบบประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญงาน แบบประเมินเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญงาน  / /ช านาญการช านาญการ   

  



 

15 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

  



 

16 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

17 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

18 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

19 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

20 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

21 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

22 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

23 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

24 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

25 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

  
 



 

26 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

  
  
  



 

27 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  
  

การพฒันาการพฒันา//ปรบัปรงุระบบสมรรถนะบคุลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ปรบัปรงุระบบสมรรถนะบคุลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) 
L - Leadership : ภาวะผู้น า 
SS - Strategic Thinking and  
Strategic HR Direction 

: การคิดเชิงกลยุทธ์และการก าหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 

EC - Empowering and Coaching : การพัฒนาทีมงาน 
CM - Change Management : การบริหารความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
NB - Network Building : การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน 
RM - Resource Management : การบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
สมรรถนะประจ ากลุ่มงานสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  
(Functional Competency of Academic Supporting Staff) 
SM - Service Mind : การใส่ใจบริการ 
AL - Ability to Lean : ความสามารถในการเรียนรู้ 
PI - Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการท างาน 
สมรรถนะหลัก (Core Competency : I-AM-KA-S-E-T) 
I - Innovation : มีความคิดริเริ่ม 
AM - Achievement Motivation : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
KA - Kasetsart Attachment : มีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
S - Self Development : พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
E - Ethics : ยึดมั่นในคุรธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
T - Teamwork : ท างานเป็นทีม 
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน (Knowledge and Skills) 
RK - Regulation Knowledge : ความรู้เรื่องกฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
WC - Written Communication : ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
QL - Quality Development 
Literacy 

: ความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาคุณภาพ 

RL - Research Literacy : ความรู้ความสามารถด้านการวิจัย 
EL - English Literacy : ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
CL - Computer Literacy : ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  



 

28 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

จรรยำบรรณขอจรรยำบรรณของบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ งบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   
จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ การปฏิบัติงานและหน่วยงาน 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
บุคลากรมหาวิทยาลัย 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัตหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัตหน้าที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 
  บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระท าการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิสิต 

หรือผู้รับบริการเพื่อกระท าหรือไม่กระท าการใด โดยมีเจตนาทุจริต ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ
อย่างร้ายแรง และให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้แสดงความคิดเห็นทางวิชาการอย่างมีอคติ หรือปราศจากการพิจารณาข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน หลักวิชาการ ท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ถือเป็นการกระท าผิด
จรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยที่น าผลงานทางวิชาการ หรือผลงานของผู้อื่น มาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ ถือ
เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้น าาแนวคดิดทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิชอบ หรือที่ได้ท าให้
ผู้อื่นหลงผิดในผลงานของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่าง
ร้ายแรง และให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยควรค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญโดยปฏิบัตหน้าที่อย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงอุทิศเวลาให้แก่ราชการ และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
อย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่าโดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัตตอ่ทรัพย์สินของตนเอง 

 
 
  



 

29 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของ
ตนทัง้ ในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ไขปัญหาร่วมกันรวมทั้งการเสนอแนะในสิ่ง
ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยซ่งึ  เป็นผู้บังคับบัญชาพึงบริหารงานแบบธรรมภิบาล ดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญ ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี 
ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัตหิหน้าที่เพื่อประโยชนข์ของส่วนรวม 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ และมนุษย์
สัมพันธ์อันดี 

จรรยาบรรณต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม 
  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงให้บริการต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟ้อื มีน ้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยนเมื่อเห็นว่าเรื่องใด
ไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ขี องตนจะตอ้งปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ 
ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไปบุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเว้นการ
รับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสยัทีว่ิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้ม้าติดต่องาน 
หรือผู้ซึ่งอาจไดร้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดท่รี  ับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการ
ตามสมควรแก่กรณี 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระท าการล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนิสิตซึ่ ง มิใช่คู่
สมรสของตน ถือเป็นการกระท าผดิ จรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระท าการเปิดเผยความลับของนิสิต หรือผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติ
หน้าทีห่รือจากความไว้วางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสิต หรือผู้รับบริการ ถือเป็น
การกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 

  บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระท าการสอน หรืออบรมนิสติ เพื่อให้กระท าการท่รี  ู้อยู่ว่าผิดกฎหมาย            
กฎระเบยีบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย หรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ถือเป็นการ
กระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
 



 

30 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

ภำคผนวกภำคผนวก  
...... ภำคผนวกที ่ภำคผนวกที ่1 1 บนัทกึกำรอนมุติัโครงกำรบนัทกึกำรอนมุติัโครงกำร......

  
  



 

31 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

32 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

33 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

34 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

35 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

  

  



 

36 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

...... ภำคผนวกที่ ภำคผนวกที่ 2 2 เครื่องมือเก็บรวบรวมเครื่องมือเก็บรวบรวม...... 
 

 
 



 

37 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

...... ภำคผนวกที่ ภำคผนวกที่ 3 3 หลักฐำนกำรท ำกิจกรรมหลักฐำนกำรท ำกิจกรรม......  
  

หนงัสอืเชญิเปน็วทิยำกรหนงัสอืเชญิเปน็วทิยำกร 

 
  
  



 

38 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

หนงัสอืเชญิบคุลำกรคณะเศรษฐศำสตร ์ศรรีำชำ เขำ้รว่มโครงกำรฝกึอบรมฯหนงัสอืเชญิบคุลำกรคณะเศรษฐศำสตร ์ศรรีำชำ เขำ้รว่มโครงกำรฝกึอบรมฯ 

 
 

  



 

39 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

หนงัสอืเชญิบคุลำกรหนว่ยงำนตำ่ง ๆ ภำยในวทิยำเขตศรรีำชำ เขำ้รว่มโครงกำรฝกึอบรมฯหนงัสอืเชญิบคุลำกรหนว่ยงำนตำ่ง ๆ ภำยในวทิยำเขตศรรีำชำ เขำ้รว่มโครงกำรฝกึอบรมฯ 

 
 



 

40 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

 



 

41 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

ใบลงชือ่เขำ้รว่มโครงกำรฝกึอบรมฯใบลงชือ่เขำ้รว่มโครงกำรฝกึอบรมฯ



 

42 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

43 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 



 

44 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

 
 



 

45 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

......ภำคผนวกที่ ภำคผนวกที่ 4 4  รำยจ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรำยจ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำร......  
  

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

วนัพธุที ่10 กนัยายน พ.ศ.2557 
ณ หอ้ง 5204 อาคาร 5 คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ล าดับ รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 
ค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติโครงการ 15,000.00 
ค่าใช้จ่าย  

1 ค่าตอบแทนวิทยากร (3 ชม.*1,500 บ.) 4,500.00 
2 ค่าอาหารกลางวัน 4,600.00 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,060.00 
4 ค่ายานพาหนะ 1,000.00 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 11,160.00 
เงินคงเหลือ 3,840.00 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

46 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

...... ภำคผนวกที่ ภำคผนวกที่ 55  ภำพกิจกรรมภำพกิจกรรม......  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 
รายงานผลการด าเนนิงาน 

โครงการฝกึอบรมเชงิปฏบิตั ิเรือ่ง “การเขา้สูต่ าแหนง่ระดบัช านาญการของบคุลากรสายสนบัสนนุและชว่ยวชิาการ” 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
...... ภำคผนวกที่ ภำคผนวกที่ 6 6 เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม......  
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มุ่งสรา้งศาสตรแ์ห่งแผ่นดนิเพื่อความกินดีอยูด่ีของชาติมุ่งสรา้งศาสตรแ์ห่งแผ่นดนิเพื่อความกินดีอยูด่ีของชาติ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
KASETSART UNIVERSITYKASETSART UNIVERSITY

การเข้าสูต่ําแหน่งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการู ญ ญ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

สมจิตต์  ปาละกาศ
ผ้ช่วยอธกิารบดฝี่ายบรหิารทรัพยากรบคคล

พุธที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
ห้อง ๕๒๐๔ อาคาร ๕ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สํานึกด ี(Integrity) มุ่งม่ัน (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge creation) สามัคคี (Unity)

ผูชวยอธการบดฝายบรหารทรพยากรบุคคล

AGENDA

• ชวนคิดชวนคุย
• เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัย• เสนทางความกาวหนาตามสายงานของพนกงานมหาวทยาลย

สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน/
ชํานาญการ

• การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรุ
• หมายเหตุ เรื่อง จรรยาบรรณ
• ของฝากสง่ท้าย
• Q & A
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ขอพดูอะไรสกัหน่อย วนันีไ้ดร้บัเชิญมาปลูกตน้ไม ้ก็ทําใหคิ้ดว่า การปลูกตน้ไม้
ก็จําเป็นจะตอ้งเลือกว่าตน้อะไรจึงจะดี เหมาะสําหรบัมหาวิทยาลยั  ตน้ไม้
อะไรๆ ก็สีเขียว ตน้นนทรีทีเ่ลือกเป็นตน้ไมข้องเกษตร ก็เหมาะสมทีมี่สีเขียว
ดว้ย เหมาะมากและน่ายินดีมาก ทีต่น้นนทรีนัน้ปลูกไดท้ัง้ทกุแห่งของไทย ู ุ
เพราะทนแลง้ ทนแดดได ้นีเ่ป็นความหมายทีดี่ เพราะคนไทยถา้ปลูกในแผ่นดิน
ไทย ก็เติบโตดี และเจริญดี  ตน้ไมต้อ้งมีดิน จึงจะเจริญไดดี้ ถา้เอาไปไวใ้น
กระถาง หรือเอาไปปลูกในน้ําหรือปลูกในน้ํายาคณุภาพดีๆ จากต่างประเทศ ก็
จะหงอย อยู่ไม่ได ้เขาตอ้งการดิน  ขอฝากตน้ไมนี้ใ้หม้หาวิทยาลยัและนิสิต
ช่วยกนัรกัษาใหดี้ อย่าใหห้งอย ขอฝากนิสิตทัง้หลาย ขอใหช่้วยกนัรกัษาตวัเอง
ใหดี้ และอย่าลืมว่าตวัเองนัน้จะอยู่กนัไดก็้ดว้ยแผ่นดินไทย ขอใหช่้วยรกัษาู
แผ่นดินไทยไวด้ว้ย คนไทยถา้ไร้แผ่นดินก็จะหงอยกนัหมด อยู่กนัไม่ได ้และเรา
ก็ไม่อยากใหเ้ป็นเช่นนัน้”
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕

• เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

• ส ้ ์ ้ ื่ ป็ ศิ ื่ ใช้ป โ ช ์• สรางองคความรูเพอความเปนเลศและเพอการใชประโยชน

• บริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน

• อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อเชิดชูความ
เป็นไทยและนําพาสู่สากล

• ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและ
่รองรับการเปลี่ยนแปลง

วิทยาศาสตร์ ศรีราชา  *
ิ ์ ี

วิทยาเขตศรีราชาวิทยาเขตศรีราชา

สํานักงานวิทยาเขตคณะสํานักงานอธิการบดี

ํ ส 

วิทยาเขตบางเขนวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสนวิทยาเขตกําแพงแสน

คณะ
คณะ

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตศรีราชาวทิยาเขตศรีราชา

สํานักงานอธิการบดี

วิทยาเขตบางเขนวทิยาเขตบางเขน วิทยาเขตกําแพงแสนวทิยาเขตกําแพงแสน

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  *
วิทยาการจดัการ  *

วิทยาลยัพาณิชยนาวีนานาชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
อตุสาหกรรมเกษตร  *
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  *

กองธุรการ (กําแพแงแสน) 
กองบริการการศึกษา           
(กําแพงแสน)
กองกิจการนิสิต          
(กําแพงแสน)  *
กองอาคารสถานท่ี
และยานพาหนะ          
(กําแพงแสน)  *

 

วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัดสกลนคร

วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัดสกลนคร

กองกลาง
กองการเจ้าหน้าท่ี
กองกิจการนิสิต
กองคลงั
กองบริการการศึกษา
กองแผนงาน
กองยานพาหนะ
อาคารและสถานท่ี
กองวิเทศสมัพนัธ์

 
สํานกัการกีฬา  *

สํานกังานทรัพย์สิน  *
สํานกังานบริการวิชาการ *

สํานกังานกฎหมาย  *
ศนูย์การศึกษานานาชาติ  *
ศนูย์วิชาบรูณาการ หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  *

 

เกษตร
บริหารธุรกิจ

ประมง
มนษุยศาสตร์
วนศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

เศรษฐศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์  *
สงัคมศาสตร์
สตัวแพทยศาสตร์
อตุสาหกรรมเกษตร
บณัฑิตวิทยาลยั
คณะสิ่งแวดล้อม 
คณะเทคนิคการสตัวแพทย์  *

เกษตรกาแพงแสน 
วิศวกรรมศาสตร์  
กําแพงแสน
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์และ
พฒันศาสตร์  *
สตัวแพทย์ศาสตร์  **
คณะวิทยาศาสตร์    
การกีฬา  *

สํานกังานวทิยาเขต ศรีราชา *

สํานัก
 

คณะ
ศูนย์

ศนูย์เทคโนโลยี

 สํานกังานโครงการจดัตัง้  

ชีวภาพเกษตร  *

สํานกัวิทยบริการศรีราชา  *

สํานกัประกนัคณุภาพ  *

         

         

ศนูย์กีฬา กําแพงแสน  * 

วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัดสกลนคร

วทิยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ

 จังหวัดสกลนคร

สถานพยาบาล มก.

 

วิศวกรรมศาสตร์

 

   

 

เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  *

สํานกังานตรวจสอบภายใน *  วิทยาเขตสพุรรณบรีุ

ศิลปะศาสตร์และวิทยาการจดัการ *
สาธารณสขุศาสตร์ *

สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง มก.
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจ.สกลนคร

สถาบนัวิจยัและพฒันาแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
สถาบนัค้นคว้าและพฒันา
ผลติผลทางการเกษตรและ

อตุสาหกรรมเกษตร
สถาบนัค้นคว้าและพฒันา  

ผลติภณัฑ์อาหาร

สถาบนัค้นคว้าและพฒันา
ระบบนิเวศเกษตร  *

สถาบนัอินทรีจนัทรสถิตย์
เพ่ือการค้นคว้าและพฒันา

 ด้านพืชศาสตร์  *

สถาบันสมทบ

 * ดําเนินการจดัตัง้เป็นการภายใน   **  เป็นสว่นงานท่ีขยายการดําเนินงานจากหน่วยงานเดิมท่ีวทิยาเขตบางเขน

วิทยาลยัการชลประทาน
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
นพรัตน์วชิระ

ศนูย์นานาชาติ    
สิรินธรเพ่ือการ 
วิจยัพฒันาและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี  *

สํานกัทะเบียน           
และประมวลผล

สํานกับริการ    
คอมพิวเตอร์

สํานกัสง่เสริมและ
ฝึกอบรม

สํานกัหอสมดุ

สํานกัสง่เสริม   
และฝึกอบรม
กําแพงแสน  *
สํานกัหอสมดุ  
กําแพงแสน  *

สถาบนัสวุรรณ       
วาจกกสิกิจ   
เพ่ือการค้นคว้า   
และพฒันา    
ปศสุตัว์และ   
ผลติภณัฑ์สตัว์  *
สถาบนัวิจยัและ
พฒันาแห่ง  
กําแพงแสน  **

สถาบันศูนย์ สํานักสํานักสถาบัน

สํานกังานวทิยาเขต  *
สํานกัวิทยบริการ  *

สํานัก  

สํานกัพิพิธภณัฑ์        และวฒันธรรมการเกษตร

ส ถาบัน  

จ.

 

  **  

 

      
  

  
   

 

สถาบันศูนย์ สํานักสํานักสถาบัน

 

       

สถาบัน 

สถาบนัวิทยาการขัน้สงู
แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  *
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22 ก.ค. 5722 ก.ค. 57 10,40710,407

ประเภท
วทิยาเขตศรีราชา

ผลรวมสาย
วชิาการ

สายสนับสนุนฯ 
(ด้านวิจัย)

สายสนับสนุนฯ (ด้าน
บริหารจัดการ)

อ่ืนๆ

ข้าราชการ 8 1 9 18
พนักงานมห
วทิยาลัย

185 40 36 261

ลูกจ้างประจาํ 11 11
ลูกจ้างช่ัวคราว

พนักงานเงนิรายได้ 34 63 81 74 252
พนักงานราชการ 2 2 4

้ ั่

ประเภทบุคลากร บางเขน กาํแพงแสน ศรรีาชา สกลนคร ผลรวม
ทัง้หมด

ข้าราชการ 1,554 432 18 8 2,012
พนกังาน
มหาวทิยาลยั

1,888 487 261 323 2,959

พนกังาน
มหาวทิยาลยัเงนิ
รายได้

2,883 698 252 161 3,994

พนกังาน
ราชการ 61 15 4 32 112

ลกูจ้างชัว่คราว 53 39 - - 92
ลูกจางชวคราวชาว
ต่างประเทศ

ผู้ทรงคุณวุฒพิเิศษ 32 1 33
ผู้มีความรู้
ความสามารถ
พเิศษ

3 3

ผลรวมทัง้หมด 262 107 128 85 582

ลกูจ้างประจาํ 516 296 11 - 823
ผู้ทรงคุณวฒุิ
พเิศษ

205 17 33 5 260

ผู้มคีวามรู้
ความสามารถ
พเิศษ

28 1 3 1 33

ลกูจ้างชัว่คราว
ชาวตา่งประเทศ

92 27 - 3 122

ผลรวมทัง้หมด 7,280 2,012 582 533 10,407

สถานภาพทรัพยากรบุคคล วข. ศรช.

หน่วยงาน วิชาการ สนับสนุน อ่ืนๆ

สัดส่วน 

สนับสนุน และ
วิชาการ: วิชาการ: วชิาการ:

อ่ืนๆ

สาํนักงานวทิยาเขตศรีราชา 1 130 6 136
130.00 6.00 136

สาํนักวทิยบริการ 0 57 5 62
0 0 ∞

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 24 17 0 17
0.71 0.00 1

คณะวทิยาการจัดการ ศรีราชา 64 30 0 30
0.47 0.00 0

อนๆ
สนับสนุน อื่นๆ สนับสนุนและอ่ืนๆ

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 66 26 0 26
0.39 0.00 0

คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา 62 33 0 33
0.53 0.00 1

วทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 42 16 0 16
0.38 0.00 0

รวมวทิยาเขตศรีราชา 259 309 11
320

1.19 0.04 1
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• ทุกคนต้องการเลื่อนตาํแหน่ง? 

• ความก้าวหน้า

• การมอบหมายงานใหบุ้คคล
– ทํางานในตําแหน่งที่สูงขึ้น 

้

• ความสาํเร็จในการปฏิบัติงาน                

– ความรับผิดชอบมากขึ้น

– ค่าจ้างมากขึ้น

– เพิ่มสถานะของบุคคลให้สูงขึ้น

• อายุงานหรือประสบการณ์ในการทํางาน (Experience)

• ผลการปฏิบัติงาน (Performance)

• ความรู้และทักษะ (Knowledge & Skill)ู

• สมรรถนะอื่น ๆ ที่กําหนด (Competency)

– ความสามารถในการสร้างผู้สืบทอด (Successor)
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ทําอยา่งไร ... (ให้) ตําแหน่งสูงขึ้น

• ทบทวนตนเอง

• ปรับเปล่ียนหลักคดิ

• แสดงความสามารถ

http://fb.sanook.com/view-widget/graphic/?widget=1865339
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เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ชีวิต โอกาสและความก้าวหน้าในรั้ว มก.
KU-Career Path

เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวทยาลยเกษตรศาสตร 
– หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

และช่วยวิชาการเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ 
ลว. ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๖ มีผลต้ังแต่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๖

– หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากําหนดตําแหน่งพนักงาน
มหาวทิยาลัยสายสนับสนนและช่วยวชิาการให้ดาํรงตําแหน่งระดับมหาวทยาลยสายสนบสนุนและชวยวชาการใหดารงตาแหนงระดบ
ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

http://www.buzzle.com/articles/choosing
-a-career-path.html

• เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามระบบจําแนกตําแหน่ง

KU‐Career Path

ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ

ประเภท
ท่ัวไป

ประเภท
ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ เช่ียวชาญพิเศษ ผอ.สํานักงาน
อธิการบดี

หรือเทียบเท่ารองศาสตราจารย์ เช่ียวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชํานาญการพิเศษ ผอ.กองหรือ
เทียบเท่า

ตามระบบจาแนกตาแหนง
ผู้บริหารท่ีมีวาระ

อธิการบดี/รอง
อธิการบดี/

ผช.อธิการบดี

คณบดี/รอง
คณบดี/

ผช.คณบดี

ผอ./รองผอ. 

ชํานาญงาน
พิเศษ

อาจารย์ ชํานาญการ ชํานาญงาน

ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน

อ./รอ อ.
สถาบัน/สํานัก

หน.ภาค/รองหน.
ภาค
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• เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (ข้าราชการ)

KU‐Career Path

เชี่ยวชาญพิเศษ
- ฐานเงินเดือนขั้นต่ํา ๒๙,๙๘๐ บาท

ดํารงตําแหน่งเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า ๒ ปี

*ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
•สาขาวิจัย ได้แก่ ทันตแพทย์ แพทย์ - ดารงตาแหนงเชยวชาญไมนอยกวา ๒ ป

เชี่ยวชาญ
- ฐานเงินเดือนขั้นต่ํา ๒๔,๔๐๐ บาท

- ดํารงตําแหน่งชํานาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๓ ปี

ชํานาญการพิเศษ
- ฐานเงินเดือนขั้นต่ํา ๑๙,๘๖๐ บาท

์ ั ี โ ี ี ี

สัตวแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ 
วิศวกรเคร่ืองกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกร
โยธา และวิศวกรการเกษตร 
•สาข า อ่ืนๆ  ไ ด้ แ ก่  นั ก วิ ช าการ
คอมพิวเตอร์  นักกายภาพบําบัด 
พยาบาล และเภสัชกร

- ประสบการณ์การปฏิบตัิงาน ป.เอก ๒ ปี ป.โท ๕ ปี ป.ตรี ๙ ปี

ชํานาญการ
- ฐานเงินเดือนขั้นต่ํา ๑๓,๑๖๐ บาท

ปฏิบัติการ

• เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของตําแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ (ข้าราชการ)

KU‐Career Path

เชี่ยวชาญพิเศษ
- ฐานเงินเดือนขั้นต่ํา ๒๙,๙๘๐ บาท

- ดํารงตําแหน่งเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ผอ.สํานักงานอธิการบดีหรือเทยีบเท่า

ญ

เชี่ยวชาญ
- ฐานเงินเดือนขั้นต่ํา ๒๔,๔๐๐ บาท

- ดํารงตําแหน่งชํานาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๓ ปี

ชํานาญการพิเศษ
- ฐานเงินเดือนขั้นต่ํา ๑๙,๘๖๐ บาท

- ประสบการณ์การปฏิบตัิงาน ป.เอก ๒ ปี ป.โท ๕ ปี ป.ตรี ๙ ปี

ผอ.กองหรือเทียบเท่า

ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน

*ตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
•สาขาวิจัย ได้แก่ นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการ
สัตวบาล นักวิชาการประมง นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการโภชนาการ ฏ

ชํานาญการ
- ฐานเงินเดือนขั้นต่ํา ๑๓,๑๖๐ บาท

ปฏิบัติการ

วิศวกร นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักสุขศึกษา และ
นักวิชาการศึกษา
•สาขาอ่ืนๆ ได้แก่ นักวิชาการสถิติ นักวิชาการโสตทัศนศกึษา 
นักวิชาการอาชีวบําบัด บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นิติกร 
บุคลากร เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงิน
และบัญชี นักตรวจสอบภายใน นักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการช่าง
ศิลป์ และนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
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• เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของพนักงานมหาวิทยาลยัสายสนับสนุนและช่วยวิชาการตําแหน่งประเภททั่วไป (คุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี)

KU‐Career Path

*ตําแหน่งประเภทท่ัวไป ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
บริ ห า ร  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น โ ส ต ทั ศนศึ ก ษ า 

ชํานาญงานพิเศษ
ู ฏ

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล 
ผู้ปฏิบัติงานประมง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์ ช่างศิลป์ 
ช่างเขียนแบบ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า 
ช่ า งอิ เ ล็ กทรอ นิกส์  ช่ า ง เทค นิค  และ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

- มีผลงานและมีประสบการณ์

- อนุปริญญา/เทียบเท่า ชํานาญงาน ≥ ๖ ปี หรือ ปฏิบัติการ ≥  ๑๒ ปี

- ปวช. ชํานาญงาน ≥ ๑๐ ปี หรือ ปฏิบัติการ ≥ ๑๖ ปี

ชํานาญงาน
- ประเมินผลการปฏิบัติการย้อนหลัง ๓ ปี โดยคณะกรรมการ

ปฏิบัติงาน
- มีเวลาปฏิบัติงานในตําแหน่ง ไม่น้อยกว่า ๔ ปี

• เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงานของพนักงานมหาวิทยาลยั สายสนับสนุนและช่วยวชิาการสําหรับผู้ท่ีมีคุณวุฒิตั้งแต่ ป.ตรี ขึ้นไป

KU‐Career Path

เช่ียวชาญพิเศษ
- มีผลงานดํารงตําแหน่งเช่ียวชาญ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ผอ.สํานักงานอธิการบดีหรือ
เทียบเท่า

- มผลงานดารงตาแหนงเชยวชาญ ไมนอยกวา ๒ ป

เชี่ยวชาญ
- มีผลงานดํารงตําแหน่งชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

ชํานาญการพิเศษ
- มีผลงานและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานระดับชํานาญการ 

 ป.เอก ๒ ปี ป.โท ๕ ปี ป.ตรี ๙ ปี

ผอ.กองหรือเทียบเท่า

ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน

ชํานาญการ
- ประเมินผลงานย้อนหลัง ๓ ปี โดยคณะกรรมการฯ

ปฏิบัติการ
- มีเวลาปฏิบัติงานในตําแหน่งไม่น้อยกว่า ๔ ปี
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ตําแหน่ง ข้ันต่ํา (บาท) ข้ันสูง (บาท)
ประเภท
วิชาชีพ

เฉพาะหรือ

เช่ียวชาญพิเศษ ๙๕,๐๐๐
เช่ียวชาญ ๗๕,๐๐๐

ชํานาญการพิเศษ ๖๕

Compensation & Benefits

• ั ่ ้

เช่ียวชาญ
เฉพาะ

ชานาญการพเศษ ๖๕,๐๐๐
ชํานาญการ ๕๕,๐๐๐

ปฏิบัติการ วุฒิปริญญาเอก ๒๕,๕๒๐ ๔๕,๐๐๐
วุฒิปริญญาโท ๑๘,๙๐๐
วุฒิปริญญาตรี ๑๓,๗๑๐

ประเภท
ท่ัวไป

ชํานาญงานพิเศษ ๕๕,๐๐๐
• อ ต ร า ค า จ า ง         

ขั้นตํ่า – ขั้นสูง ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ

ทวไป ชํานาญงาน ๔๕,๐๐๐
ปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ๑๑,๕๑๐ ๒๖,๐๐๐

วุฒิ ปวท. ๑๐,๕๒๐
วุฒิ ปวช. ๙,๖๒๐

ประเภทตําแหน่ง ผลงาน

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป

ระดับชํานาญงาน ๑. ใช้วิธีการประเมิน ---(ข้าราชการ-ค่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม)

KU‐Career Path
• ผลงานท่ีเสนอเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก.

ร ดบชานาญงาน ๑. ใชวธการปร เมน (ขาราชการ คูมอปฏบตงานหลกอยางนอย ๑ เลม)

ระดับชํานาญงานพิเศษ
(ก.บ.ม. กําหนดตําแหน่ง)

๑. คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม และ
๒. ผลงานเชิงวิเคราะห์ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างน้อย ๑ เรื่อง

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เช่ียวชาญเฉพาะ

ระดับชํานาญการ ๑. ใช้วิธีการประเมิน
(ข้าราชการ คูมื่อปฏิบตังิานหลกัอยา่งน้อย ๑ เลม่ และ 
ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือวิจัย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ี อย่างน้อย ๑ เรื่อง)

ระดับชํานาญการพิเศษ
( ํ ํ ่ )

๑. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าท่ี อย่างน้อย ๑ เรื่อง และ
ิ ั ื ั ื่ ี่ ป็ ป โ ์ ่ ่ ่ ้ ื่(ก.บ.ม. กําหนดตําแหน่ง) ๒. งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอืนทีเปน็ประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างน้อย ๑ เรือง/รายการ

ระดับเช่ียวชาญ
(ก.บ.ม. กําหนดตําแหน่ง)

๑. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสงัเคราะห์ หรือผลงานลกัษณะอ่ืนซึง่แสดงให้เห็นถึงการพฒันางานของสถาบนัอดุมศกึษา
อยา่งน้อย ๑ เร่ือง/รายการ และ

๒. งานวิจยัซึง่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาต ิอยา่งน้อย ๑ เร่ือง

ระดับเช่ียวชาญพิเศษ
(ก.บ.ม. กําหนดตําแหน่ง)

๑. ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสงัเคราะห์ หรือผลงานลกัษณะอ่ืนซึง่แสดงให้เห็นถึงการพฒันางานของสถาบนัอดุมศกึษา
อยา่งน้อย ๑ เร่ือง/รายการ และ

๒. งานวิจยัซึง่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบันานาชาต ิอยา่งน้อย ๑ เร่ือง
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• อัตราการจ่ายเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
และช่วยวิชาการ

ตําแหน่งทางวิชาการ อัตราเงินประจําตําแหน่งที่ไดรั้บ (บาท/เดือน)
ข้าราชการ พนักงาน

Compensation & Benefits

ขาราชการ พนกงาน
เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน เงินประจําตําแหน่ง

เช่ียวชาญพิเศษ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐
เช่ียวชาญ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐

ชํานาญการพิเศษ (วช.) ๕,๖๐๐ (วช.) ๕,๖๐๐ ๓,๕๐๐

ชํานาญการ (วช.) ๓,๕๐๐ - -

* ( ํ ่ ิ ิ ไ ้ ี่ k h)*หมายเหตุ (การขอตําแหน่งทางวิชาการสามารถติดตามผลไดท้ี www.person.ku.ac.th)
๑. ข้าราชการประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ/ท่ัวไประดับชํานาญการพิเศษ/ชํานาญงานพิเศษ จะได้รับ

ค่าตอบแทนอัตรา ๓,๕๐๐ บาท
๒. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการท่ีบรรจุใหม่ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๕๕ ภายใน

ระยะเวลา ๕ ปีจะต้องมีการจัดทําคู่มือหรือการวิเคราะห์ บทความทางวิชาการและ/หรืองานวิจัยท่ี
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในหัวข้อเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางานอย่างน้อย ๑ เร่ือง

htt // h lth i di t /? 613http://www.healthcareindisaster.com/?p=613

http://www.npl.co.uk/news/software-for-
measurement-uncertainty-evaluation

http://educatingourselves.blogs.deseretnews.com/2
012/08/14/making-utah-education-exceptional-
improving-teacher-evaluation/
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน>ชํานาญงาน/ชํานาญการ
• หลักเกณฑ์ : พิจารณาจากระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง โดยต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน

ตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี (ปัจจุบันยังไม่กําหนดจํานวนกรอบอัตรา/ค่างาน)ุ
• ผู้ประเมิน : ดําเนินการในรปูคณะกรรมการซ่ึง ก.บ.ม. แต่งตั้ง อย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ 

คน โดยต้องมีผู้บงัคับบัญชาช้ันต้นซ่ึงรับผิดชอบงานใกล้ชิดกับตําแหน่งที่จะประเมินเป็น
กรรมการด้วย

• แนวปฏิบัติ
• ผู้รบัการประเมินจดัทําแบบประเมินเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งและเสนอผ่านผู้บงัคบับัญชาช้ันต้น

และผ้บงัคบับญัชาชั้นเหนือขึ้นไป (รองอธิการบดี/คณบดี/ผ.อ. สถาบัน-สํานัก/) เพ่ือใหู้ ญ ( / / /)
หน่วยงานเสนอไปยังมหาวิทยาลัย โดยมีกองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน

• องคป์ระกอบของการประเมิน
• ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน>ชํานาญงาน/ชํานาญการ

• คุณลักษณะเฉพาะท่ีจําเป็นและสําคัญสําหรับการปฏิบัติงานน้ัน
• เกณฑ์การประเมิน 

• ต้องได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละรายการประเมนิไม่ต่ํากว่า ระดับ ๒ จาก ๕ ระดับ และ
• ต้องได้รับคะแนนเฉล่ียรวมของการประเมินแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ํากว่า ระดับ ๓ จาก ๕ ระดับ
• กรณี คณะกรรมการมีความเห็นว่าไม่สมควรเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญงาน/ชํานาญการ เน่ืองจากมีข้อท่ีต้อง

แก้ไข
– คณะกรรมการเสนอประเด็นและวิธีการแก้ไขหรือพัฒนาผู้รับการประเมนิู
– ให้มีการเสนอรับการประเมินใหมภ่ายใน ๖ เดือน หลังจากการประเมินคร้ังแรก

• การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
• กจน. สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการเสนอท่ีประชุม กบม. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
• กจน. เสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งตั้ง
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กระบวนงาน: วิธีการประเมิน>ชํานาญงาน/ชํานาญการ

กระบวนงาน: วิธีการประเมิน>ชํานาญงาน/ชํานาญการ
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แบบประเมินเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ

การเสนอขอรับการประเมิน

• ตรวจสอบคณุสมบัติตนเอง
้• รวบรวมเอกสารประวัติการทํางานและการพฒันา/แฟ้มสะสมงาน

• ตรวจสอบภาระงานท่ีรับผิดชอบ
– มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
– เอกสารมอบหมายงาน

• ี่โ ่ ซ่ึ ส “ ป็ ช้ํ ใ• ทบทวนผลงานทโดดเดนซงแสดง “ความเปนผชูานาญในงานตาม
ตําแหน่งที่ขอรับการประเมิน”
– การจัดการกระบวนงาน/การพัฒนา/ปรับปรุง
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(การระบุ) หน้าที่และความรับผดิชอบของตําแหน่ง

• ภาระงานตามคําบรรยายลักษณะงานและใบมอบหมายงาน (JD/JA)
ึ โ• ปริมาณงานและกระบวนงาน (แสดงความลึกโดยย่อ) 

– งานท่ัวไป
– ต้องใช้วิชาชีพ
– ต้องใช้ความรู้และความสามารถเฉพาะด้าน

• (ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบและได้รับ• (ผลสมฤทธของการปฏบตงานตามภาระงานทรบผดชอบและไดรบ
มอบหมาย)

• ภาระงานและผลงานท่ีคาดหวังในอนาคต

(การระบุ) หน้าที่และความรับผดิชอบของตําแหน่ง

ลักษณะงานตามมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่งบคลากร

ตรวจสอบงานในหน้าที่เทียบกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ลกษณะงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหนงบุคลากร
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• ปฏิบัตกิาร

(การระบุ) หน้าที่และความรับผดิชอบของตําแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาํแหน่ง

• ชาํนาญการ

(การระบุ) หน้าที่และความรับผดิชอบของตําแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาํแหน่ง

• ชาํนาญการ
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แบบประเมินเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาํแหน่ง

แบบประเมินเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาํแหน่ง
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แบบประเมินเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาํแหน่ง

(การระบุ) หน้าที่และความรับผดิชอบของตําแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของตาํแหน่ง
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แบบประเมินเข้าสู่ตําแหน่งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ

• ระดับคุณภาพ (ตามลักษณะงาน/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
• ความยากง่ายของงานท่ีต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการทํางาน หรือ ลักษณะ

ของงานท่ีแสดงความต้องการจําเป็นของหน่วยงาน

• ความเหมาะสมกับการใชง้าน
• ความสอดคลอ้งกับข้อกําหนดและความต้องการใช้งาน
• ส ้ ใ ํ ิ ีส่ ้ ใิ

http://blog.lnsresearch.com/blog/bid/198943/Redefining-Quality-Management-in-Name-and-
Strategy-ROUNDUP

• ความสอดคลองในการดาเนนงานทสรางความภูมใจ
• การใชท้รพัยากรอย่างประหยัด ก่อประโยชน์ใช้งานสูงสดุและสร้าง

ความพึงพอใจให้กับผู้รบับริการอย่างสมํ่าเสมอ
• มาตรฐาน ผลงาน ประสิทธภิาพ ประสทิธผิลและความพึงพอใจ
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คุณภาพ และความยุ่งยากและซับซ้อนของงาน

• ความสามารถเฉพาะตัวใน
การปฏิบัติงานซ่ึงต้อง

• ความยุ่งยากและความซับซ้อนจาก
ความสามารถเฉพาะตัว เทคนิคและวิธีการการปฏบตงานซงตอง

อาศัยเทคนิคและวิธีการใน
การทํางาน

• ความสามารถในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติ

ความสามารถเฉพาะตว เทคนคและวธการ
ในการทํางาน เช่น มาตรฐาน ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ

• ความยุ่งยากและความซับซ้อนของ
กระบวนงานท่ีรับผิดชอบและความ
เก่ียวข้องกับจํานวนผ้ปฏิบัติและจํานวนเกยวของกบจานวนผูปฏบตและจานวน
หน่วยงาน

แบบประเมินคุณสมบัตแิละผลงานฯ ชํานาญงาน/ชํานาญการ
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แบบประเมินคุณสมบัตแิละผลงานฯ ชํานาญงาน/ชํานาญการ

แบบประเมินคุณสมบัตแิละผลงานฯ ชํานาญงาน/ชํานาญการ
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แบบประเมินคุณสมบัตแิละผลงานฯ ชํานาญงาน/ชํานาญการ

แบบประเมินคุณสมบัตแิละผลงานฯ ชํานาญงาน/ชํานาญการ
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แบบประเมินคุณสมบัตแิละผลงานฯ ชํานาญงาน/ชํานาญการ

เพิ่มเตมิรายละเอียดของลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบได้ตามจริง

แบบประเมินคุณสมบัตแิละผลงานฯ ชํานาญงาน/ชํานาญการ
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แบบประเมินคุณสมบัตแิละผลงานฯ ชํานาญงาน/ชํานาญการ

แบบประเมินคุณสมบัตแิละผลงานฯ ชํานาญงาน/ชํานาญการ
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แบบประเมินคุณสมบัตแิละผลงานฯ ชํานาญงาน/ชํานาญการ

ส่งท้าย ... การเสนอขอประเมิน/กําหนดตําแหน่ง

• ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ี ้ ื ้ ี่ ไ ้ไ ้ ้• เตรียมข้อมูลภาระงานหรือขอ้มูลทีทําได้ไว้ล่วงหน้า

• วิเคราะห์และสังเคราะห์ภาระงานที่รับผิดชอบมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง

• กรณีจะขอตําแหน่งสงูขึ้นต้องตรวจสอบกรอบตําแหนง่
ั ี ไ ้ ่ ้ ิ ั ื ิ ์ ั ์• จัดเตรียมผลงานไว้ล่วงหนา้: ผลงานวิจัย หรืองานวิเคราะห์สงัเคราะห์ 

คู่มือการปฏิบติังาน



09/09/57

27

ท่านคิดว่ากรรมการประเมินอยากเห็นคนแบบใด?

การพัฒนาศักยภาพ
ของบคลากรของบุคลากร

http://www.oknation.net/blog/paksuwanna/2009/07/23/entry-2

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=473239
http://www.hu.ac.th/academic/article/HR/chatchai.htm
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การพฒันา/ปรับปรุงระบบสมรรถนะบุคลากร มก.

• ที่ประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพัฒนาบุคลากร มก.ุ

• ที่ประชุมคณบดี

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสมรรถนะการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสมรรถนะ

ความรู้ ทกัษะและคุณลักษณะที่สาํคัญของบุคลากร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็น
มหาวิทยาลยัท่ีมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการระดบันานาชาติ มี

ผลงานเป็นท่ียอมรับใน
มาตรฐานสากล เป็นแกนนําใน

เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแขง็ ทนัสมยั เพ่ือการพฒันา
คณุภาพชีวิต
สร้างองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือการใช้

ประโยชน์
บริการทางวิชาการเพ่ือสงัคมและการพึง่พาตนเองได้

มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 

สืบสานสามคัคี มีคณุธรรม

วสัิยทศัน์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์(ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕)

ค่านิยมหลัก
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

สํานึกด ี(Integrity) มุ่งม่ัน (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge creation) สามัคคี (Unity)

มาตรฐานสากล เปนแกนนาใน
การระดมภมิูปัญญาเพ่ือพฒันา
ประเทศอยา่งยัง่ยืนและให้มี
อํานาจตอ่รองในประชาคมโลก

ร ร ว รเ ส มแล ร นเ ไ
อยา่งยัง่ยืน
การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูทํานบํุารุงศาสนา ศิลปะ และ

วฒันธรรมไทย เพ่ือเชิดชคูวามเป็นไปและนําพาสูส่ากล
ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จดัการและรองรับการเปลี่ยนแปลง
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บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสมรรถนะการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสมรรถนะ

ความรู้ ทกัษะและคุณลักษณะที่สาํคัญของบุคลากร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ิ ั ั ์ ิ ั ์ ยทธศาสตร์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่านิยมหลักมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T
I – Innovation : มีความคดิริเร่ิม
AM – Achievement Motivation : มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน
KA – Kasetsart Attachment : 
มีความผกูพนัต่อมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
S – Self Development : พฒันาความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

ความรู้และทกัษะที่จาํเป็นสาํหรับการปฏบิตังิาน Knowledge and Skills
RK – Regulation Knowledge : 
ความรู้เร่ืองกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิงาน
WC - Written Communication : ทกัษะการเขียนหนงัสือราชการ
QL-Quality Development Literacy 
ความรู้ความสามารถด้านการพฒันาคณุภาพ

วสยทศนมหาวทยาลยเกษตรศาสตร ยุทธศาสตรมหาวทยาลยเกษตรศาสตร
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕)

คานยมหลกมหาวทยาลยเกษตรศาสตร

สํานึกด ี(Integrity) มุ่งม่ัน (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge creation) สามัคคี (Unity)

S Self Development : พฒนาความเชยวชาญในงานอาชพ
E – Ethics : ยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
T – Teamwork : ทํางานเป็นทีม

RL – Research Literacy : ความรู้ความสามารถด้านการวิจยั
EL - English Literacy: ความความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ
CL – Computer Literacy : ความความรู้ความสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์

สมรรถนะประจาํกลุ่มงานสายสนับสนุนและช่วยวชิาการ Functional Competency of Academic Supporting Staff
SM – Service Mind  : การใสใ่จบริการ
AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู้
PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการทํางาน

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสมรรถนะการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสมรรถนะ

ความสามารถด้านการบริหารจดัการของบุคลากร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็น
มหาวิทยาลยัท่ีมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการระดบันานาชาติ มีผลงานเป็น
ท่ียอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกน
นําในการระดมภมิูปัญญาเพ่ือพฒันา
ป ่ ั่ ื ใ ้ ี ํ

เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแขง็ ทนัสมยั เพ่ือการพฒันา
คณุภาพชีวิต
สร้างองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือการใช้

ประโยชน์
บริการทางวิชาการเพ่ือสงัคมและการพึง่พาตนเองได้

อยา่งยัง่ยืน

สร้างคนท่ีมีปัญญา รู้เหตรูุ้ผล อยูใ่นคณุธรรม 

และมีจิตสานกึเพ่ือสว่นรวม
สะสมภมิูปัญญา สร้างและพฒันาองค์ความรู้ท่ี

หลากหลาย ตลอดจนสร้างผลงานท่ีมีมาตรฐาน
สามารถแข่งขนัได้

วสัิยทศัน์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ยุทธศาสตร์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์(ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕)

พันธกจิ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

สํานึกด ี(Integrity) มุ่งม่ัน (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge creation) สามัคคี (Unity)

ประเทศอยา่งยงัยืนและให้มีอํานาจ
ตอ่รองในประชาคมโลก

อยางยงยน
การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูทํานบุํารุงศาสนา ศิลปะ และ

วฒันธรรมไทย เพ่ือเชิดชคูวามเป็นไปและนําพาสูส่ากล
ปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการ

จดัการและรองรับการเปลี่ยนแปลง

สามารถแขงขนได
ร่วมพฒันาชมุชนและรับผิดชอบตอ่สงัคม
สืบสานทํานบํุารุงศิลปวฒันธรรม และดํารงอตั

ลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลยัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ
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บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสมรรถนะการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสมรรถนะ

ความสามารถด้านการบริหารจดัการของบุคลากร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ิ ั ั ์ ิ ั ์ ยทธศาสตร์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พันธกจิมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์วสยทศนมหาวทยาลยเกษตรศาสตร ยุทธศาสตรมหาวทยาลยเกษตรศาสตร
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๕)

พนธกจมหาวทยาลยเกษตรศาสตร

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ Managerial Competency
L – Leadership : ภาวะผู้ นํา
SS - Strategic Thinking and Strategic HR Direction : การคิดเชิงกลยทุธ์และการกําหนดกลยทุธ์ด้านทรัพยากรมนษุย์

สํานึกด ี(Integrity) มุ่งม่ัน (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge creation) สามัคคี (Unity)

EC – Empowering  and Coaching : การพฒันาทีมงาน
CM – Change Management : การบริหารความพร้อมตอ่การเปล่ียนแปลง
NB – Network Building : การสร้างเครือขา่ยการปฏิบติังาน
RM – Resource Management : การบริหารทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุ้มคา่

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสมรรถนะการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสมรรถนะ

สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ Managerial Competency
L – Leadership : ภาวะผู้ นํา
SS - Strategic Thinking and Strategic HR Direction : การคิดเชิงกลยทุธ์และการกําหนดกลยทุธ์ด้านทรัพยากรมนษุย์
EC – Empowering  and Coaching : การพฒันาทีมงาน
CM – Change Management : การบริหารความพร้อมตอ่การเปลี่ยนแปลง
NB – Network Building : การสร้างเครือข่ายการปฏิบติังาน
RM – Resource Management : การบริหารทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุ้มคา่

สมรรถนะหลัก Core Competency : I-AM-KA-S-E-T
I – Innovation : มีความคิดริเร่ิม
AM A hi t M ti ti ม่งผลสมัฤทธ์ิของงาน

ความรู้และทกัษะที่จาํเป็นสาํหรับการปฏบิตังิาน Knowledge and Skills
RK – Regulation Knowledge : 
ความรู้เร่ืองกฎระเบียบ ข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบติังาน

สมรรถนะประจาํกลุ่มงานสายสนับสนุนและช่วยวชิาการ Functional Competency of Academic Supporting Staff
SM – Service Mind  : การใสใ่จบริการ
AL – Ability to Learn : ความสามารถในการเรียนรู้
PI – Process Improvement : การปรับปรุงกระบวนการทํางาน

สํานึกด ี(Integrity) มุ่งม่ัน (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge creation) สามัคคี (Unity)

AM – Achievement Motivation : มงุผลสมฤทธของงาน
KA – Kasetsart Attachment : 
มีความผกูพนัตอ่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
S – Self Development : พฒันาความเช่ียวชาญในงานอาชีพ
E – Ethics : ยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
T – Teamwork : ทํางานเป็นทีม

WC - Written Communication : ทกัษะการเขียนหนงัสือราชการ
QL-Quality Development Literacy 
ความรู้ความสามารถด้านการพฒันาคณุภาพ
RL – Research Literacy : ความรู้ความสามารถด้านการวิจยั
EL - English Literacy: ความความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ
CL – Computer Literacy : ความความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
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นนทรียืนต้น

(๑๑-๒๐ ปี)

นนทรีดอกบาน

(๒๑ ปี ขึน้ไป)

หลกัสตรการพฒันาเครือข่ายการวิจยัและบริการวิชาการ

หลกัสตูรกลยทุธ์การบริหารผลการปฏิบตัิงาน

เครือข่ายผู้ทรงคณุวฒุ/ิการจดัการความรู้เพ่ือการพฒันางาน/การสร้างนวตักรรมและแนวปฏิบตัท่ีิดี

หลกัสตูร Mentor/Counselor/Coach

การพฒันาปรับปรงแนวปฏิบตัิ/ยกระดบัคณภาพงาน

เครือข่ายการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

หลกัสตูรคณุภาพชีวตินนทรีสีทอง

การพฒันา/การบริหารหลกัสตูร การพฒันาทกัษะการสอน

การพฒันาเครือข่ายการวิจยัและบริการวิชาการ

การวิจยัเพ่ือพฒันางาน

การบริหารอุดมศกึษาระดับสูง 

(ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนา)

การบริหารอุดมศกึษาระดับกลาง 

(กลยทธ์การบริหารผลงาน)

แนวทางการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล
๒๕๕๗-๒๕๖๐

ต้นกล้านนทรี

นนทรีเขียวขจี

(๓-๑๐ ปี)

การเข้าสูต่าํแหน่งวิชาการ นกัวิจยัรุ่นใหม่ ภาษา/เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

หลกัสตูรการพฒันากระบวนงาน/ผู้ นํายคุใหม่

การผลิตตํารา หลกัสตูรการพฒันาผลงานและการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ

การพฒันาองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

หลกสตูรการพฒนาเครอขายการวจยและบรการวชาการ

หลกัสตูรการบริหารผลงาน

หลกัสตูรระบบคณุภาพและการพฒันาผลงาน

การพฒนาปรบปรุงแนวปฏบต/ยกระดบคณุภาพงาน

การยกระดบัผลงานวิขาการ

การวิจยั/พฒันาคณุภาพการเรียนการสอน

หลกัสตูรนกัวิจยัพ่ีเลีย้งและการพฒันาทีมวิจยั

(กลยุทธการบรหารผลงาน)

การบริหารอุดมศึกษา
ระดับต้น 

(ผู้นํายุคใหม่/การ
บริหาร
ผลงาน)

กลุม่เป้าหมาย สายวิชาการ

3,500

วิชาชีพเฉพาะ

1,700

เช่ียวชาญเฉพาะ
2,500

ผู้บริหาร ผู้บริหารมีวาระ

ตนกลานนทร

(๑-๒ ปี)

กล้าใหมน่นทรี: ปฐมนิเทศพนกังานใหม่

ทัว่ไป 3,000

หลกัสตูรทกัษะสําหรับนกัปฏิบตังิานอาจารย์รุ่นใหม่

Talent/High
Performers

หลกัสตูรการพฒันาคลืน่ลกูใหมสู่อ่นาคต/การ
พฒันาเพ่ือทดแทนตําแหนง่งาน

เครือขา่ยคลืน่ลกูใหม่ ทุนการศึกษา

Low performers โครงการพฒันาเพ่ือยกระดบัผลการปฏิบตัิงาน การมอบหมายงานพิเศษ

กาํหนดตัวชีว้ดั/วิธีการประเมินเพื่อวดัประโยชน์ที่ได้บุคลากรรับจากการพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบและกระบวนการ

หมายเหตุ เร่ือง จรรยาบรรณ
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จรรยาบรรณของบุคลากร มก. : 
จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ การปฏิบัติงานและหน่วยงาน

• บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยุ

• บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัตหิน้าทีด่้วยความรับผดิชอบ ซื่อสัตย ์สุจรติ 
และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

• บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคตทิีด่ ีและพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งเพิ่มพนู
ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏบิัติงาน เพื่อให้การปฏิบัตหิน้าที่มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึ้น

• บคลากรมหาวทิยาลัยพงึปฏบิัตหินา้ที่ดว้ยความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์ สจรติ เสมอภาคและ• บุคลากรมหาวทยาลยพงปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ซอสตย สุจรต เสมอภาคและ
ปราศจากอคติ
บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระทําการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใด
จากนิสิต หรือผูร้บับริการเพ่ือกระทาํหรือไม่กระทําการใด โดยมีเจตนาทจุริต ถือเป็นการ
กระทําผดิจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเปน็ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

จรรยาบรรณของบุคลากร มก. : 
จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ การปฏิบัติงานและหน่วยงาน

• บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
บคลากรมหาวทิยาลัยที่ไดแ้สดงความคดิเห็นทางวชิาการอยา่งมีอคติ หรือปราศจากการบุคลากรมหาวทยาลยทไดแสดงความคดเหนทางวชาการอยางมอคต หรอปราศจากการ
พิจารณาข้อมูลที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน หลักวิชาการ ทําใหผู้อื้่นได้รับความเสียหาย ถือ
เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
บุคลากรมหาวิทยาลัยทีน่ําผลงานทางวิชาการ หรือผลงานของผูอื้น่ มาเป็นผลงานของตน
โดยมิชอบ ถือเป็นการกระทําผดิจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเปน็ความผิดวนิัย
อย่างร้ายแรง
บคลากรมหาวทิยาลัยที่ไดน้ําแนวคดิทางวชิาการของผอ่ื้นมาเปน็ของตนโดยมิชอบ หรือที่ได้บุคลากรมหาวทยาลยทไดนาแนวคดทางวชาการของผูอนมาเปนของตนโดยมชอบ หรอทได
ทําใหผู้อื้่นหลงผดิในผลงานของตน เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถือเป็นการกระทาํผดิ
จรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเป็นความผดิวินยัอย่างร้ายแรง
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จรรยาบรรณของบุคลากร มก. : 
จรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ การปฏิบัติงานและหน่วยงาน

• บุคลากรมหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงประโยชน์ของมหาวทิยาลัยเปน็สําคัญโดยปฏิบัตหิน้าที่
อย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผลู ุ

• บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงอุทิศเวลาให้แก่ราชการ และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชนต์่อทาง
ราชการอย่างเต็มที่ ไม่ละทิง้หน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

• บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดคุ้มค่า
โดยระมัดระวงัมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวญิญูชนจะพึงปฏิบัตติ่อทรัพย์สินของตนเอง

จรรยาบรรณของบุคลากร มก. : 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใตบั้งคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

• บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏบิัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
กลุ่มงานของตนทัง้ในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทํางานและการแก้ไขปญัหาร่วมกัน ุ ญ
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะเปน็ประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบดว้ย

• บุคลากรมหาวิทยาลัยซึ่งเปน็ผูบ้ังคับบัญชาพึงบริหารงานแบบธรรมภิบาล ดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏบิัติงาน ขวัญ กําลงัใจ สวสัดิการ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บงัคับบัญชา

• บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนนุใหเ้กิด
ความสามัคคี รว่มแรงรว่มใจในบรรดาผร้ว่มงานในการปฏิบัตหินา้ที่เพื่อประโยชนข์องความสามคค รวมแรงรวมใจในบรรดาผรูวมงานในการปฏบตหนาทเพอประโยชนของ
ส่วนรวม

• บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัตติ่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ 
และมนุษยส์ัมพันธอั์นดี
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จรรยาบรรณของบุคลากร มก. : 
จรรยาบรรณต่อนิสิต ผูร้ับบริการ ประชาชน และสังคม

• บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงให้บริการตอ่นิสิต ผูร้บับริการ ประชาชน และสงัคมอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอือ้เฟ้ือ มีน้ําใจ และใช้กิริยาวาจาที่สภุาพอ่อนโยนเม่ือุ
เห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได ้หรือไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตนจะตอ้งปฏิบัต ิควรชี้แจง
เหตผุลหรือแนะนําให้ตดิต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอํานาจหน้าทีเ่กี่ยวข้อง
กับเรื่องนัน้ๆ ต่อไป

• บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัตตินให้เปน็ทีเ่ชื่อถือของบุคคลทั่วไป
• บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงละเวน้การรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมมูีลค่าเกินปกติวสิยั

ที่วญิญชนจะใหกั้นโดยเสนห่าจากผม้าตดิตอ่งาน หรือผซ้ึ่งอาจไดร้ับประโยชนจ์ากการปฏบิัติทวญญูชนจะใหกนโดยเสนหาจากผมูาตดตองาน หรอผูซงอาจไดรบประโยชนจากการปฏบต
หน้าที่นัน้หากได้รบัไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพยส์ินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่า
เกินปกติวสิัยก็ให้รายงานผูบ้งัคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแก่กรณี

จรรยาบรรณของบุคลากร มก. : 
จรรยาบรรณต่อนิสิต ผูร้ับบริการ ประชาชน และสังคม

• บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระทําการล่วงละเมดิทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนสิิต
ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน ถือเปน็การกระทําผดิจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเปน็ู
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

• บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระทําการเปดิเผยความลบัของนิสติ หรือผูร้บับริการที่ได้มาจาก
การปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ ทัง้น้ี โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นิสติหรือ
ผูร้ับบริการ ถือเปน็การกระทําผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง

• บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ได้กระทําการสอน หรืออบรมนิสติเพ่ือให้กระทําการที่รู้อยู่ว่าผิด
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอ้บังคับ ของมหาวทิยาลัย หรือฝา่ฝนืศลีธรรมอันดขีองประชาชนกฎหมาย กฎ ระเบยบ ขอบงคบ ของมหาวทยาลย หรอฝาฝนศลธรรมอนดของประชาชน
อย่างร้ายแรง ถือเป็นการกระทาํผดิจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และให้ถือเป็นความผดิวินยั
อย่างร้ายแรง
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จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• อาจารย์พึงดํารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ บุคคลทั่วไปและสังคม
• อาจารย์พึงสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรูแ้ละคุณธรรมอย่างเต็มความสามารถ ช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่าง

มีเมตตาและเป็นธรรม
• อาจารย์พึงปฏิบัติตนและหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วยความเสียสละ 

อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
• อาจารย์พึงหมั่นศึกษา ค้นคว้า ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
• อาจารย์พึงปฏิบัติงานโดยมีเสรีภาพทางวิชาการบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นธรรม ไมถู่กครอบงําด้วย

อิทธิพลหรือผลประโยชน์ใด
• อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจริยธรรมและพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อศาสตร์และสังคมโดยส่วนรวม
• อาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมติร สามัคคี ส่งเสริมและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
• อาจารย์พึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาและธํารงไวซ้ึ่งเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• อาจารย์พึงให้บริการวิชาการด้วยความรับผิดชอบต่อผูอ่ื้น สังคมและประเทศชาติ
• อาจารย์พึงปฏิบัต ิอนรัุกษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย 

ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549 
และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549

THANK YOU 
for your 
Attention!
……….
Q&A


