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๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 
1.  ด้านปฏิบัติการ 

1.1  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ               
ปริญญาโท 

   1.1.1 จัดท าข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับสมัคร ประจ าภาคการศึกษา เช่น ก าหนดการ
รับสมัคร การสอบสัมภาษณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท า
หนังสือขออนุมัติรับสมัคร หนังสือประชาสัมพันธ์การ
รับสมัคร ปฏิทินการรับสมัคร ส่งไปยังหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก เช่น  มหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา 
โรงเรียน ทีเ่ป็นเครือข่ายทางด้านคหกรรมศาสตร์ 
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 

1.1.2 ติดตาม รายงาน จ านวนผู้สมัคร สรุป
เสนอผู้บังคับบัญชาผ่านหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์  ทุกๆ 2 สัปดาห์จนสิ้นสุดการรับสมัคร 

1.  ด้านปฏิบัติการ 
1.1  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ               

ปริญญาโท 
   1.1.1 วิเคราะห์ ศึกษา วางแผนจัดท า

ข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงานด้าน การรับ
สมัคร การสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของ        
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

1.1.2 ประสานงาน ติดตาม และ
วางแผน การประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาระดับปริญญาโท เช่น จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ผ่านทางช่องทาง 
เว็บต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  

1.  ด้านปฏิบัติการ 
1.1  การรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ระดับ               
ปริญญาโท 

1.1.1 - 1.1.3 มีสรุป
รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่              
ระดับปริญญาโทประจ าปี
การศึกษาของคณะเทคโนโลยี                       
คหกรรมศาสตร์  

1.  ด้านปฏิบัติการ 
1.1  การรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ระดับ               
ปริญญาโท 

1.1.1 - 1.1.3  จัดท า         
รายงานข้อมูลนักศึกษา
ใหม่ระดับปริญญาโท
ประจ าปีการศึกษาของ
คณะเทคโนโลยี                       
คหกรรมศาสตร์  
 



ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 
 
 
 
 
1.2. การสอบหัวข้อและเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ 
1.2.1 ส ารวจ สรุปข้อมูลการเลือก

เรียนแผนการศึกษา ประกอบด้วย แผนวิทยานิพนธ์ 
แผนการศึกษาค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 ภาค
การศึกษาท่ี 2 เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนการศึกษา ขออนุมัติแผนการ
ศึกษา 

1.2.2 ศึกษา รวบรวม ข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการจัดสอบ เช่น ศึกษาประกาศ 
ข้อบังคับของคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบ รวบรวม          
ค าร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์              
(คศ.002) เล่มสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
สรุปข้อมูลผู้ขอสอบส่งผู้บังคับบัญชา เพื่อก าหนดการ
สอบภายใน 30 วัน 

1.1.3 ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบข้อมูล
ด้านการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท 
ประจ าปีการศึกษา ของคณะเทคโนโลยี              
คหกรรมศาสตร์ 

1.2. การสอบหัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 

1.2.1 วิเคราะห์ ศึกษา ประสานงาน 
วางแผน จัดท าข้อมูล ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา 
ด้านสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยการ
จัดท าขั้นตอนสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
โดยศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร 

1.2.2 ก ากับ ติดตาม ประงาน  
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักศึกษา เพ่ือแจ้ง
ก าหนดการสอบ และการส่งเล่มหัวข้อและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ 

1.2.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
เอกสาร ค าร้อง จัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อการ
ปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ก าหนด 

 
 
 

 
 
 
 
1.2. การสอบหัวข้อ

และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
1.2.1 – 1.2.3 มีสรุป

รายงานข้อมูลผลการสอบ
หัวข้อและเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ประจ าภาคการศึกษา 

 

 
 
 
 

1.2. การสอบหัวข้อ
และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

1.2.1 – 1.2.3 
จัดท าสรุปรายงานข้อมูล
ผลการสอบหัวข้อและเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท
คณะเทคโนโลยี                
คหกรรมศาสตร์ 
ประจ าภาคการศึกษา 
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1.3  การสอบวิทยานิพนธ์  

 1.3.1 ส ารวจ รวบรวม สรุปข้อมูล              
ผู้ขอสอบวิทยานิพนธ์เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือจัดท า
ก าหนดการสอบ ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน หนังสือเชิญ 

1.3.2 ศึกษา ตรวจสอบ ติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบที่ศึกษา
ครบหลักสูตร  ตรวจสอบเอกสาร ค าร้องให้มีความ
ถูกต้อง สรุปข้อมูลผู้ขอสอบส่งผู้บังคับบัญชา เพ่ือ
ก าหนดการสอบภายใน 30 วัน 

1 . 3 . 3   ป ร ะส าน ง า น  ติ ด ต่ อ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักศึกษา เพ่ือแจ้งก าหนดการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

 

1.3  การสอบวิทยานิพนธ์  
1.3.1 วิเคราะห์ ศึกษา ประสานงาน 

วางแผน จัดท าข้อมูล ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา 
ด้านสอบวิทยานิพนธ์ โดยการจัดท าขั้นตอนการ
สอบวิทยานิพนธ์โดยศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.3.2 ก ากับ ติดตาม ประสานงาน  
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักศึกษา เพ่ือแจ้ง
ก าหนดการสอบ และการสอบวิทยานิพนธ์ 

1.3.3 ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ
เอกสาร ค าร้อง จัดเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลการสอบ
หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อการ
ปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ก าหนด 

1.3.4 ติดตาม การแก้ไขรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 30 วันตามหนังสือ
แจ้งการจัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  

1.3.5 ตรวจสอบ ทวนสอบ และรายงาน 
สรุปสถิติ จ านวนผู้ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ผู้ส าเร็จการศึกษา เสนอผู้บังคับบัญชา ส่งไปยัง
งานทะเบียน และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

1.3 การสอบ    
วิทยานิพนธ์  

13.1 – 1.3.5  
มีรายงานข้อมูลผลการสอบ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ประจ าภาคการศึกษา 

  1.3  การสอบ      
วิทยานิพนธ์  

13.1 – 1.3.5 
จัดท ารายงานข้อมูลผล    
การสอบวิทยานิพนธ์            
ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ประจ าภาคการศึกษา 
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1.4  การส าเร็จการศึกษา  

1.4.1 ส ารวจ ตรวจสอบติดตาม 
นักศึกษาที่มีคุณสมับติ ศึกษาครบตามโครงสร้างของ
หลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               
ราชมงคลพระนคร 

1.4.2 ตรวจสอบ ทวนสอบ และ
จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ส่งให้กับงาน
ทะเบียนคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  

1.4.3 ติดตาม ประสานงาน การ
จัดส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ แบบตอบรับ
การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท เพื่อส่งให้กับงานทะเบียนคณะ และส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 

1.4  การส าเร็จการศึกษา  
1.4.1 วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตาม 

นักศึกษาที่มีคุณสมบัต ิศึกษาครบตาม                 
โครงสร้างของหลักสูตรตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

1.4.2 ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ทวนสอบ และจัดท าบัญชีรายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ส่งให้กับงานทะเบียนคณะ 
และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

1.4.3 ควบคุม ก ากับติดตาม 
ประสานงาน การจัดส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ แบบตอบรับการตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อส่ง
ให้กับงานทะเบียนคณะ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทันภายในระยะเวลาที่
ก าหนดตามปฏิทินการศึกษา 

1.4.4 ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวม และ
จัดเก็บเอกสาร หลักฐานการตีพิมพ์ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท         
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศ 
ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลพระนคร 

 

1.4  การส าเร็จ
การศึกษา  

1.4.1 – 1.4.4  มี
รายงานข้อมูลการตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ของ              
ผู้ขอส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 
ประจ าภาคการศึกษา 

 
 

1.4  การส าเร็จ 
การศึกษา  

1.4.1 – 1.4.4  
จัดท ารายงานข้อมูลการ
ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
ของผู้ขอส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรคหกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต คณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
ประจ าภาคการศึกษา 
 
 
 
 
 

 



ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 
2. ด้านการวางแผน 

2.1 ร่วมจัดท าแผนการพัฒนา ปรับปรุงการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ 
และข้อบังคับ โดยท าหน้าที่ในการรวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินงานหลักสูตรที่ผ่านมา 
ปัญหา อุปสรรค ความต้องการเพื่อการปรับปรุง
การจัดท าวิทยานิพนธ์ น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2. ด้านการวางแผน 
    2.1 รวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 
เกี่ยวกับ  การรับสมัครนักศึกษาการ
สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์             
การสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อก าหนด
แผนการด าเนินงาน ให้สอดคล้อง
เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และคู่มือนักศึกษา 

2.2 วิเคราะห์ ติดตาม ก ากับ 
และตรวจสอบ  แผนการศึกษา 
แผนการรับนักศึกษา ประจ าภาค
การศึกษา และแผนการจัดท า
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินการ
ด าเนินงาน โดยศึกษาจากประกาศ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือของ
นักศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

2. ด้านการวางแผน 
    2.1 มีแผนปฏิบัติงานการรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจ าปี
การศึกษาของคณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
    2.2 มีแผนการปฏิบัติการจัดท า
กระบวนการด าเนินงานวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท               
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

2. ด้านการวางแผน 
        2.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานการ
รับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจ าปี
การศึกษาของคณะเทคโนโลยี             
คหกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
    2.2 จัดท าแผนการปฏิบัติการ
จัดท ากระบวนการด าเนินงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท คณะเทคโนโลยี                 
คหกรรมศาสตร์ 

 



ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 
3. ด้านการประสานงาน 

3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกด้านข้อมูลการรับสมัคร
นักศึกษา เช่น ข้อมูลก าหนดการรับสมัคร 
ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลค่าใช้จ่ายการสมัครและ
การศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการท างานร่วมกับ

หน่วยงานภายใน เช่น สาขาวิชา         
และอาจารย์ กับหน่วยงานภายนอก             
เช่น ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และ              
ผ่านทาง Line  Facebook  
เว็บฝ่ายวิชาการและวิจัย 
http://academic2.hec.rmutp.ac.th/ 
และเว็บสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
http://mhe.hec.rmutp.ac.th/  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ด้านการรับสมัครนักศึกษา 
การเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 มีเครือข่ายการด าเนินงาน

เกี่ยวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์       
ทั้งหน่วยงานภายใน เช่น สาขาวิชา
และอาจารย์ กับหน่วยงานภายนอก 
เช่น ส านักส่งเสริมวิชาการและ                
งานทะเบียน ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
และ ผ่านทาง Line  Facebook           
เว็บฝ่ายวิชาการและวิจัย 
http://academic2.hec.rmutp.ac.th/ 
และเว็บสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
http://mhe.hec.rmutp.ac.th/  
 
 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 สร้างเครือข่ายการด าเนินงาน

เกี่ยวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์       
ทั้งหน่วยงานภายใน เช่น สาขาวิชา
และอาจารย์ กับหน่วยงานภายนอก 
เช่น ส านักส่งเสริมวิชาการและ                
งานทะเบียน ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
และ ผ่านทาง Line  Facebook           
เว็บฝ่ายวิชาการและวิจัย 
http://academic2.hec.rmutp.ac.th/ 
และเว็บสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
http://mhe.hec.rmutp.ac.th/  
 
 

 

 

 

 

 

 

http://academic2.hec.rmutp.ac.th/
http://academic2.hec.rmutp.ac.th/
http://academic2.hec.rmutp.ac.th/


ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 
4. ด้านการบริการ 
     4.1  ให้บริการด้านข้อมูลกับผู้มาติดต่อทั้ง
ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ และโซเชียล เฟสบุ๊ก 
หรือมาติดต่อด้วยตนเอง เกี่ยวกับรายละเอียด
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การสอบหัวข้อและ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์  

4. ด้านการบริการ 
     4 . 1  ให้ บ ริ ก า ร ค า ป รึ กษ า 
ค าแนะน า ชี้แจงข้อมูลผู้มาติดต่อทั้ง
ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ และโซเชียล 
เฟสบุ๊ค หรือมาติดต่อด้วยตนเอง 
เช่น การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การ
สอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
ก า รสอบวิ ทย านิ พนธ์  ยึ ดตาม
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร  โดยเฉพาะข้อมูลและ
ขั้นตอนการด าเนินงานที่มีความ
ซับซ้อน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ทั้ง
ต่อหน่วยงานและแก่ผู้ รับบริการ
อย่างทั่วถึง 

4.2  พัฒนาระบบการจัดท า
วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท เพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน เพ่ิม
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบั ติ งาน 
ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ประเทศ
และมหาวิทยาลัย 4.0 

4. ด้านการบริการ 
4.1 – 4.2 มีคู่มือกระบวนการ

ด าเนินงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. ด้านการบริการ 
4.1 – 4.2 จัดท าคู่มือกระบวนการ

ด าเนินงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยี 
คหกรรมศาสตร์ 

 



๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 
๑. คุณภาพของงาน 

ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนงำนบัณฑิตศึกษำ ระดับปริญญำโท ตั้งแต่กระบวนกำรรับเข้ำ
นักศึกษำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ กำรจัดท ำ
วิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปริญญำโท โดยมีกำรส ำรวจแผนกำรศึกษำ วำงแผนกำร
ปฏิบัติงำน ตรวจสอบ วิเครำะห์ข้อมูล สรุปรำยงำนกำรด ำเนินงำน จึงต้องมีกำร ก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำ ภำยใต้ก ำกับผู้บังคับบัญชำ ให้เป็นไปตำมระเบียบ
และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง   

 

๑. คุณภาพของงาน 
    ปฏิบัติ งำนโดยใช้ควำมรู้  ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญกำร และมี
ประสบกำรณ์ ทักษะในกำรวิเครำะห์ และแก้ไขงำน มีกำรพัฒนำงำนอย่ำง
ต่อเนื่องและก ำหนดวิธีปฏิบัติงำน ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควบคุม ก ำกับ 
ดูแลผู้ปฏิบัติงำนที่ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงำนไปแนวทำงเดียวกัน เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ก ำหนดไว้ 

1.1  งานบัณฑิตศึกษา ศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคู่มือนักศึกษา 
เพ่ือให้การด าเนินงานถูกต้อง 

 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ประงานสาน ตรวจสอบ และทวนสอบ มี
การก ากับติดตาม หาแนวการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ช านาญการ และมีประสบการณ์ 

1.3 มีการพัฒนา ปรับปรุง จัดท าแผนการด าเนินการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอน 
ปัญหาในการให้บริการ การด าเนินงาน เช่น มีระบบการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักศึกษา ผ่านทางช่องทาง Line  Facebook และ E-mail เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

  
 
 
 
 



งานเดิม งานใหม่ 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
    ลักษณะงำนมีควำมยุ่งยำก และซับซ้อน เนื่องจากต้องจัดระบบและขั้นตอนการท า
วิทยานิพนธ์ จึงต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ และถูกต้องในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป
ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร  
 
 

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
    ลักษณะงำนมีควำมยุ่งยำก และซับซ้อน เนื่องจำกในการจัดท าวิทยานิพนธ์
กระบวนและข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สับซ้อนซ่ึงต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องและ
ถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งประกาศ ระเบียบ ข้อคับ มีการปรับเปลี่ยนตาม
นโยบาย การปฏิบัติงานจึงต้องอาศัยการติดตาม และทวนสอบ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องตามข้อก าหนดที่มีการเปลี่ยนแปลง  ความละเอียด
รอบคอบ ประสบการณ์ และความช านาญงานในการปฏิบัติงาน 
  



๔.  การประเมินค่างานของต าแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

(  )  ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม
ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ 
(๑๐-๑๕ คะแนน) 

( / )  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิด
ริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (๑๖-๒๐ 
คะแนน) 

(   )  ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา
หลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

(  )  ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหา
หลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ก าหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐ 20 เป็นต าแหน่งที่มีเนื้อหาที่
หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของ
การประสานงาน เช่น นักศึกษา 
อาจารย์ หน่วยงานภายในของ
คณะ ฝ่ายวิชาการของแต่ละ
คณะ และหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัย ซี่งมีหลากหลาย
มิติในการด าเนินงาน ต้องอาศัย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ด าเนินงานและแก้ไขปัญหา
ตามสถานการณ์ เช่น มีการ
สร้างสรรค์งานและท างาน
ร่วมกับหน่วยงานภายในคณะ 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในการด าเนินการ
บริหารหลักสูตร รวมถึงการ
จัดเตรียมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับการจัดท า SAR 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

 

๒. ความยุ่งยากของงาน 
(  )  เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

(๑๐-๑๕ คะแนน) 
( / )  เป็นงานที่ค่อยข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขั้นตอน

วิธีการค่อนข้างหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
(  )  เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้

และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  

      (๒๑-๒๕ คะแนน) 
(  )  เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้อง

ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการก าหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์  

      (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐ 
 

20 
 

เป็นงานที่ต้องมีการวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับงานที่เก่ียวขอ้ง
ต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความรู้ในงาน รวมถึงระเบียบ
ต่างๆ ในการท างานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
ตัดสินใจ ให้ถูกต้อง รวมถึงการ
วิเคราะห์ภาระงานและการลด
ขั้นตอนในการท างานให้สั้นลง
หรือเหมาะสมกับสภาพการณ์ 
โดยไม่ขัดต่อระเบียบในการ
ด าเนินงาน โดยอ านวยความ
สะดวกให้กับอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตรในการจัดท าข้อมูลตา่ง
เพื่อให้การด าเนินการบริหารหลกั
สูตเป็นไปอย่างม ี



องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 
 
 
 
๓. การก ากับตรวจสอบ 
    (  )  ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  
          (๑-๕ คะแนน) 
    (  )  ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน       
          บ้าง (๖-๑๐ คะแนน) 
    ( / )  ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของ 
          การปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่ก าหนดใน 
          แผนปฏิบัติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 
    (  )  ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ 
          ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  
          (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

 
 
 

๒๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 

 

ประสิทธิภาพ และนักศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษาได้เกณฑ์ 
 
เป็นต าแหน่งงานที่ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบและ
ติดตามผลการเรียน แผนการ
เรียน และการส าเร็จการศึกษา 
รวมถึงการวิเคราะห์และ
วางแผนในการช่วยจัดแผนการ
เรียน จ านวนการรับนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์  

   

๔. การตัดสินใจ 
(  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง  
      (๑-๕ คะแนน) 
(  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตัวเอง

ค่อนข้างมาก วางแผนและก าหนดแนวทาง  
      แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 
( / )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง

อิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  

      (๑๑-๑๕ คะแนน) 
(  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง

อิสระ ในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 เป็นต าแหน่งงานที่สามารถตัดใจ
ได้ด้วยตนเองโดยยึดระเบียบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผลท า
ให้สามารถพัฒนางานและ
วิธีการปฏิบัติงานได้ โดยไม่ขัด
ต่อระเบียบ 
 

รวม ๑๐๐ 70  

สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 

คณะกรรมการประเมินค่างานพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน การก ากับตรวจสอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของต าแหน่งมีความเหมาะสม  
และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง จากต าแหน่งวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
สังกัดงานวิชาการวิจัย และบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เป็นต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ช านาญการ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  โดยคะแนนที่ได้รับ 81 คะแนน 
 

 ( / )       ผ่านการประเมิน 
 (    )     ไม่ผ่านการประเมิน 


