
แบบ ก.บ.ม. 2 
แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
1. ต าแหน่งเลขที่  20๔๑๙ 
     ชื่อต าแหน่ง            นักวิชาการศึกษา            ระดับ         ปฏิบัติการ 
      สังกัด     งานวิชาการวิจยั และบริการวชิาการ    คณะบริหารธรุกิจ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
   ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง        นักวิชาการศึกษา          ระดับ           ช านาญการ 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม  ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ด าเนินการในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับ

ต้นโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการศึกษา โดย
ลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวงานสหกิจศึกษา ที่อยู่ใน
ความคุมของทางมหาวิทยาลัย การพัฒนา
นักศึกษา การให้บริหารทางวิชาการงานสหกิจ
ศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ   จัดการศึกษา 
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

1.2 จัดท าฐานข้อมูล และสรุปจ านวน
นักศึกษาท่ีออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังสถาน
ประกอบการต่าง ๆ แยกตามสาขาวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษารวบรวมข้อมูลจากฐานระบบงาน
สหกิจศึกษา เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
1.1 ด าเนินการในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นโดยใช้

ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิชาการศึกษา โดยลักษณะที่ปฏิบัติเกี่ยวงานสหกิจศึกษา ที่
อยู่ในความคุมของทางมหาวิทยาลัย การพัฒนานักศึกษาการ
ให้บริหารทางวิชาการงานสหกิจศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

1.2 ด าเนินการในส่วนของฐานข้อมูล และสรุปจ านวน
ศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษายังสถานประกอบการ    
ต่าง ๆ แยกตามสาขาวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา โดยการ             
น ายุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พระนครมาด าเนินการปฏิบัติ เพ่ือก าหนดลักษณะและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานในส่วนงาน โดยการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 

๑. ด้านการปฏิบัติงาน 
๑.๑ มีปฏิทินงานสหกิจศึกษาของ
แต่ละปีการศึกษา โดยยึดตาม
ปฏิทินของมหาวิทยาลัยฯ เป็น
หลัก 
 
 
 
 
๑.๒ มีระบบฐานข้อมูลนักศึกษาท่ี
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     
ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

๑.ด้านการปฏิบัติงาน 
๑.๑ จัดท าปฏิทินการศึกษา 
มุ่งเน้น เพ่ืองานสหกิจศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 
๑.๒ จัดท าฐานข้อมูลของ
นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสห
กิจศึกษากับสถาน
ประกอบการต่างๆ ที่ตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 



ต าแหน่งเดิม  ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 
  1.3 ด าเนินการเก่ียวกับงานสหกิจศึกษาในส่วน   
งานที่รบัผิดชอบและจัดเก็บเอกสารข้อมูลของ
นักศึกษา ผลการด าเนนิงานสหกิจศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยการจัดเก็บแฟ้มเอกสารให้เป็น
ระเบียบหมวดหมู่เข้าแฟ้มแยกตามสาขาวิชา และ
ความส าคัญแตล่ะสาขาวชิา เพือ่ให้สามารถค้นหา
เอกสารได้ง่ายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
สะดวกและรวดเร็ว 

1.4 ด าเนนิการตรวจสอบเอกสารใบค าร้องขอ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และพิจารณาคุณสมบัติของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามระเบยีบ ข้อบังคับว่าด้วยการ
จัด   สหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพของ
มหาวิทยาลยัฯ      โดยอ้างอิงจากปฏิทินการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ของแต่ละปีการศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     ๑.๕ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวการออกนิเทศของ
อาจารย์ พร้อมบันทึกข้อความท่ีเกี่ยวกับอาจารย์ใน
แต่ละสาขาวิชา ในส่วนของบันทึกการขออนุญาต
นิเทศสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา  

๑.๖ รับ – ส่งหนังสือท้ังภายใน และภายนอก 
และ รับค าร้องของนักศกึษาสหกิจศึกษา/การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  พร้อมส าเนาเก็บเอกสาร
เกี่ยวกับใบค าร้อง    ขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจัดเข้าแฟ้มเพื่อเป็น
หลักฐาน 

 
 
 

การศึกษาของคณะที่มุ่งเน้นเพ่ือการก้าวเข้าสู่การพัฒนา
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.3 สร้างแบบฟอรม์ใบค าร้องขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา/
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแบบบันทึกข้อความการขอ
ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา 
 
 
 
   1.4 จัดท าปฏิทินการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยยึดปปีฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นหลัก 
 
 
 
 
    ๑.๕ น าระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา มาเก็บข้อมูลนักศึกษา
พร้อมสถานประกอบการการที่รบันักศึกษาเข้าปฏบิัติงานสหกิจ
ศึกษาแยกตามสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าไปหาข้อมลู      
สถานประกอบการได ้

๑.๖ ด าเนินการชี้แจงและขั้นตอนการยื่นเอกสารของ
นักศึกษา  สหกิจศึกษา เก่ียวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ของแต่ละภาคการศึกษา ประชมุชี้แจงเก่ียวกับการยื่นค าร้องของ
นักศึกษาสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวชิา โดยแจ้งผา่นทางไลน์
กลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษาทกุสาขาวิชา และอาจารย์
ประสานงานสหกิจศึกษาของแต่ละสาขาวิชาทราบ 

 
 
๑.๓ มีแบบฟอร์มใบค าร้องขอ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 
๑.๔ มีปฏิทินการออกปฏิบัติงาน      
สหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 
 
 
 
 
๑.๕ มีระบบสารสนเทศเพื่อเก็บ
ข้อมูลของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
 
๑.๖ มีโครงการปฐมนิเทศนักศกึษา     
สหกิจศึกษา และโครงการ
ปฐมนิเทศการฝึกงานก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

 
 
๑.๓ จัดท าแบบฟอร์มใบค าร้อง
ขอปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
 
๑.๔ จัดท าปฏิทนิการออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
๑.๕ น าระบบสารสนเทศ           
สหกิจศึกษามาใช้เพื่อสะดวก
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 
 
๑.๖ จัดโครงการปฐมนิเทศสห
กิจศึกษา และโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในแต่
ละปีการศึกษาที่มีนักศึกษา
ออกสหกิจศึกษาและออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ*เพื่อ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ 



ต าแหน่งเดิม  ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 
       
 

          งานสหกิจศึกษา จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
สหกิจศึกษาล่วงหนา้ก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สูงสุดก่อนออกสหกิจศึกษายังสถานประกอบการตา่ง ๆ รวมทัง้
การท าหนังสือสง่ตัวนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พร้อมแจ้ง
นักศึกษาที่สถานประกอบการตอบรับนักศึกษาเข้าปฏบิัติงานสห
กิจศึกษา ให้นักศึกษาน าไปรายงานตัวที่สถานประกอบการตาม
ก าหนดเวลา ตามปปีฏิทินการศึกษา ของทางมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วันเปิดภาคการศึกษา) สัปดาห์
แรกในการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

-       กิจกรรมภายหลังการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา มีการ       
โครงสัมมนาเชิงวชิาการและการน าเสนอผลงานของนักศึกษา
หลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากการปฏบิัติงานสหกิจศึกษารุ่นพี่สู่รุน่น้องที่จะ
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปกีารศึกษาถัดไป และเพื่อให้ทราบ
ถึงประโยชน์ทีไ่ด้รับตลอดจนปญัหา และอุปสรรคที่พบระหว่าง
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จุดเด่น จุดด้อยของนักศึกษา         
สหกิจศึกษา เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาถัดไป 
     งานสหกิจศึกษา รวบรวมเอกสารรายงานผลการด าเนนิงาน   
สหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของแต่ละภาค
การศึกษา ไปยงัส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน (สวท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีโครงการสัมมนาเชิงวชิาการสห
กิจศึกษา กิจกรรมภายหลังการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพณ 
สถานประกอบการต่าง ๆ 
เสริมสร้างคุณภาพนักศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
การรับนักศึกษาเข้าปฏบิัติงาน     
สหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
- จัดโครงการสัมมนาเชิงวชิาการ  
สหกิจศึกษา เพื่อติดตาม
ผลสัมฤทธิ์จาการปฏบิัติงานสห
กิจศึกษาของนักศึกษแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากการปฏบิัติงาน
สหกิจศึกษา ท าให้ทราบถึง
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ
ระหว่างการปฏิบตัิงานสหกิจ
ศึกษา 



ต าแหน่งเดิม  ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 
2. ด้านการวางแผน 
    การด าเนนิการวางแผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับ   
งานสหกิจศึกษา ของนักศึกษาแต่ละสาขาวชิา 
ตรวจสอบคุณสมบตัินักศึกษาทีม่ีผลการศึกษาต่ ากว่า
เกณฑ์ ก่อนออกปฏิบัติงานสหกจิศึกษา โดยท า
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงตามก าหนดระยะเวลา 
 

2. ด้านการวางแผน 
    การด าเนินการวางแผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับนักศึกษา
ออกสหกิจศึกษา เช่นการลงทะเบียนเรียน ของนักศึกษา
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุก
สาขาวชิา วา่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่จะออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาตามก าหนดระยะเวลาตามปีปฏทิินของทาง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ก่อนที่จะออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. ด้านการวางแผน 
มีแผนการออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาสหกิจศึกษาของนักศึกษาตรง
กับปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร   
 

๒. ด้านการวางแผน 
จัดท าแผนก าหนดการออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ก่อนที่
จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา         
ยังสถานประกอบการตา่ง ๆ ให้
เป็นอย่างมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1  ติดต่อ ประสานการท างานร่วมกันทีมงาน

หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ของงานที่ก าหนดไว้ 
 
 

 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก*เช่น งานทะเบียนและประมวลผลของคณะ,          
งานหลักสูตรและต าราเรียน และส านักส่งเสริมวิชาการและ     
งานทะเบียน (สวท.) สถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ของงานที่ก าหนดไว้ 
    ๓.๒ ประสานงานกับอาจารย์ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องและให้
ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    ๓.๓ ประสานงานกับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา
ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกสหกกิจศึกษา ตลอดจนเทคนิคการ
เลือกสถานประกอบการของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

3. ด้านการประสานงาน 
    ๓.๑ - ๓.๓ มีเครือข่ายสถาน
ประกอบการ และศิษย์เก่า  
 

3. ด้านการประสานงาน                
   ๓.๑ – ๓.๓ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งภายใน และ
ภายนอกองค์กร เช่น  สถาน
ประกอบการ ศิษย์เก่า ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อน านักศึกษาไปสู่
ตลาดแรงงาน เปน็ที่ต้องการ
ของสถานประกอบการ 

4. ด้านการบริการ 
    4.1 ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่
ถ่ายทอดความรู้ทางด้านงานสหกิจศึกษา รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบขอ้มูลความรู้ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน ์ 

4. ด้านการบริการ 
4.1  ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องตน้ เผยแพร่ถ่ายทอด 

ความรู้ทางดา้นงานสหกิจศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเร่ือง
ต่างๆ เก่ียวกับงานในหนา้ที่ เพือ่ให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน ์
 
 

๔. ด้านการบริการ 
    ๔.๑ มีคู่มือสหกิจศกึษาและการ
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ Facebook,   
E-mail,Website*ของคณะฯ      
และแผ่นพับแฟ้มเอกสารของงาน    
สหกิจศึกษา  

๔. ด้านการบริการ 
    ๔.๑ จัดท าคู่มือ และแผ่นพบั 
รวมทั้งFacebook,E-
mail,Website ของคณะฯ    
แฟ้มของงานสหกิจศึกษาส าหรับ   
ใส่เอกสารหนังสือถึงสถาน
ประกอบการต่าง ๆ 



ต าแหน่งเดิม  ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 
    4.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทาง  
งานสหกิจศึกษา เพื่อให้บุคลากรภายใน และ
ภายนอก พร้อมทั้งนักศึกษา ได้รับทราบข้อมูล และ
ความรู้ต่างๆ ให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

       ๔.๒ มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ขอ        
ใช้บริการ โดยการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น       
QR Code line เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและทันสมัย 

๔.๒ มีระบบการประเมินความพึง
พอใจ โดยใช้สแกน QR Code line  

  ๔.๒ น าระบบเทคโนโลยีมาใช ้   
ในการประเมินความพึงพอใจ         
ด้วยการสแกน QR Code line 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ
ทันสมัย 

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
๑.คุณภาพของงาน 

1.1 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผนนโยบายของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    ๑.๒ งานเอกสารและการบริการของงานสหกิจศึกษา เป็นงานที่ต้องเอาใจใส่ 
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการสรุปจ านวนนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึ กษา และสถาน
ประกอบการ จัดท าเอกสารและให้ข้อมูลของนักศึกษา พร้อมฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการกับไปยังอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา 
เพ่ือน าไปจัดท าแผนการนิเทศของอาจารย์ในสาขาวิชา (แผนรวมการออกนิเทศ) 
ถูกต้องตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   ๑.๓ มีกระบวนการขั้นตอนการวางแผนพัฒนางานสหกิจศึกษา โดยการจัดท าปฏิทิน
งานสหกิจศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษาต่อไป 
   ๑.๔ ให้ค าปรึกษาแนะน า นักศึกษาทุกสาขาวิชา รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากรภายใน
คณะ และให้บริการข้อมูลทางด้านสหกิจศึกษา ท าให้ผู้รับข้อมูลเกิดความพึงพอใจใน
การรับบริการสูงสุด 

 

๑.คุณภาพของงาน 
1.1 วิเคราะห์ภาระงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
๑.๒ จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหา และการ

พัฒนางาน เพ่ือความชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
๑.๓ สรุปผลการด าเนินงานสหกิจศึกษา กิจกรรม เพื่อน ามาพัฒนางานในด้านงานสหกิจ

ศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๑.๔ บริการข้อมูลข่าวสารในด้านต่าง ๆ ในส่วนของสถานประกอบการ เช่น การรับสมัคร

นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 



ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

๒.๑ การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นั้น                
ในแต่ละภาคการศึกษา นั้น เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบ
ความถูกต้อง เช่น การขอเปิดรายวิชาของนักศึกษาฝึกงาน และรหัสวิชา ต้องท าการ
ตรวจสอบกับทางงานหลักสูตรและต าราเรียนก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งระยะเวลาในการ
ออกสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยท าหนังสือขอเปิดรายวิชาสหกิจ
ศึกษา หรือรายวิชาการฝึกงานของแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้งานหลักสูตรและต ารางเรียน 
ท าหนังสือส่งต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ในการขอเปิด
ระบบรายวิชาให้กับนักศึกษาต่อไป 
     ๒.๒ ด าเนินการจัดท าหนังสือไปยังสาขาวิชาเ พ่ือให้สาขาวิชาส่งรายชื่ออาจารย์
ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา แล้วแจ้งไปยังงานหลักสูตรและต าราเรียน ใน
การบันทึกค่าระดับคะแนนของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชา ทางหลักสูตรท า
หนังสือแจ้งรายชื่ออาจารย์ไปยังส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ า
รายวิชาสหกิจศึกษาของอาจารย์แต่ละสาขาวิชา งานสหกิจศึกษาจะขอส าเนาค่าระดับ
คะแนนผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา น ามาเก็บเป็นหลักฐานไว้ที่งานสหกิจ
ศึกษา 

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
๒.๑ การออกปฏิบัติ งานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นั้น                

ในแต่ละภาคการศึกษา นั้น เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง เช่น การขอเปิดรายวิชาของนักศึกษาฝึกงาน และรหัสวิชา ต้องท าการตรวจสอบกับ
ทางงานหลักสูตรและต าราเรียนก่อนทุกครั้ง พร้อมทั้งระยะเวลาในการออกสหกิจศึกษาและ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยท าหนังสือขอเปิดรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาการ
ฝึกงานของแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้งานหลักสูตรและต ารางเรียน ท าหนังสือส่งต่อไปยังส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ในการขอเปิดระบบรายวิชาให้กับนักศึกษาต่อไป 
     ๒.๒ ด าเนินการจัดท าหนังสือไปยังสาขาวิชาเพ่ือให้สาขาวิชาส่ งรายชื่ออาจารย์
ประสานงานสหกิจศึกษาประจ าสาขาวิชา แล้วแจ้งไปยังงานหลักสูตรและต าราเรียน ในการ
บันทึกค่าระดับคะแนนของนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชา ทางหลักสูตรท าหนังสือแจ้ง
รายชื่ออาจารย์ไปยังส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจ ารายวิชาสหกิจศึกษา
ของอาจารย์แต่ละสาขาวิชา งานสหกิจศึกษาจะขอส าเนาค่าระดับคะแนนผลการประเมิน
นักศึกษาสหกิจศึกษา น ามาเก็บเป็นหลักฐานไว้ที่งานสหกิจศึกษา 

 



๔.  การประเมินค่างานของต าแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ ๓๐ 20 เป็นต าแหน่งงานทีม่ีขอบเขต 
(  )  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 
เนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มใน
การก าหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

  ของงานที่หลากหลาย การ
ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
ของสถานประกอบการเป็น
รายกรณี ภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตาม
กระบวนการบริหารจัดการ
อย่างชัดเจน 

๒. ความยุ่งยากของงาน ๓๐ 20 เป็นต าหน่งที่ต้องใช้  
(  )  เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

(๑๐-๑๕ คะแนน) 
( / )  เป็นงานที่ค่อยข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขั้นตอน

วิธีการค่อนข้างหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
(  )  เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้

และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  

      (๒๑-๒๕ คะแนน) 
(  )  เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้อง

ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
ก าหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์  

      (๒๖-๓๐ คะแนน) 

  ประสบการณ์ ความรู้ และ
ทักษะในการจัดการงานให้
เหมาะสมและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน 

 
   

   

 

 

 

 

 



 
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) 

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) 

๒๐ 
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15 

เป็นต าแหน่งที่สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติงานได้โดยผู้ครอง
ต าแหน่งเป็นผู้รายงาน
ความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 

 

 

 
เป็นต าแหน่งที่สามารถ
ตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง
อิสระ และปรับปรุงแนวทาง
และแก้ไขปัญหา 

รวม ๑๐๐ 70  

สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 

คณะกรรมการประเมินค่างานพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน การก ากับตรวจสอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของต าแหน่งมีความเหมาะสม  
และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง จากต าแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 สังกัดงานวิชาการวิจัย และบริการวิชาการ  คณะบริหารธุรกิจ  เป็นต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  จ านวน  
1 ต าแหน่ง โดยคะแนนที่ได้รับ 70 คะแนน 

 ( / )  ผ่านการประเมิน 
 (  ) ไม่ผ่านการประเมิน 



 


