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แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 
๑. ต าแหน่งเลขที่  ๒๐๕๘๔ 

 ชื่อต าแหน่ง     นักวิชาการศึกษา        ระดับ   ปฏิบัติการ                          
 สังกัด  งานวิชาการวิจัย  และบริการวิชาการ    คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง    นักวิชาการศึกษา ระดับ ช านาญการ 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 

๑.ด้านการปฏิบัติการ 

    ๑.๑ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยการจัดหาหรือ
สืบค้นข้อมูล คัดเลือกกลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลจาก
วัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ที่มีอยู่ภายในคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและภายนอก 
หรือองค์กรอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา กิจกรรมทางการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น หรือตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
 

๑.ด้านการปฏิบัติการ 

    ๑.๑ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงาน 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา โดยการจัดหาหรือ
สืบค้นข้อมูล คัดเลือกกลั่นกรอง รวบรวมข้อมูล
จากวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ที่มีอยู่ภายใน
คณะและภายนอก หรือองค์กรอื่นๆ เพ่ือน าข้อมูล
มาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษาต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 

๑.ด้านการปฏิบัติการ 

    ๑.๑ ระบบและวิธีการ
ปฏิบัติงานในการให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อการ
เรียนการสอนต่างๆ รวมทั้ง
การศึกษาทางไกล และ
การศึกษาด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ด้านการปฏิบัติการ 

    ๑.๑ มีการจัดระบบและ
วิธีการปฏิบัติงานในการ
ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
และสื่อการเรียนการสอน
ต่างๆ รวมทั้งการศึกษา
ทางไกล และการศึกษาด้วย
ตนเอง  
 
 
 



ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 

    ๑.๒ ส ารวจ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท า
ข้อมูลสถิตเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา โดยการจัดหาหรือสืบค้นข้อมูล คัดเลือก
กลั่นกรอง รวบรวมข้อมูลจากวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่
ตีพิมพ์ที่มีอยู่ภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่นและภายนอก หรือองค์กรอ่ืนๆ  
วิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมสรุปผลจัดท าเป็น
รูปแบบเอกสารใน 
 
 

 
 
 
 
    ๑.๓ ด าเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา จัดเก็บเอกสารส าคัญ รวมทั้งปรับปรุง
เอกสารให้ทันสมัยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยการ
จัดเก็บแฟ้มเอกสารให้เป็นระเบียบหมวดหมู่เข้าแฟ้ม 
แยกเอกสารตามอายุและความส าคัญ เพื่อให้
สามารถค้นหาเอกสารได้ง่ายเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน จัดล าดับความส าคัญการปฏิบัติงาน
ก่อนหลัง ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ด้านวิชาชีพให้มี
คุณภาพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    ๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับงาน 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยการน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร มาด าเนินการปฏิบัติเพื่อก าหนด
ลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยการจัดท าแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดจัดการศึกษาของคณะ
ที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาความ
เข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
    ๑.๓ ศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย
งานดา้นการศึกษา เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษา 
โดยการจัดหาหรือสืบค้นข้อมูล คัดเลือกกลั่นกรอง 
รวบรวมข้อมูลจากวัสดุตีพิมพ์และวัสดไุม่ตีพิมพ์ที่มีอยู่
ภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
และภายนอก มีการแนะแนวให้ข้อคิดเห็นทางงาน
เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน จัดท าเอกสารวิชาการ ติดประกาศแจ้งเพื่อ
ทราบ เวียนหนงัสือแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งเป็นการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัตงิานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุมาตรฐานการ 

    ๑.๒ – ๑.๓ ฐานข้อมูล
โสตทัศนูปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    ๑.๒ – ๑.๓ มีฐานข้อมูล
โสตทัศนูปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอนของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 

 
 
 
     ๑.๔ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ กิจกรรม และสรุปผลด้านงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ข้อมูลจากผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
โครงการ รวบรวมสรุปผลให้เป็นรูปเล่ม เพื่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดท างบประมาณใน
ปีงบประมาณถัดไป สนับสนุนสางเสริมการจัด
การศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป  
     
 
 
      
๑.๕ ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  โดยให้ค าปรึกษา
แนะน าด้วยวาจาทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพ่ือตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดการศึกษาด้านต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความ
คาดหวังของผู้ที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี  มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    ๑.๔ ตรวจสอบเอกสารงานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน กรณีมี
ปัญหาพร้อมท าการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีการใช้ข้อมูลจากระบบเพ่ือ
เป็นการทวนสอบข้อมูลทั้งในระบบและจัดท าเป็น
เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดท า
เอกสารติดตาม ประเมินผล และรวบรวมสรุปผล
การด าเนินงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
โครงการ กิจกรรม เพื่อน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ด้วยหลักการทางสถิติทางการศึกษา
น าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารในล าดับต่อไป ใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความ
เป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
    ๑.๕ ให้บริการวิชาการ การผลิตและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน โดยการให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา ได้อย่างครบถ้วนสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
    ๑.๔ มีอุปกรณ์โสตฯ ใน
ห้องเรียนให้มีความพร้อมใน
การใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
    ๑.๕ มีสื่อการเรียนการ
สอนและสื่อประชาสัมพันธ์
คณะฯ 

 
 
 
    ๑.๔ ตรวจสอบอุปกรณ์
โสตฯ ในห้องเรียนให้มีความ
พร้อมในการใช้งาน เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปร
เจ็คเตอร์ วิชวลไลเซอร์ 
ระบบเครื่องเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ๑.๕ มีการผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ในรายวิชาและจัดท ามัล
ติมิเดียสื่อประชาสัมพันธ์
คณะฯ 



ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑.๖ ร่วมก าหนดนโยบาย แผนงาน มอบหมาย
งาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุง ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการด าเนินงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา เ พ่ือให้การปฏิ บัติ ง านบรรลุตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
    ๑.๗ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่
ได้รับแต่งตั้งเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา โดยการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เ พ่ือประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับสามารถน ามาปรับปรุง
พัฒนางานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

    ๑.๖ – ๑.๗ แผนปฏิบัติ
ง าน เทคโนโลยี ดิ จิทั ล เ พ่ือ
การศึกษาทุกปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
     

    ๑.๖ – ๑.๗ มีการจัดท า
แผนปฏิบัติงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเ พ่ือการศึกษาทุกปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 

2. ด้านการวางแผน 
    ๒.๑ วางแผนการท างานที่รับผิดชอบมีส่วนร่วม 
ร่วมด าเนินวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดย
การจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
การศึกษาในส่วนงาน เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

2. ด้านการวางแผน 
    ๒.๑ ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  และมีส่วน
ร่วมด าเนินวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วม
ก าหนดนโยบายและแผนงานของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ร่วม
วางแผนการท างานตามแผนงานปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณและแผนงานปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษาหรือโครงการอื่น ๆ ของคณะ 
พร้อมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ขั้นตอน ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2. ด้านการวางแผน 
    ๒.๑ แผนปฏิบัติ และ
พัฒนางานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกปี
การศึกษา 
 
 

2. ด้านการวางแผน 
    ๒.๑ จัดท าแผนเพื่อ
ปฏิบัติ และพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาทุกปีการศึกษา 
 

๓.ด้านประสานงาน 

    ๓.๑ ติดต่อ ประสานการท างานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น และภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ 
เมื่อมีการร้องขอหรือมีหนังสือแจ้ง โดยประสานงาน
ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่นวาจา ลายลกัษณ์อักษร โทรศัพท์ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว 

๓.ด้านประสานงาน 

    ๓.๑ ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาท
ในการให้ความคิดเห็น และค าแนะน าแก่อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา หรือบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หน่วยงานภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่นและภายนอก เมื่อได้รับแจ้งข้อมูล
หรือร้องขอจากบุคลากรในส่วนงาน ด้วยวิธีการต่าง 
ๆ เช่น วาจา ลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพ่ือขจัดปัญหาและ 
 

๓.ด้านประสานงาน 

    ๓.๑- ๓.๒ มีเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษากับหน่วยงาน
ภายใน และภายนอก 
 
 
 
 
 
 
  

๓.ด้านประสานงาน 

    ๓.๑ - ๓.๒ สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาทั้ง ๙ คณะ 
 
 
 
 
 

 



ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 

อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดไว้ 
     

๓.๒ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคลากรภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่ง
ทอและออกแบบแฟชั่น หรือหน่วยภายนอกที่
เกี่ยวข้อง  เมื่อได้รับแจ้งหรือร้องขอโดยวิธีการต่าง 
ๆ เช่น วาจา ลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์ ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)    เพ่ือช่วยลดข้อขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อขัดข้องต่าง ๆ ท าให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

๓.๒ ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าแก่อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา หรือบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หน่วยงานภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่นและภายนอก เมื่อมีการร้องขอหรือ
มีการแจ้ง ด าเนินการโดยวิธีการต่าง ๆ แล้วแต่
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น วาจา ลายลักษณ์อักษร 
โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
เพ่ือให้สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน 

  

๔.ด้านการบริการ 
     ๔.๑ ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เมื่อมีการร้องขอ หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้ผู้รับค าแนะน าเกิดความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     
 
      
 
 

๔.ด้านการบริการ 
    ๔.๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรม ถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา แก่เพ่ือนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา 
ศิษย์เก่า ผู้มารับบริการทั้งภายในคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและ
ภายนอก รวมทั้งตอบปัญหาชี้แจงเรื่องร้องขอหรือ
มีการแจ้งต่างๆ โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น วาจา ลาย
ลักษณ์อักษร โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
mail)  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

๔.ด้านการบริการ 
    ๔.๑ – ๔.๒ ระบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สื่อโสตทัศนูปกรณ์  
 
 
 
 
 
     

๔.ด้านการบริการ 
    ๔.๑ – ๔.๒ มีการจัดท า
ระบบตรวจสอบคุณภาพ 
และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และได้
มาตรฐานทางวิชาชีพ 
 
 
 
 



ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ ผลงานที่หน่วยงานต้องการ ผลงานของต าแหน่ง 

๔.๒ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา เมื่อการปฏิบัติในส่วนงานนั้น ๆ เสร็จสิ้น 
หรือเมื่อมีผู้ร้องขอข้อมูลทางวิชาการ โดยด าเนินการ
จัดเก็บทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภาระงานในแต่ละครั้ง 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น และหน่วยภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ
มาตรการต่างๆ ของงานเทคโนโลยีทางการศึกษา 

    ๔.๒ จัดท าข้อมูลทางสถิติ  จัดท าเอกสาร
วิชาการ สื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย สื่อเอกสาร
เผยแพร่ หรือสื่อการศึกษารูปแบบอ่ืนๆ โดยการ
จัดท าเป็นเอกสารแจ้งเวียนเพ่ือทราบ จัดท าระบบ
ผังงาน (Flow chart) ของงานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา ติดประกาศหน้าห้องส านักงานใน
ส่วนงาน เพ่ือส่งเสริมการให้บริการความรู้แก่ 
อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปอย่าง
ทั่วถึงและสะดวกมากขึ้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่ 

๑.คุณภาพของงาน 
    ๑.๑ มีจัดท าหนังสือรับเข้า และหนังสือออกของงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา เป็นไปตามก าหนดระยะเวลาของการจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอและ
ภายนอก 
    ๑.๒ วางแผนงาน มอบหมายงาน ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้อง
จากการปฏิบัติงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไป
ความด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
    ๑.๓ ติดต่อประสานงาน โดยให้ข้อคิดหรือค าแนะน า แก่อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ 
    ๑.๔ การจัดประชุมสัมมนา โครงการ กิจกรรม เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น และผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมมีความพึงพอใจ 
    ๑.๕ มีกระบวนการพัฒนางานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา โดยการจัดท า
แผนการพัฒนางานทุกภารกิจที่งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษารับผิดชอบ อีกทั้ง
ยังสามารถปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบ และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไปในอนาคต 
    ๑.๖ จัดท าข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา ข้อมูลสถิติต่างๆ โครงสร้างงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ได้อย่าง
ครบถ้วน เชื่อถือได้  

๑.คุณภาพของงาน 
    ๑.๑ จัดท าหนังสือรับเข้า และหนังสือออกของงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาเป็นไปตามก าหนดระยะเวลาของการจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอและ
ภายนอก 
    ๑.๒ ติดต่อประสานงาน โดยให้ข้อคิดหรือค าแนะน า แก่อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
สร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ 
    ๑.๓ วางแผนงาน มอบหมายงาน ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้อง
จากการปฏิบัติงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไป
ความด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
    ๑.๔ การจัดประชุมสัมมนา โครงการ กิจกรรม เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบ
แฟชั่น และผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมมีความพึงพอใจ แล้วน าผลการประเมินที่ได้
รับมาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดประชุมสัมมนา โครงการ กิจกรรม ครั้งต่อไป 
    ๑.๕ มีกระบวนการพัฒนางานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา โดยการจัดท า
แผนการพัฒนางานทุกภารกิจที่งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษารับผิดชอบ อีกทั้ง
ยังสามารถปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบ และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไปในอนาคต 
    ๑.๖ พัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศในงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  ข้อมูลสถิติต่างๆ โครงสร้างงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
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    ๑.๗ ให้ค าปรึกษาแนะน า คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ตอบปัญหา ข้อ
สงสัย เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจในการรับบริการสูงสุด 
 

การศึกษา ได้อย่างครบถ้วน เชื่อถือได้  
    ๑.๗ ให้ค าปรึกษาแนะน า คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ตอบปัญหา ข้อ
สงสัย เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจในการรับบริการสูงสุด ตลอดจนน าข้อเสนอแนะของผู้รับบริการมาพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไขการบริการมีประสิทธิภาพและให้มีคุณภาพดีขึ้น 
    ๑.๘ ศึกษารวบรวมข้อมูลองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประมวลผลสามารถด าเนินการได้เป็นอย่างดี ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ 
เทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหา 
    ๑.๙ วิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าคู่มือ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน 
รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว   

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
    ๒.๑ จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภท เครื่องเสียง เครื่องฉาย  สื่อ
การเรียนการสอน และงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการทดสอบความพร้อมของ
อุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงานจริงอย่างสม่ าเสมอ ติดตามการใช้งานตามห้องเรียน
ต่างๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปโดยความเรียบร้อย 
และเกิดความเหมาะสม  
    ๒.๒ ดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ประเภท เครื่องเสียง เครื่องฉาย สื่อการ
เรียนการสอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ โดยการตรวจเช็ค
สภาพตลอดทุกๆ สัปดาห์ เมื่อท าการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว ถ้าพบว่าอุปกรณ์
ประเภทไหนเกิดการช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ก็จะด าเนินการซ่อมแซม
เบื้องต้นด้วยตนเอง แต่ถ้าไม่สามารถซ่อมแซมด้วยตนเองได้ ก็จะด าเนินการส่ง
อุปกรณ์ให้กับร้านผู้ช านาญการด าเนินการซ่อมต่อไป เพ่ือให้อุปกรณ์สามารถใช้งาน  

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
    ๒.๑ ควบคุมการจัดหา ดูแล รักษา อุปกรณ์ประเภท เครื่องเสียง เครื่องฉาย 
ตลอดจน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยการทดสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงานจริงอย่างสม่ าเสมอ ติดตามการใช้งาน
ตามห้องเรียนต่างๆ เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้การเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปโดยความ
เรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม  
    ๒.๒ ควบคุม ตรวจสอบ อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย สื่อการเรียนการ
สอนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ โดยการตรวจเช็คสภาพ
ตลอดทุกๆ สัปดาห์ เมื่อท าการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว ถ้าพบว่าอุปกรณ์ประเภท
ไหนเกิดการช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ก็จะด าเนินการซ่อมแซมเบื้องต้น
ด้วยตนเอง แต่ถ้าไม่สามารถซ่อมแซมด้วยตนเองได้ ก็จะด าเนินการส่งอุปกรณ์ให้กับ 
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ได้ดี ลดความเสียหายในระหว่างการท างาน  
    ๒.๓ ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย แล้วน ามาเก็บไว้เป็นข้อมูลภาพ เพ่ือน ามาดัดแปลงและเผยแพร่ในสื่อ
รูปแบบต่างๆ  
    ๒.๔ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านภาพและเสียง ตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยการถ่ายภาพเคลื่อนไหวงานต่างๆ ด้วยกล้องถ่ายภาพวีดิโอ แล้วน า
ภาพเคลื่อนไหวที่ได้มาเข้าโปรแกรมตัดต่อวีดิโอในคอมพิวเตอร์ เรียบเรียงภาพและ
เสียงให้เข้าใจง่าย แล้วแปลงไฟล์ออกมาในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการ เพ่ือช่วยให้การ
ด าเนินการผลิตวีดิทัศน์ มีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ  
    ๒.๕ ศึกษา ค้นคว้าวิธีการผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน และงานผลิต
สื่อของคณะ ที่ได้รับมอบหมายงาน เพ่ือใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ใน
รูปแบบต่างๆ และงานผลิตสื่อของคณะ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม
ประยุกต์ โดยรวบรวมจากสื่อต่างๆ จากทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ องค์กร
ภายนอก 
    ๒.๖ ผลิตงานกราฟิก สื่อสองมิติ ในงานด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะ ในรูปแบบต่างๆ โดยผลิตงานผ่านโปรแกรม photoshop, Ellustrator 
หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจากคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจากการคิดรูปแบบ
งาน แล้วน าแบบงานมาออกแบบผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ งานจะออกมาใน
รูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ โบร์ชัวร์ โปสเตอร์   
    ๒.๗ เขียนและเรียบเรียงค าบรรยายภาพ และบทวีดิทัศน์ บทรายการวิทยุ เพ่ือ
เผยแพร่ให้บรรลุเป้าหมายงานที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยการคิดด้วยตัวเองและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น 
โดยรวบรวมเนื้อหาน ามาเรียบเรียงค าบรรยายให้สอดคล้องกับภาพเคลื่อนไหวให้ไป  

ร้านผู้ช านาญการด าเนินการซ่อมต่อไป เพ่ือให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ดี ลดความ
เสียหายในระหว่างการท างาน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความช านาญและทักษะเฉพาะ
ด้านในการปฏิบัติงาน 
    ๒.๓ ควบคุม ตรวจสอบ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในในกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วน ามาเก็บไว้เป็นข้อมูลภาพ เพ่ือน ามาดัดแปลง
และเผยแพร่ในสื่อรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 
    ๒.๔ ศึกษา ค้นคว้า วิธีการผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการเรียน การสอน และงานผลิต
สื่อของคณะที่ได้รับมอบหมายงาน เพ่ือพัฒนางานให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง 
โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์การสร้างสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบต่างๆ และ
งานผลิตสื่อของคณะ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ โดยรวบรวม
จากสื่อต่างๆ จากทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ องค์กรภายนอก  
    ๒.๕ ออกแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านภาพและเสียง โดยการ
ถ่ายภาพเคลื่อนไหวงานต่างๆ ด้วยกล้องถ่ายภาพวีดิโอ แล้วน าภาพเคลื่อนไหวที่
ได้มาเข้าโปรแกรมตัดต่อวีดิโอในคอมพิวเตอร์ เรียบเรียงภาพและเสียงให้เข้าใจง่าย 
แล้วแปลงไฟล์ออกมาในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความช านาญใน
การปฏิบัติ ใช้ความรู้และประสบการณ์ เพ่ือช่วยให้การด าเนินการผลิตวีดิทัศน์ มี
รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และให้มีการพัฒนามากขึ้น เพื่อช่วยให้สื่อวีดิทัศน์มีรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพ 
    ๒.๖ ผลิตงานกราฟิก สื่อสองมิติ ในงานด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะ ในรูปแบบต่างๆ โดยผลิตงานผ่านโปรแกรม photoshop, Ellustrator 
หรือโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจากคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจากการคิดรูปแบบ
งาน แล้วน าแบบงานมาออกแบบผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ งานจะออกมาใน 
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ในทิศทางเดียวกัน มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ เข้าใจง่าย 
       ๒.๘ เขียน TOR เพ่ือเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี ที่ใช้ในงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ โดยการหาข้อมูล
ครุภัณฑ์จากสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หน่วยงานภายนอก แล้วน าข้อมูลที่ได้มาเขียน
รายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ โดยเขียนให้เป็นคุณสมบัติกลาง  
    ๒.๙ จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับให้กับ
อาจารย์และบุคลากรในหน่วยงาน โดยเริ่มจากการขออนุมัติโครงการ ขออนุมัติ
ด าเนินการโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ติดต่อวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ 
ท าหนังสือเชิญวิทยากร ติดต่อผู้เข้าร่วมโครงการ จัดท าตารางฝึกอบรม จัดท า
รายชื่อคณะกรรมการโครงการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ รายชื่อวิทยากร จัดท า
คู่มือการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จัดท าแบบประเมินโครงการ 
    ๒.๑๐ จัดเก็บข้อมูลเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา จัดส่ง
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บเป็นข้อมูลส ารองของคณะ เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
เผยแพร่สื่อการสอน จัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ  โดยจะเก็บข้อมูล
ไว้ในคอมพิวเตอร์  และแหล่งส ารองขัอมูลอื่นๆ  เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย  
 

รูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ โบร์ชัวร์ โปสเตอร์ ซึ่งเป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้
ความรู้ ประสบการณ์และความช านาญในการปรับรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ผลงานมี
ความโดดเด่นและสวยงาม  
    ๒.๗ ควบคุมการเขียนและเรียบเรียงค าบรรยายภาพ และบทวีดิทัศน์ บทรายการ
วิทยุ ช่วยให้ การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยรวบรวมเนื้อหาน ามา
เรียบเรียงค าบรรยายให้สอดคล้องกับภาพเคลื่อนไหวให้ไปในทิศทางเดียวกัน มี
ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 
    ๒.๘ ควบคุม ดูแลการเขียน TOR เพ่ือเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี ที่ใช้ใน
งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะ โดยการหา
ข้อมูลครุภัณฑ์จากสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หน่วยงานภายนอก แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
เขียนรายละเอียดคุณสมบัติของครุภัณฑ์ โดยเขียนให้เป็นคุณสมบัติกลาง เป็นงานที่
ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความช านาญ และประสบการณ์ในการเขียน เพ่ือหาครุภัณฑ์
ที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    ๒.๙ ควบคุม ดูแล จัดโครงการฝึกอบรมการผลิตสื่อ การเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับให้กับอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงาน โดยเริ่มจากการขออนุมัติ
โครงการ ขออนุมัติด าเนินการโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ติดต่อ
วิทยากรที่จะมาให้ความรู้ ท าหนังสือเชิญวิทยากร ติดต่อผู้เข้าร่วมโครงการ จัดท า
ตารางฝึกอบรม จัดท ารายชื่อคณะกรรมการโครงการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
รายชื่อวิทยากร จัดท าคู่มือการฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จัดท าแบบประเมิน
โครงการ ซึ่งเป็นงานที่ต้องมีความช านาญ ละเอียด รอบคอบ ต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการ ขั้นตอน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
    ๒.๑๐ ควบคุมจัดเก็บข้อมูลเนื้อหาของสื่อการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา  



งานเดิม งานใหม่ 
 จัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บเป็นข้อมูลส ารองของคณะ เพ่ือเพ่ิม

ช่องทางเผยแพร่สื่อการสอน จัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ  โดยจะเก็บ
ข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์  และแหล่งส ารองข้อมูลอ่ืนๆ  เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหาย 
เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ซ่ึงต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
     ๒.๑๑ วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ มีส่วนร่วมวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะ โดยการจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ก าหนดตารางแผนโครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ของแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
ออกแบบแฟชั่น บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
    ๒.๑๒ ร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
และแผนงานปฏิบัติการประจ าปีการศึกษาหรือโครงการอ่ืน ๆ ของคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น พร้อมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ขั้นตอน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 



๔.  การประเมินค่างานของต าแหน่ง 

องค์ประกอบ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ ๓๐ ๒0 ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ ต้อง
มีการใช้ความรู้ความสามารถ
ที่ได้จากประสบการณ์และ
สะสมความเชี่ยวชาญจากงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามแผนงานและ
ความคาดหวังของหน่วยงาน 
มีความรับผิดชอบในงานที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ  สามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวในการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ต้องใช้
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่
มีความยุ่งยากซับซ้อน สามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือ
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม สามารถวิเคราะห์
ขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนให้ง่ายและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน สามารถ
พัฒนางานได้อย่างมีระบบ
แบบแผน แก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานข้อมูลเชิง
สถิติ  และปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติงานให้
เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป 
 
 
 

(  )  ปฏิบัต ิงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ ่ม
ประกอบกับวิธ ีการ หรือแนวทางปฏิบัติที ่มีอยู่  
(๑๐-๑๕ คะแนน) 

( / )  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา
ค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในงาน
ที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

(  )  ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา
หลากหลาย โดยต ้องใช ้ความคิดร ิเริ ่ม ในการ
ปร ับเปลี ่ยนวิธ ีการปฏิบัต ิงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

(  )  ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหา
หลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการก าหนด หรือ
ปรับเปลี่ ยนแนวทางปฏิบัติ งานให้ เหมาะสมกับ
สภาพการณ ์(๒๖-๓๐ คะแนน) 

 
๒. ความยุ่งยากของงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒0 

(  )  เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
(๑๐-๑๕ คะแนน)  

( / )  เป็นงานที่ค่อยข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขั้นตอน
วิธีการค่อนข้างหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

( )  เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

(  )  เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้
ความรู ้และประสบการณ์ในการก าหนดหรือ
ปร ับ เปลี ่ยนแนวทางปฏ ิบ ัต ิง านให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

  



องค์ประกอบ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

๓. การก ากับตรวจสอบ ๒๐ ๑5 ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ต้อง
ก ากับ ตรวจสอบ และติดตาม
ความก้าวหน้าในส่วนงานที่
เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง ให้
การด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือ
ตามท่ีคณะมอบหมาย  
 
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ต้องมี
ความสามารถในการตัดสินใจ
ด้วยตนเองอย่างอิสระ บน
พ้ืนฐานของข้อมูลและความ
เป็นจริง สามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและแก้ไข
เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมีเหตุผล 

(  )  ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-
๕ คะแนน) 

( / )  ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง 
(๖-๑๐ คะแนน) 

(  )  ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน 
(๑๑-๑๕ คะแนน) 

(  )  ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๔. การตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑5 
(  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง (๑-๕ คะแนน) 
(  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตัวเองค่อนข้างมาก 

วางแผนและก าหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาในงานที่
รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

( / )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง
อิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน)  

(  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง
อิสระ ในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน (๑๖ - ๒๐ คะแนน) 

  

รวม ๑๐๐ 70  
 
สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 

คณะกรรมการประเมินค่างานพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  
ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน การก ากับตรวจสอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของต าแหน่งมีความเหมาะสม 
และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่ง จากต าแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ  สังกัดงานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   
เป็นต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  จ านวน 1 ต าแหน่ง  โดยคะแนนที่ได้รับ 70 คะแนน 

( / ) ผ่านการประเมิน 
(  ) ไม่ผ่านการประเมิน 

 


