
แบบ ก.บ.ม. ๒ ส่วนที่ ๑ (ส ำหรับผู้ขอรับกำรประเมิน) 

แบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ 

ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                               
ต ำแหน่ง              เลขที ่    สังกัด      
ต ำแหน่งประเภท    ทั่วไป     วิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
ระดับปัจจุบัน    ปฏิบัติงำน/ปฏิบัติกำร  ช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร   
เสนอขอแต่งตั้งด้วยวิธี   ปกต ิ    พิเศษ (โปรดระบุข้อมูลที่แตกต่ำงจำกท่ีก ำหนดไว้ 

ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง)                                                        
ระดับท่ีประเมิน   ช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร     ช ำนำญงำนพิเศษ/ช ำนำญกำรพิเศษ         
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน  
 

๑. ประวัติส่วนตัว 

๑.๑  อัตรำเงินเดือนปัจจุบัน.................................... (ปีงบประมำณ พ.ศ. .................) 

๑.๒  เกิดวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ................. อำยุ ................. ปี 

๑.๓  ประวัติกำรศึกษำ  (เรียงจำกระดับปริญญำ ถึงอนุปริญญำ) 

        คุณวุฒิ                 สำขำ                 ปี พ.ศ. ที่ได้รับ              สถำนศึกษำและประเทศ 

……………………….    …………………….…………..   ………………………   ……………………………………………………….. 

……………………….    …………………….…………..   ………………………   …………………..…………………….….………… 

……………………….    …………………….…………..   ………………………   ……………………………………………………….. 

๑.๔  ประวัติกำรฝึกอบรม (หมำยถึง หลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองหรือระยะยำว) 

   วันเดือนปี        ระยะเวลำ             ชื่อหลักสูตร                 สถำนที่                 จัดโดย 

………………….    ……………………   ………………….………………   ………………………  …………………………………….. 

………………….    ……………………   ………………….………………   ………………………  …………………………………….. 

………………….    ……………………   ………………….………………   ………………………  …………………………………….. 

………………….    ……………………   ………………….………………   ………………………  …………………………………….. 

๑.๕  ผลงำน (วิทยำนิพนธ์/สำรนิพนธ์) ระหว่ำงกำรศึกษำหรือฝึกอบรม (ถ้ำมี)  

……………………….………………….…………..…………………………………………………………………………………….……………

….……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 

 



หน้า ๒ 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรับการประเมิน (ต่อ) 

๒.  ประวัติการท างาน (ค ำสั่งแต่งตั้งให้แนบไว้ท้ำยกับแบบค ำขอ) 

     ๒.๑  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง.................................................. ................. ระดับปฏิบัติงำน/ปฏิบัติกำร

กรณี ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเฉพำะทำง / หัวหน้ำงำน ตั้งแต่วันที่.................................. ถึง......................................... 

รวมเวลำ ............ ปี ................ เดือน 

     ๒.๒  ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง.................................................................... ระดับช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร   

กรณี ปฏิบัติงำนเฉพำะด้ำนเฉพำะทำง / หัวหน้ำงำน ตั้งแต่วันที่.................................. ถึง......................................... 

รวมเวลำ ............ ปี ................ เดือน 
 

๓.  ประสบการณ์พิเศษในการท างาน (เคยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับอะไรบ้ำงที่นอกเหนือจำกข้อ ๒ เช่น เป็นหัวหน้ำ

โครงกำร หัวหน้ำงำน กรรมกำร อนุกรรมกำร วิทยำกร เป็นต้น) 

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

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

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

๔.  ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย (ถ้ำมี) 

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

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

๕.  ผลงานเดิมที่ใช้ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น (ให้ระบุลักษณะของผลงำนและชื่อผลงำน)    

ระดับช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร 

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

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

๖.  ผลงานที่ใช้ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึนในครั้งนี้ (ให้ระบุลักษณะของผลงำนและชื่อผลงำน)      

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

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

 

          ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และผลงำนที่น ำเสนอเพ่ือประกอบกำร

พิจำรณำในครั้งนี้ ไม่ใช่ผลที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม และไม่ใช่ผลงำนเดิมที่เคยใช้ในกำร

ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นมำแล้ว 

   ลงชื่อ          ผู้ขอรับกำรประเมิน 
                      (...........................................................) 

      วันที่ ................./........................../................... 
 



หน้า ๓ 

ส่วนที่ ๒  ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

๑. ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น (หัวหน้ำงำน)   

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

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

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

ลงชื่อ                                              ผู้บังคับบัญชำ 
                     (.........................................................) 
             ต ำแหน่ง ..................................................... 

              วันที่ ............./............................../................ 
 

๒. ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (รองคณบดี/รองผู้อ ำนวยกำร)  

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

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

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

ลงชื่อ                                              ผู้บังคับบัญชำ 
                     (.........................................................) 
             ต ำแหน่ง ..................................................... 

              วันที่ ............./............................../................ 
 

๓. ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (คณบดี/ผู้อ ำนวยกำร)  

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

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

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

ลงชื่อ                                              ผู้บังคับบัญชำ 
                     (.........................................................) 
             ต ำแหน่ง ..................................................... 

              วันที่ ............./............................../................ 
 
 
 



หน้า ๔ 

ส่วนที่ ๓  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 
 สรุปผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
  (   )  มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด ำเนินกำรต่อไปได้ 
  (   )  ขำดคุณสมบัติ เนื่องจำก ...................................................................................................... 
 

 
ลงชื่อ          ประธำนกรรมกำรประเมิน 

       (...................................................) 
              วันที่ ............./........................../............. 

 
ลงชื่อ          กรรมกำรประเมิน 

       (...................................................) 
              วันที่ ............./........................../............. 

 
ลงชื่อ          กรรมกำรประเมิน 

       (...................................................) 
              วันที่ ............./........................../............. 

 
ลงชื่อ          กรรมกำรประเมิน 

       (...................................................) 
              วันที่ ............./........................../............. 

 
ลงชื่อ          กรรมกำรประเมิน 

       (...................................................) 
              วันที่ ............./........................../............. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๕ 

ส่วนที่ ๔  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
ภาระงานตามข้อตกลง หลักฐาน 

 

๑. งำนหลัก  
๑.๑ ......................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............. 
 
๑.๒ ................................................................................ ................................................... 
............................................................................................................................. .............. 
................................................................ ................................................................ ........... 
๑.๓ ..................................................................................... ..............................................       
.................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. .............. 

 
  ๒. งำนเพ่ือกำรพัฒนำ 
       ......................................................................................................................................... 
       ......................................................... ................................................................................ 
 
  ๓.. งำนมอบหมำย  
       ......................................................................................................................................... 
       ......................................................................................................................................... 
 

ภำคผนวก A 

 
หลักฐานในภาคผนวก A ประกอบด้วย  
๑.  แบบบรรยำยลักษณะงำนของต ำแหน่ง และหนังสือท่ีได้รับอนุมัติ   
๒.  ข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำร ๒ รอบกำรประเมิน  
๓.  สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ๒ รอบกำรประเมิน  

 

 

 

 

 



หน้า ๖ 

ส่วนที่ ๕  ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ หลักฐาน 

 

๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
ระดับท่ี ๑ ............................................................................................. .................................. 
ระดับท่ี ๒ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๔ ....................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................ ....................... 
 

ภำคผนวก B  

 

๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร * 
ระดับท่ี ๑ ............................................................................................. .................................. 
ระดับท่ี ๒ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๔ ....................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .... 
 

ภำคผนวก C 

 

๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
ระดับท่ี ๑ ............................................................................................. .................................. 
ระดับท่ี ๒ ................................................................. .............................................................. 
ระดับท่ี ๓ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๔ ............................................................................................................................... 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .... 

 

ภำคผนวก D 

 

๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ  
ระดับท่ี ๑ ............................................................................................. .................................. 
ระดับท่ี ๒ ................................................................................................... ............................ 
ระดับท่ี ๓ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๔ ............................................................................. .................................................. 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .... 
 

ภำคผนวก E 

 

หมายเหตุ * ไม่ต้องน ำกฎหมำยหรือระเบียบมำแนบ สิ่งที่ต้องแนบคือผลงำนที่แสดงให้เห็นว่ำได้น ำควำมรู้เรื่อง
กฎหมำยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 



หน้า ๗ 
 

ส่วนที่ ๕  ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง (ต่อ)  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ หลักฐาน 

 

  ๕. ทักษะกำรค ำนวณ 
ระดับท่ี ๑ ............................................................................................................................... 
ระดับท่ี ๒ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๔ ....................................................................................................... ........................ 
ระดับที่ ๕ ........................................................................................................................... .... 

 

ภำคผนวก F 

 

๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล 
ระดับท่ี ๑ .......................................................................... ..................................................... 
ระดับท่ี ๒ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ ............................................................................................................................... 
ระดับท่ี ๔ ....................................................................................................... ........................ 
ระดับท่ี ๕ ...............................................................................................................................  

 

ภำคผนวก G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๘ 

ส่วนที่ ๖  สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน หลักฐาน 

 

๑. กำรคิดวิเครำะห์ 
ระดับท่ี ๑ ............................................................................................. .................................. 
ระดับท่ี ๒ .............................................................................................. ................................. 
ระดับท่ี ๓ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๔ ........................................................................ ....................................................... 

  ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .... 
 

ภำคผนวก H 

 

   ๒. กำรมองภำพองค์รวม 
ระดับท่ี ๑ ............................................................................................. .................................. 
ระดับท่ี ๒ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับที่ ๓ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๔ ....................................................................................................... ........................ 

  ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .... 
 

ภำคผนวก I 

 

  ๓. กำรสืบเสำะหำข้อมูล 
ระดับท่ี ๑ ............................................................................................................................... 
ระดับท่ี ๒ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๔ ....................................................................................................... ........................ 

  ระดับท่ี ๕ ............................................................................................................................. .. 
 

ภำคผนวก J 

 

   ๔. ควำมเข้ำใจองค์กร 
ระดับท่ี ๑ ................................................................................. .............................................. 
ระดับท่ี ๒ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๓ ........................................................... .................................................................... 
ระดับท่ี ๔ ....................................................................................................... ........................ 

  ระดับท่ี ๕ ...............................................................................................................................  
 

ภำคผนวก K 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า ๙ 

ส่วนที่ ๖  สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน (ต่อ) 
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน หลักฐาน 

 

  ๕. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกระบวนงำน 
ระดับท่ี ๑ ............................................................................................. .................................. 
ระดับท่ี ๒ ........................................................................................... .................................... 
ระดับท่ี ๓ ..................................................................................................... .......................... 
ระดับท่ี ๔ ..................................................................... .......................................................... 
ระดับท่ี ๕ ........................................................................................................................... .... 
 

ภำคผนวก L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ให้แนบเอกสำรนี้ไว้เล่มเดียวกับผลงำน)  

แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ส่วนที่ ๑ ส าหรับผู้ขอรับการประเมิน   

  ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งและกำรแต่งตั้ งข้ำรำชกำรพลเรือน              
ในสถำบันอุดมศึกษำให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ และระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องค ำนึงถึง
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ ดังนี้  

๑. ต้องมีควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำชีพ ไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำเป็นผลงำนของตนเองและไม่ลอกเลียน
ผลงำนของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น ำผลงำนของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรหรือวิชำชีพมำกกว่ำ     
หนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะเข้ำใจผิดว่ำเป็นผลงำนใหม่  

๒. ต้องให้เกียรติและอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลที่น ำมำใช้ในผลงำนทำงวิชำชีพของตนเอง
และแสดงหลักฐำนของกำรค้นคว้ำ  

๓. ต้องไม่ค ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวิชำชีพ จนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิ
มนุษยชน 

๔. ผลงำนทำงวิชำชีพต้องได้มำจำกกำรศึกษำโดยใช้หลักวิชำชีพ เป็นเกณฑ์ที่ไม่มีอคติมำเกี่ยวข้อง 
และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ หรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือต้องกำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ผู้อ่ืน และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจริง ไม่ขยำยข้อค้นพบโดยปรำศจำก
กำรตรวจสอบยืนยันในทำงวิชำชีพ  

๕. ต้องน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมำย  
๖. ได้ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงวิชำกำร/วิชำชีพที่องค์กรวิชำชีพนั้น ๆ ก ำหนด  

ข้ำพเจ้ำขอรับรับว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ประพฤติและปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ     
ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น และข้ำพเจ้ำได้รับทรำบผลของกำรละเมิดจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ ดังกล่ำว  

ลงชื่อ 
 (..................................................................)  
วันที่ ............................................................................. 

 
ส่วนที่ ๒ ส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน (คณบดี/ผู้อ านวยการ)  

 หน่วยงำนได้รับทรำบและตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว  

ลงชื่อ 
 (..................................................................)  
ต ำแหน่ง........................................................................ 
วันที่ ............................................................................. 



หน้า ๒ 

ส่วนที่ ๓ ส าหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

  ผ่ำน   ไม่ผ่ำน  

 

 

ลงชื่อ 
 (..................................................................)  
วันที่ ............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



(ให้แนบเอกสำรนี้ไว้เล่มเดียวกับผลงำน)  

แบบแสดงการมีส่วนร่วมในผลงาน 
ในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 

ประเภทผลงำน    คู่มือปฏิบัติงำน   งำนวิเครำะห์   งำนสังเครำะห์  
 งำนวิจัย    ผลงำนลักษณะอ่ืน  

ชื่อผลงำน ..................................................................................................................................................... ................. 
จ ำนวนผู้มีส่วนร่วม............................ คน โดยมีร้อยละกำรมีส่วนร่วมในผลงำนดังนี้  

ชื่อผู้ร่วมงาน ร้อยละ  หน้าที่ความรับผิดชอบในผลงาน 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

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

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

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

 

หมายเหตุ   แม้ว่ำผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งจะจัดท ำผลงำนเพียงคนเดียวก็จะต้องเขียนแบบแสดงกำรมีส่วนร่วมด้วย 

 

 

 



หน้า ๒ 

หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมในผลงานเพื่อใช้ในการประเมินเพือ่แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งสูงขึน้  
ตามข้อ ๙ แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(๑) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับช ำนำญ
กำรต้องมีส่วนร่วมในผลงำนแต่ละประเภทรวมร้อยละ ๑๐๐ โดยต้องมีส่วนร่วมในผลงำนแต่ละผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๕  

(๒) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ ต้องมีส่วนร่วมในผลงำนแต่ละประเภทรวมร้อยละ ๑๐๐ โดยต้องมีส่วนร่วมในผลงำนแต่ละผลงำนไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๒๕ และต้องมีผลงำนอย่ำงน้อย ๑ ผลงำน มีส่วนร่วมในผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐   

 (๓) ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับเชี่ยวชำญ และระดับเชี่ยวชำญพิเศษต้องมีส่วน

ร่วมในผลงำนแต่ละประเภทรวมร้อยละ ๑๐๐ โดยต้องมีส่วนร่วมในผลงำนแต่ละผลงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐  

 

มาตรการลงโทษผู้ขอก าหนดต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผุ้ทีก่ระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

อันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชพีและเป็นผูท้ี่มีความประพฤตไิมเ่หมาะสมที่จะได้รบัการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ 

ตามข้อ ๒๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและแต่งตัง้

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๕  

 

(๑) กรณีที่ตรวจสอบพบว่ำผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งระบุกำรมีส่วนร่วมในผลงำนไม่ตรงกับควำมเป็นจริงหรือมี
พฤติกำรณ์ส่อว่ำมีกำรลอกเลียนผลงำนของผู้อ่ืนหรือน ำผลงำนของผู้อ่ืนไปใช้ในกำรเสนอขอต ำแหน่งโดยอ้ำงว่ำเป็นผลงำนของ
ตนเอง ให้สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้งดกำรพิจำรณำกำรขอต ำแหน่งในครั้งนั้น และด ำเนินกำรทำงวินัยตำมข้อเท้จจริงและ
ควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำผิดเป็นกรณีไป และห้ำมผู้กระท ำผิดนั้นเสนอขอต ำแหน่งมีก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำห้ำปี นับตั้งแต่
วันที่สภำมหำวิทยำลัยมีมติ  

(๒) กรณีที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติให้ด ำรงต ำแหน่งไปแล้ว หำกภำยหลังตรวจสอบพบหรือทรำบว่ำ
ผลงำนที่ใช้ในกำรเสนอขอต ำแหน่งคร้ังนั้น เป็นกำรลอกเลียนผลงำนของผู้อื่นหรือน ำเอำผลงำนของผู้อื่นไปใช้ โดยอ้ำงว่ำเป็น
ผลงำนของตนเอง ให้สภำมหำวิทยำลัยมีมติถอดถอนต ำแหน่งระดับช ำนำยงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ ส่วนต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ให้สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำเสนอ ก.พ.อ. ให้
ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณำโปรด
เกล้ำฯ ถอดถอน และด ำเนินกำรทำงวินัยตำมข้อเท็จจริง และควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำผิดเป็นกรณีไป และห้ำมผู้กระท ำ
ผิดนั้นเสนอขอต ำแหน่งมีก ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำห้ำปี นับตั้งแต่วันที่สภำมหำวิทยำลัยมีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วนที่ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รับทรำบ  

  ลงชื่อ               ผู้ขอรับกำรประเมิน 
                    (...........................................................) 

                     วันที่ ................./........................../................... 



แบบ ก.บ.ม. ๒ ส่วนที่ ๒ (ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมิน) 

แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดบัช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดบัช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 

--------------------------------- 
๑. ข้อมูลเบื้องต้น 
ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                               
ต ำแหน่ง              เลขที่     สังกัด                           
ต ำแหน่งประเภท    ทั่วไป     วิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
ระดับปัจจบุัน    ปฏิบัติงำน/ปฏิบัติกำร      ช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร   
เสนอขอแต่งตั้งด้วยวิธี   ปกติ     พิเศษ (โปรดระบุข้อมูลที่แตกต่ำงจำกที่ก ำหนดไว้ 

ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง)                                                        
ระดับที่ประเมิน   ช ำนำญกำร         ช ำนำญกำรพิเศษ         

๒. ผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบในการประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
กรรมการ คะแนน 

ที่ได ้๑  ๒ ๓  ๔ ๕ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมตวัชี้วดัของต ำแหน่งที่ครองอยู่   ๔๐  - - - - -  
๒. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ  ๓๐       
๓. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน   ๓๐       

รวม ๑๐๐       

หมายเหตุ เกณฑ์ผ่ำน  ประเภททั่วไป  ระดับช ำนำญงำน   ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐   
    ระดับช ำนำญงำนพิเศษ  ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐  
 ประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
    ระดับช ำนำญกำร  ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๖๐   
    ระดับช ำนำญงำนพิเศษ  ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๗๐  

๓. สรุปผลการประเมิน  
 ผ่ำน  ไม่ผ่ำน 

 
   ลงชื่อ                           ผู้ประเมิน ลงชื่อ                          ผู้ประเมิน 
         (                 )        (                ) 

   ลงชื่อ                           ผู้ประเมิน ลงชื่อ                          ผู้ประเมิน 
         (                 )        (                ) 

 
ลงชื่อ                             ผู้ประเมิน 
   (                 ) 

 



แบบ ก.บ.ม. ๒ ส่วนที่ ๒ (ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมิน) 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน  

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 

--------------------------------- 
ข้อมูลเบื้องต้น 
ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                               
ต ำแหน่ง              เลขที ่    สังกัด      
ต ำแหน่งประเภท    ทั่วไป     วิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
ระดับปัจจุบัน    ปฏิบัติงำน/ปฏิบัติกำร      ช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร   
เสนอขอแต่งตั้งด้วยวิธี   ปกต ิ    พิเศษ (โปรดระบุข้อมูลที่แตกต่ำงจำกท่ีก ำหนดไว้ 

ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง)                                                        
ระดับท่ีประเมิน   ช ำนำญกำร         ช ำนำญกำรพิเศษ         

ค าชี้แจง   ๑. ให้คณะกรรมกำรประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนตำม
ตัวชี้วัดของต ำแหน่งที่ครองอยู่จำกองค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ในข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำร และ
สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร ๒ รอบกำรประเมินล่ำสุด  

   ๒. ให้คณะกรรมกำรประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นประเมิน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งที่จะประเมิน โดยพิจำรณำจำกแบบค ำขอรับกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักฐำน
ประกอบกำรประเมิน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวช้ีวัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ (๔๐ คะแนน) 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานในระบบ HRD ผลการประเมิน 

เฉพาะที่เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน 
รวม 

รอบท่ี ......./............. (วันที.่.......เดือน..............พ.ศ. ........... ถึง วันที่........เดือน............พ.ศ. ........)        
รอบท่ี ......./............. (วันที.่.......เดือน..............พ.ศ. ........... ถึง วันที่........เดือน............พ.ศ. ........)        

ผลรวมคะแนน (เต็ม ๒๐๐ คะแนน)  
คะแนนที่ได้รับ = (ผลรวมคะแนน x ๔๐) / ๒๐๐   

๒. ความรู้ความสามารถ ทักษะ (๓๐ คะแนน) 
ตัวช้ีวัดในการประเมิน ระดับที่คาดหวัง ระดับที่แสดงออก 

๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน   
๒. ควำมรู้เรื่องกฎหมำยและกฎระเบียบรำชกำร   
๓. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์   
๔. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ    
๕. ทักษะกำรค ำนวณ   
๖. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล    



หน้า ๒ 

สรุปผลคะแนน  
ผลรวมระดับที่แสดงออก  

ร้อยละของคะแนนที่ได้ = (ผลรวมระดับที่แสดงออก x ๑๐๐) / จ ำนวนตัวชี้วัด x ๕  
คะแนนที่ได้รับ = ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ x ๓๐  

 
๓. สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน (๓๐ คะแนน) 

ตัวช้ีวัดในการประเมิน ระดับที่คาดหวัง ระดับที่แสดงออก 
๑. กำรคิดวิเครำะห์   
๒. กำรมองภำพองค์รวม    
๓. กำรสืบเสำะหำข้อมูล   
๔. ควำมเข้ำใจองค์กรและระบบรำชกำร    
๕. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องตำมกระบวนงำน    
 
สรุปผลคะแนน  

ผลรวมระดับที่แสดงออก  
ร้อยละของคะแนนที่ได้ = (ผลรวมระดับที่แสดงออก x ๑๐๐) / จ ำนวนตัวชี้วัด x ๕  

คะแนนที่ได้รับ = ร้อยละของคะแนนที่ได้รับ x ๓๐  
 
 
ลงชื่อ          ผู้ประเมิน 

(  ) 
วันที่            เดือน                  พ.ศ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ก.บ.ม. ๒ ส่วนที่ ๓ (ส ำหรบัคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒ)ิ 

แบบสรุปผลการประเมินผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ช านาญการ  
ช านาญงานพิเศษ ช านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ  

--------------------------------- 
๑. ข้อมูลเบื้องต้น 
ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                               
ต ำแหน่ง              เลขที่     สังกัด                  
ต ำแหน่งประเภท    ทั่วไป     วิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
ระดับปัจจบุัน    ปฏิบัติงำน/ปฏิบัติกำร      ช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร   
เสนอขอแต่งตั้งด้วยวิธี   ปกติ     พิเศษ (โปรดระบุข้อมูลที่แตกต่ำงจำกที่ก ำหนดไว้ 

ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง)                                                        
ระดับที่ประเมิน   ช ำนำญกำร         ช ำนำญกำรพิเศษ         

๒. ผลการประเมิน 
ประเภทผลงำน    คู่มือปฏิบัติงำน   งำนวิเครำะห์   งำนสังเครำะห์  

 งำนวิจัย    ผลงำนลักษณะอ่ืน  

ชื่อผลงำน                                                         

องค์ประกอบในการประเมิน 
กรรมการ 

๑  ๒ ๓  ๔ ๕ 
คะแนนทีไ่ด ้(เต็ม คนะละ ๔๐)       
ผลกำรประเมิน      

เกณฑ์การประเมิน น้อยกว่ำ ๗๑  หมำยถึง  ปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๗๑ หมำยถึง  ดี  

   ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๑ หมำยถึง  ดีมำก  
   ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๕ หมำยถึง  ดีเด่น  

๓. สรุปผลการประเมิน  
 ผ่ำน ด้วยมติ..............................................  ผลงำนยังไม่อยู่ในเกณฑ์ เห็นควรปรับปรุง  

 
   ลงชื่อ                           ผู้ประเมิน ลงชื่อ                          ผู้ประเมิน 
         (                 )        (                ) 

   ลงชื่อ                           ผู้ประเมิน ลงชื่อ                          ผู้ประเมิน 
         (                 )        (                ) 

 
ลงชื่อ                             ผู้ประเมิน 
   (                 ) 

 



หน้า ๒ 

เกณฑ์การตัดสิน 
วิธีปกต ิ
๑. ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดี ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีมาก 
๒. กำรตัดสินคุณภำพของผลงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำร

พิเศษ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
โดยจะไม่ท ำกำรประชุมก็ได้ กรณีประเมินผลงำนต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องจัดให้มีกำรประชุม
พิจำรณำผลงำนร่วมกัน  

วิธีพิเศษ 
๑. ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีมาก ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีเด่น 
๒. กำรตัดสินคุณภำพของผลงำนระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

ระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน   
ผลงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ โดยต้องจัดให้มีกำรประชุมพิจำรณำผลงำนร่วมกัน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ก.บ.ม. ๒ ส่วนที่ ๓ (ส ำหรับคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ) 

แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงาน 

คู่มือปฏิบัติงำน เรื่อง                                                                                                              . 

ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                               
ต ำแหน่งประเภท    ทั่วไป     วิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
ระดับปัจจุบัน    ปฏิบัติงำน/ปฏิบัติกำร      ช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร   
เสนอขอแต่งตั้งด้วยวิธี   ปกต ิ    พิเศษ (โปรดระบุข้อมูลที่แตกต่ำงจำกท่ีก ำหนดไว้ 

ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง)                                                        
ระดับท่ีประเมิน   ช ำนำญกำร         ช ำนำญกำรพิเศษ         

ร้อยละในกำรมีส่วนร่วมในผลงำนของผู้ขอรับกำรประเมิน                                                                  . 

  
ผลรวมคะแนนที่ได้รับ  คะแนน    คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน   คิดเป็นร้อยละ    

เกณฑ์การประเมิน น้อยกว่ำ ๗๑  หมำยถึง  ปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๗๑ หมำยถึง  ดี  

   ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๑ หมำยถึง  ดีมำก  
   ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๕ หมำยถึง  ดีเด่น  

เกณฑ์การพิจารณา 
คุณภาพผลงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. มีเนื้อหำสำระเป็นไปตำมล ำดับ ท ำให้ผู้อ่ำนติดตำมเนื้อหำได้โดยสะดวก และใน

แต่ละหัวข้อมีควำมเชื่อมโยงกัน  
     

๒. มีข้อมูลแสดงถึงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงหน่วยงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
หลักของต ำแหน่งเพ่ือน ำมำสู่กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน  

     

๓. มีกำรระบุขั้นตอนและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน อ้ำงอิงกฎ ระเบียบ และ      
มีแบบแผนในกำรเขียนอ้ำงอิง 

     

๔. มีกำรเขียนระบุควำมคิดรวบยอดของเรื่องชัดเจน และมีกำรอธิบำยขยำย   
ควำมคิดรวบยอดนั้น ๆ ในลักษณะสำมำรถสื่อควำมหมำยได้ดีพอสมควร   

     

๕. มีข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงแก้ไขปัญหำ และมีกำรสอดแทรก  
ควำมคิดและควำมเห็นเพิ่มเติมได้อย่ำงเหมำะสมเป็นประโยชน์ต่อระบบงำน 

     

๖. มีกำรจัดท ำบรรณำนุกรมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และภำคผนวกมีข้อมูล        
ที่สอดคล้องกับเนื้อหำ 

     

๗. มีกำรใช้ภำษำที่ชัดเจน เหมำะสม ถูกต้องตำมหลักภำษำ และรูปเล่มของคู่มือ
เป็นไปตำมหลักวิชำกำร  

     

๘. เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนและแสดงให้เห็นถึงควำมช ำนำญ/เชี่ยวชำญ
ของผู้จัดท ำคู่มือ  

     



หน้า ๒ 

สรุปผลการพิจารณาประเมินคุณภาพผลงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ 

   ดีเด่น   ดีมำก   ดี   ปรับปรุง 

ความเห็นเพิ่มเติม   
............................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................................... .....................................
.............................................................................................. ...........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................................................ .........
.......................................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................... .......................................................................................... 
 

     ลงชื่อ..............................................................ผู้ประเมิน 
                                  (……………………………………………..) 
     วันที่...........เดือน............................พ.ศ............... 

เกณฑ์การตัดสิน 
วิธีปกต ิ
๑. ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดี ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีมาก 
๒. กำรตัดสินคุณภำพของผลงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำร

พิเศษ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
โดยจะไม่ท ำกำรประชุมก็ได้ กรณีประเมินผลงำนต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องจัดให้มีกำรประชุม
พิจำรณำผลงำนร่วมกัน  

วิธีพิเศษ 
๑. ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีมาก ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีเด่น 
๒. กำรตัดสินคุณภำพของผลงำนระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

ระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน   
ผลงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ โดยต้องจัดให้มีกำรประชุมพิจำรณำผลงำนร่วมกัน 

 



แบบ ก.บ.ม. ๒ ส่วนที่ ๓ (ส ำหรับคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ) 

แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงวิเคราะห ์

ผลงำนเชิงวิเครำะห์ เรื่อง                                                                                                          . 

ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                                             
ต ำแหน่งประเภท    ทั่วไป     วิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
ระดับปัจจุบัน    ปฏิบัติงำน/ปฏิบัติกำร      ช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร   
เสนอขอแต่งตั้งด้วยวิธี   ปกต ิ    พิเศษ (โปรดระบุข้อมูลที่แตกต่ำงจำกท่ีก ำหนดไว้ 

ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง)                                                        
ระดับท่ีประเมิน   ช ำนำญกำร         ช ำนำญกำรพิเศษ         

ร้อยละในกำรมีส่วนร่วมในผลงำนของผู้ขอรับกำรประเมิน                                                                  . 

  
 
ผลรวมคะแนนที่ได้รับ  คะแนน    คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน   คิดเป็นร้อยละ    

เกณฑ์การประเมิน น้อยกว่ำ ๗๑  หมำยถึง  ปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๗๑ หมำยถึง  ดี  

   ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๑ หมำยถึง  ดีมำก  
   ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๕ หมำยถึง  ดีเด่น  

 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
คุณภาพผลงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. มีกำรก ำหนดวัตถปุระสงค์และประโยชน์ของกำรวิเครำะห์ที่ชัดเจน      
๒. เป็นผลงำนที่มีรูปแบบและเนื้อหำครบถ้วนถูกต้อง      
๓. เป็นผลงำนที่มีกำรอ้ำงอิงและมีแบบแผนในกำรเขียนอ้ำงอิงอย่ำงเหมำะสม      
๔. กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรวิเครำะห์ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตำมวัตถุประสงค์

กำรวิเครำะห์ 
     

๕. เป็นผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำหรือปรับปรุงงำน ระบบงำน หรือ
มำตรฐำนของหน่วยงำนหรือสถำบันอุดมศึกษำ 

     

๖. สำมำรถน ำไปใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิง หรือน ำไปปฏิบัติได้      
๗. เป็นผลงำนที่มีกำรเรียบเรียงเนื้อหำสำระที่ชัดเจนตำมล ำดับ ไม่สับสน 

สำมำรถท ำให้ผู้อ่ำนติดตำมเนื้อหำได้โดยสะดวก ตลอดจนมีควำมเชื่อมโยง
ของหัวข้อ 

     

๘. เป็นผลงำนที่มีกำรให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่ำงเหมำะสม      



หน้า ๒ 

สรุปผลการพิจารณาประเมินคุณภาพผลงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ 

   ดีเด่น   ดีมำก   ดี   ปรับปรุง 

ความเห็นเพิ่มเติม   
................................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..............................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.............................................................................................................................................................. ........................... 

 
     ลงชื่อ..............................................................ผู้ประเมิน 
                                  (……………………………………………..) 

เกณฑ์การตัดสิน 
วิธีปกต ิ
๑. ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดี ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีมาก 
๒. กำรตัดสินคุณภำพของผลงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำร

พิเศษ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
โดยจะไม่ท ำกำรประชุมก็ได้ กรณีประเมินผลงำนต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิ เศษ ต้องจัดให้มีกำรประชุม
พิจำรณำผลงำนร่วมกัน  

วิธีพิเศษ 
๑. ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีมาก ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีเด่น 
๒. กำรตัดสินคุณภำพของผลงำนระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

ระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน    
ผลงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ โดยต้องจัดให้มีกำรประชุมพิจำรณำผลงำนร่วมกัน 

 

 



แบบ ก.บ.ม. ๒ ส่วนที่ ๓ (ส ำหรับคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ) 

แบบประเมินคุณภาพผลงานเชิงสังเคราะห ์

ผลงำนเชิงสังเครำะห์ เรื่อง                                                                                                        . 

ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                                
ต ำแหน่งประเภท    ทั่วไป     วิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
ระดับปัจจุบัน    ปฏิบัติงำน/ปฏิบัติกำร      ช ำนำญงำน/ช ำนำญกำร   
เสนอขอแต่งตั้งด้วยวิธี   ปกต ิ    พิเศษ (โปรดระบุข้อมูลที่แตกต่ำงจำกท่ีก ำหนดไว้ 

ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง)                                                        
ระดับท่ีประเมิน   ช ำนำญกำร         ช ำนำญกำรพิเศษ         

ร้อยละในกำรมีส่วนร่วมในผลงำนของผู้ขอรับกำรประเมิน                                                                  . 

  
 
ผลรวมคะแนนที่ได้รับ  คะแนน    คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน   คิดเป็นร้อยละ    

เกณฑ์การประเมิน น้อยกว่ำ ๗๑  หมำยถึง  ปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๗๑ หมำยถึง  ดี  

   ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๑ หมำยถึง  ดีมำก  
   ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๕ หมำยถึง  ดีเด่น  

 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
คุณภาพผลงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และประโยชน์ของกำรสังเครำะห์ที่ชัดเจน      
๒. เป็นผลงำนที่มีรูปแบบและเนื้อหำครบถ้วนถูกต้อง      
๓. เป็นผลงำนที่มีกำรอ้ำงอิงและมีแบบแผนในกำรเขียนอ้ำงอิงอย่ำงเหมำะสม      
๔. กำรสังเครำะห์และสรุปผลกำรสังเครำะห์ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำรสังเครำะห์ 
     

๕. เป็นผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำหรือปรับปรุงงำน ระบบงำน หรือ
มำตรฐำนของหน่วยงำนหรือสถำบันอุดมศึกษำ 

     

๖. สำมำรถน ำไปใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิง หรือน ำไปปฏิบัติได้      
๗. เป็นผลงำนที่มีกำรเรียบเรียงเนื้อหำสำระที่ชัดเจนตำมล ำดับ ไม่สับสน 

สำมำรถท ำให้ผู้อ่ำนติดตำมเนื้อหำได้โดยสะดวก ตลอดจนมีควำมเชื่อมโยง
ของหัวข้อ 

     

๘. เป็นผลงำนที่มีกำรให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่ำงเหมำะสม      



หน้า ๒ 

สรุปผลการพิจารณาประเมินคุณภาพผลงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ 

   ดีเด่น   ดีมำก   ดี   ปรับปรุง 

ความเห็นเพิ่มเติม   
............................................................................................................................. ............................................................
.......................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................................................................................................................... ...................
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................ ............................................................................................................................. ....
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
.......................................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................  
 

     ลงชื่อ..............................................................ผู้ประเมิน 
                                  (……………………………………………..) 
     วันที่...........เดือน............................พ.ศ............... 

เกณฑ์การตัดสิน 
วิธีปกต ิ
๑. ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดี ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีมาก 
๒. กำรตัดสินคุณภำพของผลงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำร

พิเศษ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
โดยจะไม่ท ำกำรประชุมก็ได้ กรณีประเมินผลงำนต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องจัดให้มีกำรประชุม
พิจำรณำผลงำนร่วมกัน  

วิธีพิเศษ 
๑. ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีมาก ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีเด่น 
๒. กำรตัดสินคุณภำพของผลงำนระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

ระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน  
ผลงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ โดยต้องจัดให้มีกำรประชุมพิจำรณำผลงำนร่วมกัน 

 



แบบ ก.บ.ม. ๒ ส่วนที่ ๓ (ส ำหรับคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ) 

แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะอื่น 

ผลงำนลักษณะอ่ืน เรื่อง                                                                                                              . 
ประเภทผลงำน   สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์   ผลงำนด้ำนศิลปะ ตกแต่ง ซ่อมบ ำรุง 

     ผลงำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ   ผลงำนอ่ืน ระบุ                                    . 

ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                                
ต ำแหน่งประเภท    ทั่วไป     วิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
เสนอขอแต่งตั้งด้วยวิธี   ปกต ิ    พิเศษ (โปรดระบุข้อมูลที่แตกต่ำงจำกท่ีก ำหนดไว้ 

ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง)                                                        
ระดับท่ีประเมิน   ช ำนำญกำร         ช ำนำญกำรพิเศษ         

ร้อยละในกำรมีส่วนร่วมในผลงำนของผู้ขอรับกำรประเมิน                                                                  . 

  
 
ผลรวมคะแนนที่ได้รับ  คะแนน    คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน   คิดเป็นร้อยละ    

เกณฑ์การประเมิน น้อยกว่ำ ๗๑  หมำยถึง  ปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๗๑ หมำยถึง  ดี  

   ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๑ หมำยถึง  ดีมำก  
   ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๕ หมำยถึง  ดีเด่น  

 

 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
คุณภาพผลงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. เป็นผลงำนที่แสดงถึงควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์      
๒. เป็นผลงำนที่มีบทวิเครำะห์ที่อธิบำยและชี้ ให้ เห็นว่ำงำนดังกล่ำวเป็น

ประโยชน์และน ำไปสู่กำรปรับปรุงพัฒนำงำนหรือแก้ไขปัญหำในงำน 
     

๓. เป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ      
๔. เป็นผลงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำหรือปรับปรุงงำน ระบบงำน หรือ     
    มำตรฐำนของหน่วยงำนหรือสถำบันอุดมศึกษำ 

     

๕. สำมำรถน ำไปใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิง หรือน ำไปปฏิบัติได ้      
๖. เป็นผลงำนใหม่หรือเป็นกำรน ำสิ่งที่มีอยู่แล้วมำประยุกต์ด้วยวิธีกำรใหม่      
๗. เป็นผลงำนที่มีกำรกระตุ้นให้เกิดควำมคิดและค้นคว้ำอย่ำงต่อเนื่อง      
๘. เป็นผลงำนที่มีคุณค่ำและเป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำรและวิชำชีพ      



หน้า ๒ 

สรุปผลการพิจารณาประเมินคุณภาพผลงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ 

   ดีเด่น   ดีมำก   ดี   ปรับปรุง 

ความเห็นเพิ่มเติม   
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............................................................................................................................. ............................................................
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     ลงชื่อ..............................................................ผู้ประเมิน 
                                  (……………………………………………..) 
     วันที่...........เดือน............................พ.ศ............... 

เกณฑ์การตัดสิน 
วิธีปกต ิ
๑. ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

จะต้องมีคณุภำพผลงำนอยู่ในระดับดี ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีมาก 
๒. กำรตัดสินคุณภำพของผลงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำร

พิเศษ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
โดยจะไม่ท ำกำรประชุมก็ได้ กรณีประเมินผลงำนต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องจัดให้มีกำรประชุม
พิจำรณำผลงำนร่วมกัน  

วิธีพิเศษ 
๑. ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีมาก ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีเด่น 
๒. กำรตัดสินคุณภำพของผลงำนระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

ระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน   
ผลงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ โดยต้องจัดให้มีกำรประชุมพิจำรณำผลงำนร่วมกัน 

 



แบบ ก.บ.ม. ๒ ส่วนที่ ๓ (ส ำหรับคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ) 

แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย 

ผลงำนวิจัย เรื่อง                                                                                                                    . 

ชื่อ-สกุล ผู้ขอรับกำรประเมิน                                                
ต ำแหน่งประเภท    ทั่วไป     วิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ  
เสนอขอแต่งตั้งด้วยวิธี   ปกต ิ    พิเศษ (โปรดระบุข้อมูลที่แตกต่ำงจำกท่ีก ำหนดไว้ 

ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง)                                                        
ระดับท่ีประเมิน   ช ำนำญกำร         ช ำนำญกำรพิเศษ         

ร้อยละในกำรมีส่วนร่วมในผลงำนของผู้ขอรับกำรประเมิน                                                                    . 

 
ผลรวมคะแนนที่ได้รับ  คะแนน    คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน   คิดเป็นร้อยละ    

เกณฑ์การประเมิน น้อยกว่ำ ๗๑  หมำยถึง  ปรับปรุง 
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๗๑ หมำยถึง  ดี  

   ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๑ หมำยถึง  ดีมำก  
   ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๙๕ หมำยถึง  ดีเด่น  

 

 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
คุณภาพผลงาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำชัดเจนสอดคล้องกับเรื่องและ

วัตถุประสงค์ในกำรท ำวิจัย  
     

๒. เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้องมีควำมเหมะสม สำมำรถน ำมำใช้ในกำรก ำหนด
กรอบแนวคิดและกรอบแนวคิดในกำรวิจัยมีควำมชัดเจน และถูกต้องตำม
หลักกำรวิจัย 

     

๓. ระเบียบวิธีวิจัยถูกต้องตำมหลักกำรวิจัย เครื่องมือที่ใช้และกระบวนกำรในกำร
เก็บข้อมูลมีคุณภำพ 

     

๔. สถิติที่ใช้มีควำมเหมำะสมกับข้อมูล และสมมุติฐำนกำรวิจัย      
๕. กำรสรุปผลกำรวิจัยครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้      
๖. กำรอภิปรำยผลมีกำรเชื่อมโยงกับผลงำนวิจัยในอดีตและมีกำรแสดงควำม

คิดเห็นของผู้วิจัย 
     

๗. สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติ หรือปรับปรุงพัฒนำ หรือแก้ไขปัญหำ
งำนของหน่วยงำนหรือสถำบันอุดมศึกษำ หรือเป็นประโยชน์ในทำงวิชำกำรได ้

     

๘. เป็นผลงำนที่มีกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวงวิชำกำร/วิชำชีพ      



หน้า ๒ 

สรุปผลการพิจารณาประเมินคุณภาพผลงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ 

   ดีเด่น   ดีมำก   ดี   ปรับปรุง 

ความเห็นเพิ่มเติม   
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............................................................................................................................. ............................................................
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     ลงชื่อ..............................................................ผู้ประเมิน 
                                  (…………………………………………….) 
     วันที่...........เดือน............................พ.ศ............... 

เกณฑ์การตัดสิน 
วิธีปกต ิ
๑. ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดี ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีมาก 
๒. กำรตัดสินคุณภำพของผลงำน ระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำร

พิเศษ ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ 
โดยจะไม่ท ำกำรประชุมก็ได้ กรณีประเมินผลงำนต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ต้องจัดให้มีกำรประชุม
พิจำรณำผลงำนร่วมกัน  

วิธีพิเศษ 
๑. ต ำแหน่งระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ระดับเชี่ยวชำญ 

จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีมาก ต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญพิเศษ จะต้องมีคุณภำพผลงำนอยู่ในระดับดีเด่น 
๒. กำรตัดสินคุณภำพของผลงำนระดับช ำนำญงำน ระดับช ำนำญงำนพิเศษ ระดับช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

ระดับเชี่ยวชำญ ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียงของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน   
ผลงำน จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ โดยต้องจัดให้มีกำรประชุมพิจำรณำผลงำนร่วมกัน 

 



แนวทางการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 
ส่วนที่ ๑ ส่วนน า ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน ค ำน ำ สำรบัญ สำรบัญภำพ สำรบัญตำรำง  

ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย  
บทที่ ๑ บทน า   

๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ  
๑.๓  ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และค่ำเป้ำหมำย 
๑.๔  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
๑.๕  ขอบเขตของคู่มือ  
๑.๖  วธิีกำรด ำเนินงำน 
๑.๗  นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 

บทที่ ๒ โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที ่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๒.๑  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนที่สังกัด 
๒.๒  บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งที่เสนอขอก ำหนดระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
๒.๓  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของผู้ขอก ำหนดระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น  

บทที่ ๓ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
๓.๑  หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติงำน  
๓.๒  แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

บทที่ ๔ เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
  ๔.๑  ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart)  
 ๔.๒  แบบฟอร์มเอกสำรที่ใช้ในแต่ละข้ันตอน  

๔.๓  เงื่อนไข / ข้อควรระวัง / ข้อสังเกต / สิ่งที่ควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำน  
๔.๔  วธิีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  

บทที่ ๕ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน  
๕.๑  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน  
๕.๒  แนวทำงแก้ไขและพัฒนำงำน  

ส่วนที่ ๓ ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณำนุกรม ภำคผนวก ประวัติผู้เขียน  
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายส่วนประกอบในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณณภูมิ  

 
คู่มือการปฏิบัติงาน หมำยถึง เอกสำรแสดงเส้ตนทำงกำรท ำงำนในงำนหลักของต ำแหน่ง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนกำร โดยระบุขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องใน
กำรปฏิบัติงำน ตลอดจนแนวทำงแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว ซึ่งต้องใช้ประกอบกำร
ปฏิบัติงำนมำแล้ว และต้องมีกำรปรับปรุงเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำ งำนที่เลือกมำจัดท ำเป็นคู่มือนั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงไร มีเหตุผลควำมจ ำเป็นหรือ

ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนอะไร หำกไม่มีกำรจัดท ำคู่มือนี้จะมีผลกระทบต่อนักศึกษำ ผู้บริหำร คณำจำรย์ ผู้มำรับบริกำร
อย่ำงไร จึงท ำให้ต้องมีกำรจัดท ำคู่มือนี้ กำรน ำเสนอควรอ้ำงอิงกฎ ระเบียบ ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ หรือข้อมูลสถิติ            
ทีเ่กี่ยวข้องที่ท ำให้เห็นประเด็นปัญหำด้วย  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
 เป็นกำรบอกให้ทรำบจุดมุ่งหมำยของกำรจัดท ำคู่มือในกำรปฏิบัติงำน โดยวัตถุประสงค์ต้องมีควำมชัดเจน 
เป็นรูปธรรมและสำมำรถประเมินผลควำมส ำเร็จได้ ตัวอย่ำงวัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เช่น เพ่ือให้ 
มีแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเรื่อง......................  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จต้องมีควำมสอดคล้องกัน โดยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จควรมีทั้งเชิงปริมำณและ

เชิงคุณภำพ (ควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์) เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  พร้อมทั้งต้อง
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยเพ่ือใช้ในกำรเปรียบเทียบกับผลกำรปฏิบัติงำนจริงในอนำคตไว้ด้วย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำ เมื่อคู่มือนี้จะท ำส ำเร็จจะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลใดบ้ำงและจะได้รับประโยชน์อะไร 

หรือหำกปฏิบัติตำมคู่มือนี้จะได้ประโยชน์อะไร     

ขอบเขตของคู่มือ  
 เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำคู่มือนี้ ครอบคลุมขั้นตอนใดตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนกำร เช่น คู่มือกำรจัดตั้ง     
กำรรวม และกำรยุบรวมหน่วยงำน ครอบคลุมตั้งแต่กองนโยบำยและแผนได้รับค ำขอจัดตั้ง รวม  และยุบหน่วยงำน 
จนถึงกำรเสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ/อนุมัติ  

วิธีการด าเนินงาน 
 เป็นกำรบอกให้ทรำบถึงขั้นตอนในกำรจัดท ำคู่มือของผู้เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งว่ำมีขั้นตอน/กระบวนกำร
อย่ำงไรตั้งแต่เริ่มต้นจนท ำให้ได้คู่มือฉบับนี้   

นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 
 เป็นกำรบอกควำมหมำยของค ำศัพท์ที่เป็นค ำศัพท์เฉพำะ (Technical term) หรือค ำที่จะใช้เฉพำะในคู่มือนี้ 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันระหว่ำงผู้อ่ำนและผู้จัดท ำ 
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โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานที่สังกัด 
 เป็นกำรบอกให้ว่ำหน่วยงำนที่สังกัด มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนอย่ำงไร โดยให้เขียนเป็นแผนผัง (Chart)       
๓ ลักษณะ คือ โครงสร้ำงหน่วยงำนที่สังกัด (ระบุชื่อหน่วยงำน) โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนที่สังกัด (ระบุ
ชื่อต ำแหน่งและระดับ) โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (ระบุชื่อผู้ปฏิบัติงำน) 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 เป็นกำรอธิบำยบทบำทหน้ำที่ของต ำแหน่งที่เสนอขอก ำหนดระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น โดยน ำมำจำก ส่วนที่ ๒ 
ใน JD   

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้ขอก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำผู้จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำนอะไรบ้ำง เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบว่ำ กำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของงำนที่ผู้จัดท ำปฏิบัติอยู่จริง  น ำมำจำกงำนหลัก ๑-๓ ในข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน  

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน  
 เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือนี้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศที่เกี่ยวข้องอะไรบ้ำง และ
มีหลักเกณฑ์อย่ำงไร โดยผู้จัดท ำคู่มือจะต้องเขียนอธิบำยให้อ่ำนเข้ำใจง่ำย ไม่ใช่ลอกข้อควำมมำจำกตัวบทของกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ส ำหรับตัวบทให้น ำใส่ไว้ในภำคผนวก หำกผู้อ่ำนเกิดข้อสงสัยจะได้ศึกษำ เพ่ิมเติมด้วย
ตนเองได้   

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 เป็นกำรน ำเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำในกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน โดยในแต่
ละหัวข้อควรมำจำกแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย ไม่น้อยกว่ำ ๓ แหล่ง และไม่ควรจะหำจำกเวปไซต์เพียงอย่ำงเดียว         
โดยผู้จัดท ำคู่มือต้องสรุปสำระส ำคัญของทุกหัวข้อด้วยตัวเองด้วย (ตัวอย่ำงเช่น คู่มือกำรจัดตั้งหน่วยงำน ควรน ำเสนอ
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยเกี่ยวกับ องค์กร โครงสร้ำงองค์กร ลักษณะขององค์กร เป็นต้น (ไม่ใช่แนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับกำรจัดท ำคู่มือ)  

ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  
 เป็นกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือท ำให้ผู้ อ่ำนเห็นภำพกระบวนกำร ล ำดับกำรท ำงำน และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับงำน โดยเขียนเป็นผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flowchart) และอธิบำยกำรปฏิบัติในแต่
ละขั้นตอนอย่ำงละเอียด โดยมีหลักการว่าหากผู้อ่านน าคู่มือนี้ไปศึกษาด้วยตนเอง จะต้องสามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนนั้นได้อย่างถูกต้อง  

แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน  
 เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำในกำรปฏิบัติตำมขั้นตอนในหัวข้อก่อนหน้ำนี้ จะต้องใช้แบบฟอร์มเอกสำรอะไรบ้ำง 
และมีวิธีกำรใช้เอกสำรนั้นอย่ำงไร  
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เงื่อนไข / ข้อควรระวัง / ข้อสังเกต / สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน  
 เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำกำรที่จะปฏิบัติงำนตำมคู่มือนี้ให้ประสบควำมส ำเร็จ จะต้องค ำนึงถึงเงื่อนไข / ข้อควร
ระวัง / ข้อสังเกต / สิ่งที่ควรค ำนึงในกำรปฏิบัติงำนอะไรบ้ำง ในฐำนะที่ผู้ขอก ำหนดระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้นมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเรื่องนีม้ำก่อน  

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 เป็นกำรเขียนอธิบำยว่ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในคู่มือนี้จะมีวิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงไร  

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 เป็นกำรน ำเสนอปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนตำมหัวข้อขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเกิดจำก
ประสบกำรณ์ของผู้จัดท ำคู่มือ หรืออำจเกิดจำกกฎระเบียบที่ไม่เอ้ืออ ำนวยกำรต่อกำรปฏิบัติงำน   

สาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขและพัฒนางาน  
 เป็นกำรน ำปัญหำอุปสรรคมำวิเครำะห์หำสำเหตุว่ำเกิดจำกปัจจัยใด และบอกให้ทรำบว่ำมีแนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำนั้นอย่ำงไร เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้อ่ำนน ำไปใช้ประกอบกำรแก้ไขปัญหำและตัดสินใจได้อย่ำงถูกต้องและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น  

บรรณานุกรม   
ระบุชื่อหนังสือ เอกสำรตลอดจนแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบในกำรเขียนผลงำนเพ่ือให้ผู้อ่ำนทรำบ

แหล่งที่มำ โดยใช้หลักกำรเขียนบรรณำนุกรม APA (ไม่ควรมำจำกเวปไซต์เพียงอย่ำงเดียว)   

ภาคผนวก  
เป็นกำรน ำเสนอข้อมูล เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จัดท ำคู่มือได้สรุปแล้วน ำเสนอไว้ใน

ส่วนเนื้อหำแล้ว เพื่อช่วยให้ผู้อ่ำนสำมำรถหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลโดยตรงได้     

ประวัติผู้เขียน 
 ระบุชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง สถำนที่ปฏิบัติงำน ของผู้จัดท ำคู่มือ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์  
ในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 
ส่วนที่ ๑ ส่วนน า ประกอบด้วย ปกหน้ำ ปกใน บทสรุป ค ำน ำ สำรบัญ สำรบัญภำพ สำรบัญตำรำง  

ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย  
บทที่ ๑ บทน า   

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์  
๑.๒ วัตถุประสงค์ในกำรวิเครำะห์  
๑.๓ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
๑.๔ ขอบเขตในกำรวิเครำะห์ 
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 

บทที่ ๒ โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที ่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๒.๑ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนที่สังกัด 
๒.๒ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงของหน่วยงำน  
๒.๓ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของผู้ขอก ำหนดระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น  

บทที่ ๓ แนวคิด ทฤษฎี  งานวิเคราะห์/วิจัย และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
 ๓.๑ แนวคิด ทฤษฎี  
 ๓.๒ งำนวิเครำะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๓.๓ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)  
บทที่ ๔ วิธีการวิเคราะห์  

๔.๑ ขั้นตอนกำรวิเครำะห์  
๔.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์  
๔.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
๔.๕ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์   
๔.๖ กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอ  

บทที่ ๕ ผลการวิเคราะห์ สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
๕.๑ ผลกำรวิเครำะห์  
๕.๒ สรุปผลกำรวิเครำะห์  
๕.๓ ข้อเสนอแนะ  

ส่วนที่ ๓ ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณำนุกรม ภำคผนวก ประวัติผู้เขียน  
 

 
 
 
 



ค าอธิบายส่วนประกอบในการจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณณภูมิ  

 
ผลงานเชิงวิเคราะห์ หมำยถึง ผลงำนที่แสดงกำรแยกแยะองค์ประกอบต่ำง ๆ ของเรื่องอย่ำงมีระบบ มีกำรศึกษำใน
แต่ละองค์ประกอบและควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่ำง ๆ เพ่ือให้ เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่องำนของหน่วยงำนหรือสถำบันอุดมศึกษำ  

ความเป็นมาและความส าคัญของการวิเคราะห์   
เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำ งำนที่เลือกมำจัดท ำเป็นผลงำนเชิงวิเครำะห์นั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงไร มีเหตุผลควำม

จ ำเป็นหรือปัญหำในกำรปฏิบัติงำนอะไร หำกไม่มีกำรจัดท ำผลงำนนี้จะมีผลกระทบต่อนักศึกษำ ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
ผู้มำรับบริกำรอย่ำงไร กำรน ำเสนอควรอ้ำงอิงกฎ ระเบียบ ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ หรือข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องที่ท ำ
ให้เห็นประเด็นปัญหำด้วย  

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์  
 เป็นกำรบอกให้ทรำบจุดมุ่งหมำยของกำรจัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์ โดยวัตถุประสงค์ต้องมีควำมชัดเจน   
เป็นรูปธรรมและสำมำรถประเมินผลควำมส ำเร็จได้ ตัวอย่ำงเช่น วัตถุประสงค์ของผลงำนเชิงวิเครำะห์ เรื่อง กำร
วิเครำะห์ภำระงำนของบุคลำกรในกอง........  คือ ๑) เพ่ือศึกษำสภำพทั่วไปของบุคลำกร ในกอง........ ๒) เพ่ือวิเครำะห์
ภำระงำนของบุคลำกร ในกอง...... หรือวัตถุประสงค์ของผลงำนเชิงวิเครำะห์ เรื่อง กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรพ้นสภำพ
ของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ คือ เพ่ือวิเครำะห์สำเหตุกำรพ้นสภำพของนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  
 ข้อพึงระวัง หำกผู้วิเครำะห์ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้หลำยข้อ กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ในบทที่ ๕ จะต้อง
ครอบคลุมให้ครบทุกข้อ  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำ เมื่อผลงำนวิเครำะห์นี้จะท ำส ำเร็จจะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลใดบ้ำงและจะได้รับ

ประโยชน์อะไร ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  

ขอบเขตในการวิเคราะห์   
 เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำผลงำนเชิงวิเครำะห์นี้ ครอบคลุมประเด็นอะไรบ้ำง ใช้ข้อมูลปีใดบ้ำง ตัวอย่ำงเช่น 
ขอบเขตของผลงำนเชิงวิเครำะห์ เรื่อง กำรวิเครำะห์ภำระงำนของบุคลำกรในกอง... ก ำหนดว่ำ กำรวิเครำะห์ภำระงำน
ของบุคคลำกรในกอง... นี้ใช้ข้อมูลในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย 
พนักงำนรำชกำร (ไม่รวมลูกจ้ำง) ในสังกัด..... ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เท่ำนั้น หรือ ขอบเขตของผลงำนเชิง
วิเครำะห์ เรื่อง กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำ ก ำหนดว่ำ กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรพ้นสภำพกำร
เป็นนักศึกษำนี้ใช้ข้อมูลกำรพ้นสภำพเนื่องจำกไม่มำรำยงำนตัว กำรไม่ช ำระเงินค่ำขึ้นทะเบียน ผลกำรศึกษำที่ไม่
เป็นไปตำมเกณฑ์ ลำออก ตำย ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ กำรก ำหนดขอบเขตในกำรวิเครำะห์ไม่ควรแคบ
จนเกินไป เพรำะจะท ำให้ผลงำนที่ได้ด้อยคุณค่ำ หรือหำกกว้ำงจนเกินไป ก็อำจท ำให้กำรวิเครำะห์ไม่ครอบคลุม  

 
 
 



หน้า ๒ 

นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 
 เป็นกำรบอกควำมหมำยของค ำศัพท์ที่เป็นค ำศัพท์เฉพำะ (Technical term) หรือค ำที่จะใช้เฉพำะในผลงำน
เชิงวิเครำะห์นี้ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันระหว่ำงผู้อ่ำนและผู้จัดท ำ  

โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานที่สังกัด 
 เป็นกำรบอกให้ว่ำหน่วยงำนที่สังกัด มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนอย่ำงไร โดยให้เขียนเป็นแผนผัง (Chart)       
๓ ลักษณะ คือ โครงสร้ำงหน่วยงำนที่สังกัด (ระบุชื่อหน่วยงำน) โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนที่สังกัด (ระบุ
ชื่อต ำแหน่งและระดับ) โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (ระบุชื่อผู้ปฏิบัติงำน) 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งต่าง ๆ ตามโครงสร้างของหน่วยงาน 
 เป็นกำรอธิบำยบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ผู้จัดท ำคู่มือสังกัดอยู่ ตำมประกำศมหำวิทยำลัย เรื่อง ขอบข่ำย
ภำระงำนของหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของมหำวิทยำลัย (ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒-
๒๕๖๕) เพ่ือบอกให้ผู้อ่ำนทรำบว่ำหน่วยงำนที่สังกัดมีบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในงำนเรื่องอะไรบ้ำง และบอกให้
ทรำบบทบำทหน้ำที่ของต ำแหน่งแต่ละต ำแหน่ง โดยน ำมำจำก ส่วนที่ ๒ ใน JD ของแต่ละต ำแหน่ง  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้ขอก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำผู้จัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์ปฏิบัติงำนหลักอะไรบ้ำง เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบว่ำ กำร
จัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงำนหลักที่ผู้จัดท ำปฏิบัติอยู่จริง  (น ำมำจำกงำนหลัก ๑-๓ ในข้อตกลง   
กำรปฏิบัติงำน)  

แนวคิด ทฤษฎี 
 เป็นกำรน ำเสนอแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำในกำรจัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์โดยในแต่ละหัวข้อควร
มำจำกแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย ไม่น้อยกว่ำ ๓ แหล่ง และไม่ควรจะหำจำกเวปไซต์เพียงอย่ำงเดียว โดยผู้จัดท ำผลงำนเชิง
วิเครำะห์ต้องสรุปสำระส ำคัญของทุกหัวข้อด้วยตัวเองด้วย ตัวอย่ำงเช่น ผลงำนเชิงวิเครำะห์ เรื่อง กำรวิเครำะห์ภำระ
งำนของบุคลำกร ควรน ำเสนอแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กร กำรบริหำรองค์กร กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เป็นต้น 
หรือ ผลงำนเชิงวิเครำะห์ เรื่อง กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรพ้นสภำพของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ควรน ำเสนอแนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เป็นต้น (ไม่ใช่แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดท ำผลงำนเชิง
วิเครำะห์)  

งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เป็นกำรน ำเสนอผลงำนวิเครำะห์/วิจัยที่ทันสมัย (ไม่ควรเกิน ๕ ปี) ที่เก่ียวข้องกับผลงำนเชิงวิเครำะห์ ไม่น้อย
กว่ำ ๓ แหล่ง 
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำผลงำนเชิงวิเครำะห์นี้ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศที่เกี่ยวข้องอะไรบ้ำง และ     

มีหลักเกณฑ์อย่ำงไร โดยผู้จัดท ำจะต้องเขียนอธิบำยให้อ่ำนเข้ำใจง่ำย ไม่ใช่ลอกข้อควำมมำจำกตัวบทของกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศ หรือน ำตัวบทมำใส่  ส ำหรับตัวบทให้น ำใส่ไว้ในภำคผนวก หำกผู้อ่ำนเกิดข้อสงสัยจะได้ศึกษำ
เพ่ิมเติมด้วยตนเองได้ ตัวอย่ำงเช่น ผลงำนเชิงวิเครำะห์ เรื่อง กำรวิเครำะห์ภำระงำนของบุคลำกร ควรน ำเสนอข้อมูล
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำรค ำนวณภำระงำนตำมที่ ก.พ.อ.ก ำหนด ซึ่งอยู่ในข้อบังคับว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลใน
มหำวิทยำลัย เป็นต้น ผลงำนเชิงวิเครำะห์ เรื่อง กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรพ้นสภำพของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ควร
น ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ในกำรพ้นสภำพ หลักเกณฑ์ในกำรส ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งอยู่ในข้อบังคับว่ำด้วยกำรจัด
กำรศึกษำระดับปริญญำตร ีเป็นต้น  

ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
 เป็นกำรน ำเสนอว่ำผู้วิเครำะห์มีขั้นตอนกำรวิเครำะห์อย่ำงไร ตัวอย่ำงเช่น ผู้วิเครำะห์ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์
โดยมีขั้นตอนดังนี้ ๑)  ศึกษำปัญหำและก ำหนดหัวข้อที่จะวิเครำะห์ ๒) ก ำหนดวัตถุประสงค์และรำยละเอียดข้อมูลที่
จะใช้ในกำรวิเครำะห์  ๓) ศึกษำแนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัย/งำนวิเครำะห์ และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง         
๔) ออกแบบกำรวิเครำะห์ข้อมูล ๕) เก็บรวบรวมข้อมูล..... จำก...... ๖) วิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
โดยใช้เทคนิคกำรเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison Techniques) ๗) น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ ๘) สรุปผลกำร
วิเครำะห์และข้อเสนอแนะ   

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง  
เป็นกำรน ำเสนอว่ำผู้วิเครำะห์ใช้อะไรเป็นประชำกรที่น ำมำวิเครำะห์ ผลงำนเชิงวิเครำะห์จะมีควำมแตกต่ำง

จำกงำนวิจัย คือ ประชำกรของผลงำนเชิงวิเครำะห์คือข้อมูล ซึ่งในกำรศึกษำวิเครำะห์จะศึกษำจำกข้อมูลที่ได้มำ
ทั้งหมด (ศึกษำจำกประชำกรทั้งหมด โดยไม่ได้มีกำรสุ่มเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่ำง) ดังนั้น จึงควรอธิบำยว่ำ ผู้วิเครำะห์ได้
ใช้ข้อมูล..... ซึ่งเป็นประชำกรทั้งหมดในกำรวิเครำะห์   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์  
เป็นกำรน ำเสนอว่ำผู้วิเครำะห์ได้ใช้สิ่งใดในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ของผลงำน

เชิงวิเครำะห์ คือ ตำรำงเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ซึ่งผู้วิเครำะห์ได้สร้ำงขึ้น โดยน ำข้อมูล...ที่ได้จำก...มำใส่ไว้ในตำรำง  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นกำรน ำเสนอว่ำผู้วิเครำะห์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมำอย่ำงไร และได้ข้อมูลนั้นมำจำกหน่วยงำนใด 

ตัวอย่ำงเช่น ผลงำนเชิงวิเครำะห์ เรื่อง กำรวิเครำะห์ภำระงำนของบุคลำกรในกอง........  ผู้วิเครำะห์ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลสภำพทั่วไปของบุคลำกร ในกอง........ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อำยุ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน จำกกอง
บริหำรงำนบุคคล และเก็บรวบรวมข้อมูลภำระงำนของบุคลำกร ในกอง...... โดยให้บุคลำกรบันทึกลงในตำรำงเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ผู้วิเครำะห์ได้สร้ำงขึ้น   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
เป็นกำรน ำเสนอว่ำผู้วิเครำะห์ได้ใช้สถิติใดในกำรวิเครำะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ของผลงำน        

เชิงวิเครำะห์ที่ใช้โดยส่วนใหญ่ คือ ค่ำควำมถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) ค่ำเฉลี่ย (Mean : μ) ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard Deviation : S.D.) 



 
หน้า ๔ 

การวิเคราะห์และการน าเสนอ  
เป็นกำรน ำเสนอว่ำผู้วิเครำะห์วิเครำะห์ข้อมูลและน ำเสนอข้อมูลอย่ำงไร ผลงำนเชิงวิเครำะห์ส่วนใหญ่จะใช้

โปรแกรม Microsoft Excel ในกำรวิเครำะห์ และจะน ำเสนอข้อมูลในรูปของตำรำง ค ำบรรยำยและกรำฟชนิดต่ำง ๆ  

ผลการวิเคราะห์  
เป็นกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ในรูปของตำรำง ค ำบรรยำยและกรำฟ ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ (ผลงำนเชิงวิเครำะห์ต้องให้ควำมส ำคัญกับผลกำรวิเครำะห์ให้มำก ๆ (๓๐ หน้ำขึ้นไป))  

สรุปผลการวิเคราะห์ 
 เป็นกำรน ำผลกำรวิเครำะห์มำเขียนเป็นข้อสรุป (ประมำณ ๒-๓ หน้ำ)    

ข้อเสนอแนะ  
 เป็นควำมคิดเห็นของผู้วิเครำะห์ ประกอบด้วย ๑) ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ เป็นข้อเสนอแนะที่บอก
ว่ำหน่วยงำนใด ควรจะด ำเนินกำรอะไร เพ่ือจะช่วยแก้ไขปัญหำที่พบจำกกำรวิเครำะห์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
ผู้บริหำรที่จะน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ ๒) ข้อเสนอแนะในกำรวิเครำะห์ครั้งต่อไป เป็นข้อเสนอแนะที่จะบอกให้ผู้สนใจที่
จะน ำวิเครำะห์ครั้งต่อไปทรำบว่ำควรค ำนึงถึงอะไรบ้ำง ควรวิเครำะห์ประเด็นอะไรเพ่ิมเติมบ้ำง ควรวิเครำะห์เรื่อง
อะไรที่สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์เรื่องนี้ ควรใช้เครื่องมือแบบไหน ควรปรับปรุงวิธีกำรอย่ำงไร   

บรรณานุกรม   
ระบุชื่อหนังสือ เอกสำรตลอดจนแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบในกำรเขียนผลงำนเพ่ือให้ผู้อ่ำนทรำบ

แหล่งที่มำ โดยใช้หลักกำรเขียนบรรณำนุกรม APA (ไม่ควรมำจำกเวปไซต์เพียงอย่ำงเดียว)   

ภาคผนวก  
เป็นกำรน ำเสนอข้อมูล เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์ได้สรุป

แล้วน ำเสนอไว้ในส่วนเนื้อหำแล้ว เพ่ือช่วยให้ผู้อ่ำนสำมำรถหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลโดยตรงได้     

ประวัติผู้เขียน 
 ระบุชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง สถำนที่ปฏิบัติงำน ของผู้จัดท ำคู่มือ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดท าผลงานเชิงสังเคราะห์  
ในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
 
ผลงานเชิงสังเคราะห์ หมำยถึง ผลงำนที่แสดงกำรรวบรวมเนื้อหำสำระต่ำง ๆ หรือองค์ประกอบต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน 
โดยต้องอำศัยควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงรูปแบบหรือโครงสร้ำงเบื้องต้น เพ่ือให้เกิดแนวทำงหรือเทคนิค
วิธีกำรใหม่ ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องำนของหน่วยงำนหรือสถำบันอุดมศึกษำ 

ส่วนที่ ๑ ส่วนน า ประกอบด้วย ปกหน้ำ ปกใน บทสรุป ค ำน ำ สำรบัญ สำรบัญภำพ สำรบัญตำรำง  

ส่วนที ่๒ ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย  
บทที่ ๑ บทน า   

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรสังเครำะห์  
๑.๒ วัตถุประสงค์ในกำรสังเครำะห์  
๑.๓ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
๑.๔ ขอบเขตในกำรสังเครำะห์  
๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 

บทที่ ๒ โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที ่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
๒.๑ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนที่สังกัด 
๒.๒ บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งต่ำง ๆ ตำมโครงสร้ำงของหน่วยงำน  
๒.๓ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของผู้ขอก ำหนดระดับต ำแหน่งที่สูงขึ้น  

บทที่ ๓ แนวคิด ทฤษฎี งานสังเคราะห์/วิจัย และกฎระเบียบข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง  
 ๓.๑ แนวคิด ทฤษฎี  
 ๓.๒ งำนสังเครำะห/์วิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๓.๓ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)  
บทที่ ๔ วิธีการสังเคราะห์  

๔.๑ ขั้นตอนกำรสังเครำะห์  
๔.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
๔.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรสังเครำะห์  
๔.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
๔.๕ สถิติที่ใช้ในกำรสังเครำะห์ 
๔.๖ กำรสังเครำะห์ข้อมูลและกำรน ำเสนอ  

บทที่ ๕ ผลการสังเคราะห์ สรุปผล และข้อเสนอแนะ  
๕.๑ ผลกำรสังเครำะห์  
๕.๒ สรุปผลกำรสังเครำะห์  
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ ๓ ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณำนุกรม ภำคผนวก ประวัติผู้เขียน  



แนวทางการจัดท าผลงานลักษณะอ่ืน ประเภท ผลงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ส่วนที่ ๑ ส่วนน า ประกอบด้วย ปกหน้ำ ปกใน ค ำน ำ สำรบัญ สำรบัญภำพ สำรบัญตำรำง  

ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย  
บทที่ ๑ บทน า   

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
๑.๒ วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำผลงำน  
๑.๓ ขอบเขตของผลงำน   
๑.๔ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑.๕ ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน 
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม 
๑.๗ เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ  

  บทที่ ๒ ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
  บทที่ ๓ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

๓.๑ กำรรวบรวมข้อมูล  
๓.๒ กระบวนกำรท ำงำนของระบบปัจจุบัน  
๓.๓ กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้  
๓.๔ สถำปัตยกรรมของระบบ  
๓.๕ กำรออกแบบกระบวนกำร  
๓.๖ กำรออกแบบส่วนที่ใช้ในกำรจัดกำรข้อมูล  

   ๓.๗ กำรออกแบบอินพุต  
   ๓.๘ กำรออกแบบเอำท์พุต  

บทที่ ๔ การพัฒนา ติดตั้งและทดสอบระบบ 
 ๔.๑ กำรพัฒนำระบบ  
 ๔.๒ กำรทดสอบระบบ  
 ๔.๓ กำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ  
 ๔.๔ กำรติดตั้งระบบ  
บทที่ ๕  สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

๔.๑ สรุปผล  
๕.๒ ข้อเสนอแนะ   

ส่วนที่ ๓ ส่วนท้าย ประกอบด้วย บรรณำนุกรม ภำคผนวก ประวัติผู้เขียน   
 
 
 
 



ค าอธิบายส่วนประกอบในการจัดท าผลงานลักษณะอ่ืน ประเภท ผลงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณณภูมิ  

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เป็นกำรบอกให้ทรำบว่ำ งำนที่เลือกมำจัดท ำเป็นผลงำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศนั้นมีที่มำและควำมส ำคัญ
อย่ำงไร มเีหตุผลควำมจ ำเป็นหรือปัญหำในกำรปฏิบัติงำนอะไร หำกไม่มีกำรจัดท ำผลงำนนี้จะมีผลกระทบต่อนักศึกษำ 
ผู้บริหำร คณำจำรย์ ผู้มำรับบริกำรอย่ำงไร กำรน ำเสนอควรอ้ำงอิงกฎ ระเบียบ ผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ หรือข้อมูล
สถิติที่เก่ียวขอ้งที่ท ำให้เห็นประเด็นปัญหำด้วย  

วัตถุประสงค์ในการจัดท าผลงาน  
เป็นกำรบอกให้ทรำบจุดมุ่งหมำยของกำรจัดท ำผลงำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยวัตถุประสงค์ต้องมีควำม

ชัดเจน เป็นรูปธรรมและสำมำรถประเมินผลควำมส ำเร็จได้  

ขอบเขตของผลงาน  
 เป็นกำรอธิบำยฟังก์ชั่นหรือควำมสำมำรถของระบบที่จะพัฒนำ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 เป็นกำรอธิบำยว่ำเมื่อท ำผลงำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศเสร็จสิ้นแล้วจะได้รับประโยชน์อะไรต่อกำร
ปฏิบัติงำน หรือต่อหน่วยงำนหรือมหำวิทยำลัย  

ขั้นตอนในการด าเนินงาน 
 เป็นกำรอธิบำยแผนปฏิบัติงำนคร่ำว ๆ โดยอำจใช้ Gantt chart ในกำรน ำเสนอ 

นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ 
 เป็นกำรบอกควำมหมำยของค ำศัพท์ที่เป็นค ำศัพท์เฉพำะ (Technical term) หรือค ำที่จะใช้เฉพำะในผลงำน
ทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศนี้ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกันระหว่ำงผู้อ่ำนและผู้จัดท ำ  

เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
 เป็นกำรอธิบำยถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบทั้งด้ำนฮำร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟแวร ์(Software)  

ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
เป็นกำรอธิบำยงำนที่เกิดขึ้นก่อนและเกี่ยวข้องกับผลงำนนี้ ตลอดจนกำรค้นคว้ำทฤษฎี แนวคิด เพ่ือเป็นกำร

แสดงควำมรอบรู้ของผู้จัดท ำในหัวข้อเรื่องที่จัดท ำผลงำน โดยกำรค้นคว้ำเอกสำร งำนวิจัยและองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำเรื่องที่ผู้จัดท ำก ำลังด ำเนินกำรอยู่ มีใครหรือหน่วยงำนใดเคยท ำกำรวิจัยหรือศึกษำในแง่มุม
ต่ำง ๆ มำบ้ำง ใช้วิธีกำรอย่ำงไร และผลของงำนเหล่ำนั้นเป็นอย่ำงไร  

 กำรเขียนจะน ำข้อมูลที่ค้นคว้ำมำนั้นมำสรุป วิเครำะห์ และสังเครำะห์เป็นค ำบรรยำยที่มีลักษณะต่อเนื่องกัน 
โดยอำจแยกวิเครำะห์ตำมประเด็นของปัญหำ เนื้อหำประกอบด้วย เทคโนโลยีที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำระบบ ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง และงำนวิจัยหรือระบบที่ใกล้เคียง   

 

 

 



หน้า ๒ 

ทั้งนี้ หัวข้อย่อยอำจเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับหัวข้อของงำนที่ท ำ ในกรณีที่มีกำรใช้เครื่องมือในกำร
วิเครำะห์และออกแบบระบบ ให้แสดงมำตรฐำนของสัญลักษณ์ต่ำง ๆ ของแผนผัง (Diagram) ที่ใช้ในงำนวิจัยไว้ในบท
นี้ในกรณีที่ใช้ Open Source ควรมีกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Open Source ต่ำง ๆ ซึ่งมีควำมสำมำรถ
ในกำรน ำมำใช้พัฒนำระบบได้ 

การรวบรวมข้อมูล  
เป็นกำรอธิบำยให้เข้ำใจว่ำผู้จัดท ำได้น ำเทคนิคใดมำใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งอธิบำยให้เข้ำใจว่ำใช้

อย่ำงไร เช่น กำรรวบรวมจำกเอกสำรสิ่งพิมพ์  จำกกำรสัมภำษณ์ จำกกำรใช้แบบสอบถำม เป็นต้น 

กระบวนการท างานของระบบปัจจุบัน  
เป็นกำรอธิบำยให้เห็นว่ำลักษณะงำน (Business function) ในปัจจุบันนี้ใช้วิธีกำรใด ผู้เกี่ยวข้องกับงำนนี้คือ

ใคร เกี่ยวข้องอย่ำงไร งำนประกอบด้วยกระบวนกำรอะไรบ้ำง มีเงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดในกำรท ำงำนอย่ำงไร ปัญหำที่
เกิดข้ึนในระบบเดิมเป็นอย่ำงไร 

การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (Requirement analysis)  
เป็นกำรระบุควำมต้องกำรของผู้ใช้แต่ละกลุ่มที่ได้รวบรวมมำ รวมทั้งควำมต้องกำรของระบบ (System 

requirement) ในกรณีที่ใช้ Open Source ควรมีกำรท ำ Decision Analysis ว่ำเลือกใช้ Open Source นั้นเป็น
เพรำะอะไร 

สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)  
 เป็นกำรอธิบำยให้ทรำบถึงองค์ประกอบ ๑) ด้ำนฮำร์ดแวร์ ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์รับส่งข้อมูล อุปกรณ์
แสดงผลระบบปฏิบัติกำร ตลอดจนซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ จ ำเป็นต้องมีเพ่ือให้ระบบใหม่ที่พัฒนำขึ้นนี้สำมำรถใช้งำนได้       
๒) ด้ำนกระบวนกำร (Procedures) ในกำรใช้งำนหรือข้อจ ำกัดต่ำง ๆ เพ่ือให้ระบบใหม่ด ำเนินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมถึงบทบำทของผู้เกี่ยวข้อง ๓) ด้ำนควำมเหมำะสมด้ำนค่ำใช้จ่ำย (ถ้ำมี) 

การออกแบบกระบวนการ (Process Design)  
 เป็นกำรอธิบำยให้เห็นถึงขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนของระบบที่ได้พัฒนำขึ้นใหม่ว่ำประกอบด้วยกำร
ประมวลผลกี่ขั้นตอน อะไรบ้ำง โดยเขียนอธิบำยขั้นตอนของกำรท ำงำนประกอบกับกำรใช้แผนผัง  (Diagram) 
ประเภทต่ำง ๆ หรือรูปภำพประกอบตำมควำมเหมำะสม โดยกำรแสดงขั้นตอนนี้อำจใช้กำรน ำเสนอแบบล ำดับขั้น 
(Hierarchical Approach) เพ่ือลดข้อจ ำกัดเรื่องพ้ืนที่กระดำษ ในกรณีที่ระบบใหม่มีรำยละเอียดของขั้นตอนกำร
ท ำงำนเฉพำะ เช่น อัลกอริทึมที่ใช้ในกำรจัดเส้นทำงเดินรถ หรือ อัลกอริทึมที่ใช้ในกำรน ำไปสู่ข้อเสนอแนะหรือ
ค ำแนะน ำจำกระบบ จะต้องอธิบำยให้ชัดเจนว่ำมีข้ันตอนย่อยอย่ำงไร 

การออกแบบส่วนที่ใช้ในการจัดการข้อมูล (Data Management Design)  
 เป็นกำรอธิบำยให้เห็นถึงโครงสร้ำงและรำยละเอียดของข้อมูลที่ใช้ในระบบที่พัฒนำขึ้นโดยแสดงแบบจ ำลอง
ข้อมูล (Data model) ของข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมด รวมทั้งรำยละเอียดของข้อมูลโดยใช้ตำรำงประกอบ  (Data 
dictionary) 
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การออกแบบอินพุต (Input Design)  
 เป็นกำรอธิบำยให้เห็นถึงหน้ำจอที่ออกแบบมำส ำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่มในกำรติดต่อกับระบบว่ำประกอบด้วย
หน้ำจอหลักอะไรบ้ำง แต่ละหน้ำจอออกแบบมำเพ่ืออะไรและให้ผู้ใช้ใช้งำนอย่ำงไร โดยแสดงให้เห็นว่ำผู้พัฒนำได้น ำ
หลักกำรในกำรออกแบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ มำใช้ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

การออกแบบเอาท์พุต (Output design)  
 เป็นกำรอธิบำยให้เห็นถึงผลลัพธ์ของระบบที่ได้พัฒนำขึ้นใหม่ส ำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่มว่ำมีผลลัพธ์รูปแบบใดได้
บ้ำง เช่น รำยงำนหรือกำรแสดงผลทำงหน้ำจอกี่รูปแบบอะไรบ้ำง โดยอธิบำยกำรออกแบบผลลัพธ์จำกระบบตำม
อุปกรณ์ที่เลือกใช้ เช่น กำรออกแบบกำรแสดงผลทำงหน้ำจอ (Screen design) และกำรออกแบบรำยงำน (Report 
design) ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ โดยแสดงให้เห็นว่ำผู้พัฒนำได้น ำหลักกำรในกำรออกแบบส่วนที่ติดต่อกับ
ผู้ใช้มำใช้ได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

ในกรณีที่มีกำรน ำโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source และ/หรือซอฟต์แวร์อ่ืนมำใช้ร่วมกับระบบ 
ให้อธิบำยวิธีกำรก ำหนดหรือปรับค่ำต่ำง ๆ (Configuration) เพ่ือให้ซอฟต์แวร์นั้นท ำงำนได้ตำมที่ผู้จัดท ำก ำหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ระบบ 

การพัฒนาระบบ  
เป็นกำรอธิบำยองค์ประกอบของโปรแกรม (Module) ซึ่งต้องสอดคล้องกับ Process ที่ออกแบบไว้ในบทที่ ๔ 

เพ่ือให้เข้ำใจว่ำระบบสำรสนเทศประกอบด้วยไฟล์ที่เป็นโปรแกรมและข้อมูลอะไรบ้ำง  มีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำงไร 
พร้อมทั้งอธิบำยให้เข้ำใจว่ำเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบที่กล่ำวถึงในบทที่ ๔ ได้น ำมำใช้อย่ำงไร 

การทดสอบระบบ  
เป็นกำรอธิบำยวิธีกำรทดสอบระบบที่ผู้จัดท ำผลงำนใช้ ซึ่งได้แก่ Unit Test, Integration Test, System 

Test และ Acceptance Test โดยแสดงให้เห็นว่ำผู้จัดท ำใช้กำรทดสอบในรูปแบบใดบ้ำง และผลจำกกำรทดสอบเป็น
อย่ำงไร  

การจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ  
 เป็นกำรอธิบำยถึงกำรจัดท ำเอกสำรและคู่มือกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือกำรเขียนโปรแกรม ได้แก่  

๑. คู่มือส ำหรับผู้ใช้โปรแกรม (User’s Manual) คือ เอกสำรที่อธิบำยวิธีกำรใช้ระบบหรือโปรแกรม          
ใช้ส ำหรับผู้ใช้งำนโปรแกรม แนะน ำวิธีกำรใช้งำนโปรแกรม แนะน ำคุณสมบัติ และองค์ประกอบของโปรแกรมต่ำง ๆ 
วิธีกำรติดตั้งโปรแกรม สำมำรถท ำควบคู่ไปกับกำรเขียนโปรแกรม อำจท ำเป็นคู่มือเอกสำรที่อยูในรูปแบบโปรแกรม
ออนไลน์ก็ได้ (Online Manual)  

๒. คู่มือส ำหรับผู้เขียนโปรแกรม (Programmer’s Manual) เป็นคู่มือที่จะท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้พัฒนำโปรแกรม 
รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่ำง ๆ ของโปรแกรม เพ่ือให้สะดวกต่อกำรปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมที่มีอยู่เดิม โดยทั่วไปจะเป็น
เอกสำรแสดงกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ เรียกว่ำ System Manual  

การติดตั้งระบบ  
เป็นกำรอธิบำยกระบวนกำรติดตั้งซอฟต์แวร์ ฮำร์ดแวร์ ตลอดจนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ระบบใหม่ต้องใช้ตำม

สถำปัตยกรรมระบบที่ได้อธิบำยไว้ในบทที่ ๔ 
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สรุปผล  
 เป็นกำรสรุปผลของกำรพัฒนำระบบ โดยอธิบำยให้เข้ำใจว่ำระบบดังกล่ำวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้
ตั้งแต่ต้นหรือไม่ อย่ำงไร พร้อมทั้งแสดงเหตุผลหรือสำเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผลงำน และจำกกำรจัดท ำผลงำนนี้
ผู้จัดท ำได้เรียนรู้อะไรบ้ำง 

ข้อเสนอแนะ  
 เป็นควำมคิดเห็นของผู้จัดท ำผลงำน ประกอบด้วย ๑) ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรท ำผลงำน เป็นข้อเสนอแนะที่
บอกว่ำหน่วยงำนใด ควรจะด ำเนินกำรอะไร เพ่ือจะช่วยแก้ไขปัญหำที่พบจำกกำรจัดท ำผลงำน ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่ำงยิ่งต่อผู้บริหำรที่จะน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ ๒) ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำครั้งต่อไป เป็นข้อเสนอแนะที่จะบอกให้
ผู้สนใจที่จะท ำครั้งต่อไปทรำบว่ำควรค ำนึงถึงอะไรบ้ำง  

บรรณานุกรม   
ระบุชื่อหนังสือ เอกสำรตลอดจนแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบในกำรเขียนผลงำนเพ่ือให้ผู้อ่ำนทรำบ

แหล่งที่มำ โดยใช้หลักกำรเขียนบรรณำนุกรม APA (ไม่ควรมำจำกเวปไซต์เพียงอย่ำงเดียว)   

ภาคผนวก  
เป็นกำรน ำเสนอข้อมูล เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จัดท ำผลงำนเชิงวิเครำะห์ได้สรุป

แล้วน ำเสนอไว้ในส่วนเนื้อหำแล้ว เพ่ือช่วยให้ผู้อ่ำนสำมำรถหำข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลโดยตรงได้     

ประวัติผู้เขียน 
 ระบุชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง สถำนที่ปฏิบัติงำน ของผู้จัดท ำคู่มือ   

 




