สายวิชาการ (พ.ศ. 2565 วงรอบที่ 1)

ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
สายวิชาการ
สำหรับใช้เป็นข้อตกลงกับผู้บังคับบัญชา (ท้าทาย)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 วงรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
วงรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)
ชื่อ-สกุล ..............................................................
ตำแหน่ง ....................................................
ผู้รับการประเมิน
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ประเมิน
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คำชี้แจง 1. ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการประกอบด้วย
หมวดที่ 1 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดที่ 2 แผนพัฒนาการประเมินราชการรายบุคคล
(อ้างอิงจากหลักเกณฑ์สมรรถนะจากกองงานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) (ส่งเฉพาะวงรอบการประเมินที่ 1)
2. ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อมูลที่ขอรับการประเมิน

ที่
1*

2*

3

หมวดที่ 1
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด
รายละเอียดของตัวชี้วัด
หมายเหตุ
 การวิจัยภายใน/นอก หรือการ  มีร่างเสนอหัวข้องานวิจัย ได้ 2 คะแนน
• ดำเนินการตั้งแต่
วิจัยที่ใช้ทุนตนเองใน
 มีเค้าโครงการทำวิจัย ได้ 3 คะแนน
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
ปีงบประมาณนั้น ๆ หรือการวิจัย  มีการส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อรับการพิจารณาตาม • หลักฐานในการทำวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ/
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อน
เกณฑ์ ได้ 4 คะแนน
ประกาศทุนวิจัย
 ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัย ได้ 5 คะแนน
• กรณีวิจัยใช้ทุนตนเองต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณบดี
 การจัดทำเอกสาร
 ดำเนินการได้ 20 % ของเนื้อหา ได้ 1 คะแนน
• ดำเนินการตั้งแต่
ประกอบการสอน/เอกสารคำ
 ดำเนินการได้ 40 % ของเนื้อหา ได้ 2 คะแนน
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
สอน/ตำรา
 ดำเนินการได้ 60 % ของเนื้อหา ได้ 3 คะแนน
• หลักฐานการจัดทำเอกสารฯ
 ดำเนินการได้ 80 % ของเนื้อหา ได้ 4 คะแนน
ระบุรายวิชา .................................................
 ดำเนินการได้ 100 % ของเนื้อหา ได้ 5 คะแนน
.......................................................................
• มคอ.3 รายวิชา........................................
.....................................................................
การปรับปรุงเอกสาร
มีการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน/ตำรา
• ดำเนินการตั้งแต่
ประกอบการสอน/ตำรา
ได้ 3 คะแนน
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
• หลักฐานการจัดทำเอกสารฯ
ระบุรายวิชา .................................................
.......................................................................
• มคอ.3 รายวิชา........................................
.....................................................................
 การผลิตสื่อการสอนออนไลน์/  ดำเนินการได้ 10-20 % ของวิชา ได้ 1 คะแนน
• ดำเนินการตั้งแต่
ระบบ LMS / เว็ปไซต์ หรืออื่น ๆ  ดำเนินการได้ 21-40 % ของวิชา ได้ 2 คะแนน
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
สำหรับสอนออนไลน์
 ดำเนินการได้ 41-60 % ของวิชา ได้ 3 คะแนน
• หลักฐานการผลิตสื่อฯ
 ดำเนินการได้ 61-80 % ของวิชา ได้ 4 คะแนน
ระบุรายวิชา .................................................
 ดำเนินการได้ 81-100 % ของวิชา ได้ 5 คะแนน
......................................................................
• มคอ.3 รายวิชา........................................
.....................................................................
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ที่
4*

ตัวชี้วัด
การตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
วิจัยฉบับเต็มในรายงานสืบเนื่อง
จากประชุวิชาการ/วาสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

รายละเอียดของตัวชี้วัด
ได้การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยฉบับเต็ม
(Full paper) ได้ 5 คะแนน

5*

การวิจัยหรือนวัตกรรมที่
 มีร่างเสนอหัวข้องานวิจัย ได้ 2 คะแนน
สามารถใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน  มีเค้าโครงการทำวิจัย ได้ 3 คะแนน
นอกมหาวิทยาลัย/ชุมชนได้
 มีการส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อรับการพิจารณาตาม
เกณฑ์ ได้ 4 คะแนน
 ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัย ได้ 5 คะแนน

หมายเหตุ
• ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระหว่าง
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
• สำเนาบทความวิจัยฉบับเต็ม
.....................................................................
......................................................................
......................................................................
• ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
• หลักฐานในการทำวิจัยหรือนวัตกรรม
.....................................................................
......................................................................
......................................................................

 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือนวัตกรรม ได้ 5
คะแนน

• รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือนวัตกรรม
(ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/เทคโนโลยี) และ
ต้องเป็นโครงการวิจัยที่นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการฯ

6

การพัฒนาระบบสารสนเทศที่
ใช้เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ของคณะ

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้เอื้อประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของคณะ
หมายเหตุ: คะแนนขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของระบบที่
ใช้ได้จริง และอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

• ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
• หลักฐานการพัฒนาระบบฯ
ระบุชื่อเรื่อง ...............................................
....................................................................

7*

มีรายวิชาที่บูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน/
การวิจัย/ศิลปะวัฒนธรรม/
การบริการวิชาการ/
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

มีการเสนอ มคอ.3 ของรายวิชาฯ ได้ 1 คะแนน
มีการเสนอโครงการบูรณาการฯ ไว้ในแผนฯ ของ
หลักสูตร ได้ 2 คะแนน
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ 3 คะแนน
มีการดำเนินการ ได้ 4 คะแนน
สรุปและส่งเล่มโครงการ ได้ 5 คะแนน

• ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
• มคอ.3 และโครงการที่แสดงให้เห็นถึง
กิจกรรมที่บูรณาการ
ระบุรายวิชา ...............................................
....................................................................

8

การเป็นที่ปรึกษาหลักในการ
นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
(วิชาการ/กีฬา) ระดับจังหวัด/
ภูมิภาคหรือระดับประเทศได้ 5
คะแนน

หลักฐานการสมัคร ได้ 1 คะแนน
หลักฐานการตอบรับ ได้ 2 คะแนน
หลักฐานการฝึกอบรมนักศึกษา ได้ 3 คะแนน
หลักฐานคำสั่งและภาพประกอบ ได้ 4 คะแนน
หลักฐานการได้รับรางวัล ได้ 5 คะแนน

• ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
• หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

9

การเป็นที่ปรึกษาหลักในการ
นำนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

หลักฐานการสมัคร ได้ 3 คะแนน
หลักฐานการตอบรับ ได้ 4 คะแนน
หลักฐานการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฝึกอบรม
นักศึกษา ได้ 5 คะแนน

• ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
• หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม
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ที่
10*

ตัวชี้วัด
การจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์

11

การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรภายในหรือ
ต่างประเทศ

12

โครงการที่ดำเนินการภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ภายใน หรือต่างประเทศ

มีการเขียนโครงการ ได้ 1 คะแนน
ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ได้ 2 คะแนน
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ 3 คะแนน
มีการดำเนินการ ได้ 4 คะแนน
สรุปและส่งเล่มโครงการ ได้ 5 คะแนน

• ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม2565
• หลักฐานโครงการ
ระบุชื่อโครงการ.........................................
...................................................................
...................................................................

13

การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
หรือหลักสูตรออนไลน์ ที่สร้าง
รายได้

มีหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรออนไลน์ ที่สร้าง
รายได้ ได้ 5 คะแนน

14

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
นักศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน

มีการเขียนโครงการ ได้ 1 คะแนน
ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ได้ 2 คะแนน
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ 3 คะแนน
มีการดำเนินการ ได้ 4 คะแนน
สรุปและส่งเล่มโครงการ ได้ 5 คะแนน

15

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ในศตวรรษที่ 21

มีการเขียนโครงการ ได้ 1 คะแนน
ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ได้ 2 คะแนน
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ 3 คะแนน
มีการดำเนินการ ได้ 4 คะแนน
สรุปและส่งเล่มโครงการ ได้ 5 คะแนน

• ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม2565
• หลักฐานการจัดทำหลักสูตร
ระบุชื่อหลักสูตร..........................................
....................................................................
...................................................................
• ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม2565
• หลักฐานการจัดทำโครงการ
ระบุชื่อโครงการ..........................................
....................................................................
• ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม2565
• หลักฐานการจัดทำโครงการ
ระบุชื่อโครงการ.........................................
...................................................................

มีการเขียนโครงการ ได้ 1 คะแนน
ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ได้ 2 คะแนน
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ 3 คะแนน
มีการดำเนินการ ได้ 4 คะแนน
สรุปและส่งเล่มโครงการ ได้ 5 คะแนน

• ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม2565
• หลักฐานการจัดทำโครงการ
ระบุชื่อโครงการ.........................................
...................................................................

16

โครงการ/กิจกรรมร่วมกับศิษย์
เก่า

รายละเอียดของตัวชี้วัด
เสนองาน (แนบหลักฐาน) ได้ 3 คะแนน
ส่งงาน (แนบหลักฐาน) ได้ 4 คะแนน
ได้รับตอบรับ (แนบหลักฐาน) ได้ 5 คะแนน

มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน
หรือต่างประเทศ ได้ 5 คะแนน

หมายเหตุ
ได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือ
ลิขสิทธิ์ ระหว่าง
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม 2565
• หลักฐานการจดสิทธิบัตร หรือ
อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
• ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม2565
• หลักฐานการ MOU
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ที่
17

ตัวชี้วัด
โครงการที่ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
ระดับสาขา/คณะ

รายละเอียดของตัวชี้วัด
มีการเขียนโครงการ ได้ 1 คะแนน
ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ ได้ 2 คะแนน
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ได้ 3
คะแนน
มีการดำเนินการ ได้ 4 คะแนน
สรุปและส่งเล่มโครงการ ได้ 5 คะแนน

18

การปรับปรุงหลักสูตร

19

อื่นๆ ระบุตัวชี้วัด
................................................
................................................
.................................................

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ได้ 1 คะแนน
จัดทำเล่ม มคอ.2 ที่ผ่านการวิพากย์ ได้ 2 คะแนน
มคอ.2 ผ่านคณะกรรมการประจำคณะ ได้ 3
คะแนน
มคอ.2 ผ่านคณะสภาวิชาการ ได้ 4 คะแนน
มคอ.2 เป็น Objective Bades Expectation
(ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง)
ระดับความสำเร็จตัวชี้วัด
1 คะแนน ....................................................
2 คะแนน ....................................................
3 คะแนน ....................................................
4 คะแนน ....................................................
5 คะแนน ....................................................

หมายเหตุ
• ดำเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 มีนาคม2565
• หลักฐานการจัดทำโครงการ
ระบุชื่อโครงการ.........................................
...................................................................
..................................................................
ระบุชื่อหลักสูตร............................................
......................................................................
......................................................................

• ระบุหลักฐานระดับความสำเร็จตัวชี้วัดที่
ผ่านความเห็นชอบจากคณบดี
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

*ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
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หมวดที่ 2 (ส่งเฉพาะวงรอบการประเมินที่ 1)
แผนพัฒนาการประเมินราชการรายบุคคล สายวิชาการ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

................................................................ สังกัดหลักสูตร .................................................................
.............................................. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ประธานหลักสูตร) ...............................................

ส่วนที่ 2 ทักษะการสอน
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง
 L1 มีความรู้ในรายวิชา หลักสูตรที่สอน และเทคนิควิธีการสอน
 L2 เลือกใช้เทคนิคการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 L3 นำความรู้ ประสบการณ์ และผลการวิจัยทีเกี่ยวข้องมาใช้ในการเรียนการสอน
 L4 มีเทคนิคการเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 L5 ริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน สามารถเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ชื่อความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่จะพัฒนา ทักษะการสอน ……………………………………………………………………………..……………
เครื่องมือการพัฒนา ทักษะการสอน ……………………………………………………………………………..……………
ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา ทักษะการสอน …………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ
ระดับสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
 L1 มีความรู้และมีความพยายามที่จะปฏิบัติงาน
 L2 มีความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 L3 นำองค์ความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาปรับปรุงตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
 L4 ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีเป็นแบบอย่างที่ดี ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นในระดับมหาวิทยาลัย
 L5 ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีถ่ายทอดในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
ชื่อความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่จะพัฒนา ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ …………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 4 การเป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
 L1 เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ สนใจงานและกิจกรรมของส่วนรวม
 L2 มีจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ให้ข้อเสนอแนะและเข้าร่วมงานและกิจกรรมของส่วนรวม
 L3 มีส่วนร่วมในการส่งแผนงานและปฏิบัติงานของส่วนรวม
 L4 เป็นแบบอย่างที่ดีมุ่งมั่นในการปัญหา เรียนรู้ และเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
 L5 เป็นผู้นำ ผู้ประสานงานในการเปลี่ยนพฤติกรรมอาจารย์ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย
ชื่อความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่จะพัฒนา การเป็นแบบอย่างที่ดี ………………………………….………………………………………………………………..
เครื่องมือการพัฒนา การเป็นแบบอย่างที่ดี
……………………………………………………………………………..……………
ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา การเป็นแบบอย่างที่ดี …………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 5 ทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ระดับสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
 L1 รู้และเข้าใจระเบียบวิธีวิจัย กำหนดประเด็นปัญหาหัวข้องานวิจัยได้
 L2 ดำเนินการวิจัยได้ตามหลักวิชาการ และนำผลการวิจัยมาพัฒนาด้านการเรียนการสอนหรือบริการชุมชน
 L3 ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 L4 ผลการวิจัยได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ
 L5 คิดค้น พัฒนางานวิจัย จนสามารถจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ ได้รับรางวัลงานวิจัยระดับประเทศ
ชื่อความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่จะพัฒนา ทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรม………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
เครื่องมือการพัฒนา ทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรม ……………………………………………………………………………..……………
ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา ทักษะด้านการวิจัยและนวัตกรรม …………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 6 ทักษะการให้คำปรึกษา
ระดับสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
 L1 มีความรู้เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
 L2 รับฟัง เข้าใจถึงข้อมูลสภาพปัญหา วิเคราะห์ปัญหาของผู้รับบริการ และให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสม
 L3 ติดตามและประเมินผลการให้คำปรึกษา เพื่อปรับปรุงการให้คำปรึกษาและผู้รับบริการสามารถนำไปปฏิบัติได้ผลดี
 L4 สอน ถ่ายทอดและเป็นแบบอย่างในการให้คำปรึกษาที่ดีและมีความคิดริเริ่มกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 L5 กระตุ้น ส่งเสริม ยกระดับให้บุคลากรสามารถให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่จะพัฒนา ทักษะการให้คำปรึกษา ………………………………….………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
เครื่องมือการพัฒนา ทักษะการให้คำปรึกษา ………………………………………………….…………………………………………………..……………
ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา ทักษะการให้คำปรึกษา …………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ
1. ระบุเครื่องมือการพัฒนา ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ ดังนี้
1. ฝึกอบรม/ฝังตัว
2. เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. ดูงานนอกสถานที่
4. ฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ
5. ประชุม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. การกำหนดมาตรฐานของสมรรถนะ (Job Competency Mapping)
การแบ่งกลุ่มงาน สายวิชาการ
การแบ่งกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 อาจารย์
กลุ่มที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
กลุ่มที่ 3 ศาสตราจารย์

ระดับสมรรถนะที่เหมาะสม
มาตรฐานความสามารถระดับ L3
มาตรฐานความสามารถระดับ L4
มาตรฐานความสามารถระดับ L5
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การแบ่งกลุ่มงาน ผู้บริหาร
การแบ่งกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี เลขานุการคณะ รองคณบดี
กลุ่มที่ 2 คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
กลุ่มที่ 3 อธิการบดี

ระดับสมรรถนะที่เหมาะสม
มาตรฐานความสามารถระดับ L4
มาตรฐานความสามารถระดับ L5
มาตรฐานความสามารถระดับ L5
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