
เอกสารหมายเลข 3 

แบบประเมินค่างานต าแหนง่ประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

(ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการพเิศษ) 

1. ต าแหน่ง 

ชื่อต าแหน่ง .................................................................................... ระดับ ..................................... 

สังกัด..............................................................................................................................................  

ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง.................................................................... ระดับ ..................................... 

2. หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของต าแหน่ง (เดิม) ประกอบดว้ย 

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

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

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

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

 

3. หนา้ที่และความรบัผดิชอบของต าแหน่ง (ใหม)่ ประกอบดว้ย 

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

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

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

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

 

4. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุภาพ และความยุง่ยากและความซบัซอ้นของงานทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 

งานเดมิ งานใหม ่

 

คณุภาพของงาน  

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

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

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

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

 

คณุภาพของงาน  

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

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

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

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

 

ความยุ่งยากและความซบัซอ้นของงาน

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

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

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

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

 

ความยุ่งยากและความซบัซอ้นของงาน 

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

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

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

.............................................................................. 
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5. การประเมนิคา่งานของต าแหนง่ 
 

องคป์ระกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน             

ทีไ่ดร้บั 

เหตผุลในการ 

พิจารณา 

1. หนา้ที่และความรบัผดิชอบ 30   

(     ) ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใชค้วามคิดริเริ่ม 

        ประกอบกับวิธีการ หรอืแนวทางปฏิบัติที่มอียู่ 

        (10-15 คะแนน)   

 

(     )  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรอืงานที่มีขอบเขต  

        เนือ้หาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม 

        ในงานที่มแีนวทางปฏิบัตินอ้ยมาก (16-20 คะแนน)     

(     ) ปฏิบัติงานที่ยาก หรอืงานที่มีขอบเขตเนื้อหา 

        หลากหลายโดยต้องใชค้วามคิดริเริ่มในการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเ้หมาะสมกับ

สภาพการณ์ (21-25 คะแนน)    

(     ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรอืงานที่มีขอบเขตเนื้อหา 

        หลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดรเิริ่มในการก าหนด  

        หรอืปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเ้หมาะสมกับ 

        สภาพการณ์ (26-30 คะแนน)    

    

2. ความยุง่ยากของงาน 30   

(     )  เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มแีนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

         (10-15 คะแนน)    

(     )  เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขั้นตอน

วิธีการค่อนขา้งหลากหลาย (16-20 คะแนน) 

   

(     )  เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ 

         ประสบการณใ์นการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้ 

         เหมาะสมกับสภาพการณ์ (21-25 คะแนน) 

(     )  เป็นงานที่มคีวามยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้อง

ประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณใ์นการก าหนด

หรอืปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสม

สอดคล้องกับสภาพการณ์ (26-30 คะแนน) 
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องคป์ระกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน             

ทีไ่ดร้บั 
เหตผุลในการพจิารณา 

3. การก ากบัตรวจสอบ 

 

20 

  

(     ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  

        (1-5 คะแนน) 

   

(     ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

บ้าง (6-10 คะแนน)  

   

(     )  ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของ 

         การปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่ก าหนดในแผน 

         ปฏิบัติงาน (11-15 คะแนน) 

 

 

 

  

(     )  ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ 

         ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ (16-20) 

 

 

  

    

4. การตัดสนิใจ 20   

(     )  ในการปฏิบัติงานมกีารตัดสินใจบ้าง (1-5 คะแนน)    

(     )  ในการปฏิบัติงานมกีารตัดสินใจด้วยตนเอง  

         ค่อนข้างมาก วางแผนและก าหนดแนวทาง แก้ไข 

         ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (6-10 คะแนน) 

   

(     )  ในการปฏิบัติงานมกีารตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง

อิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหา 

         ในการปฏิบัติงานที่รับผดิชอบ (11-15 คะแนน) 

   

(     )  ในการปฏิบัติงานมกีารตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง

อิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ

ปฏิบัติงาน (16-20 คะแนน) 

 

   

รวม 100   
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สรปุผลการประเมนิค่างาน / เหตผุล 

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

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

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

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

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

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

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

. 

(    )  ผา่นการประเมิน 

(    )  ไม่ผ่านการประเมิน 
 

 

 

คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม 

 

ลงช่ือ.……….……………………………………………… ประธานกรรมการ 

      (....................................................) 

 

ลงช่ือ……….……………………………………………… กรรมการ 

      (....................................................) 

 

ลงช่ือ……….……………………………………………… กรรมการ 

      (....................................................) 

 

ลงช่ือ……….……………………………………………… กรรมการ 

      (....................................................) 

 

ลงช่ือ……….……………………………………………… กรรมการและเลขานุการ 

      (....................................................) 
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หลกัเกณฑก์ารประเมนิค่างาน ส าหรบัต าแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการพเิศษ 

องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน 

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ ( 30 คะแนน ) 

1.1 ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเร่ิมประกอบกับวธิีการ หรอืแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ 

(10-15 คะแนน) 

1.2 ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม   

ในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (16-20 คะแนน) 

1.3 ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยน

วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ ์(21-25 คะแนน) 

1.4 ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการก าหนด 

หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ ์(26-30 คะแนน) 

2. ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน) 

 2.1 เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (10-15 คะแนน) 

 2.2 เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซอ้น และมีขั้นตอนวิธีการค่อนข้างหลากหลาย (16-20 คะแนน) 

 2.3 เป็นงานที่ยุ่งยากซับซอ้น ต้องประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณใ์นการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน 

ให้เหมาะสมกับสภาพการณ ์(21-25 คะแนน) 

 2.4 เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซอ้นมาก ต้องประยุกต์ใชค้วามรู้และประสบการณใ์นการก าหนดหรือ 

ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ ์(26-30 คะแนน) 

3. การก ากับตรวจสอบ (20 คะแนน) 

 3.1 ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (1-5 คะแนน) 

 3.2 ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (6-10 คะแนน) 

 3.3 ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน  

(11-15 คะแนน) 

 3.4 ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ (16-20 คะแนน) 

4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) 

 4.1 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง (1-5 คะแนน) 

4.2 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและก าหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาใน

งานที่รับผิดชอบ (6-10 คะแนน) 

4.3 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหาใน

การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (11-15 คะแนน) 

4.4 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการรเิร่ิมพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน 

(16-20 คะแนน) 

เกณฑก์ารตดัสนิ 

 ระดับช านาญการ ได้คะแนน 64 คะแนนขึน้ไป 

 รัดบช านาญการพิเศษ ได้คะแนน 84 คะแนนขึน้ไป 


