
เอกสารหมายเลข 4 

แบบประเมินค่างานต าแหนง่ประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

ระดบัเชีย่วชาญและระดบัเชีย่วชาญพเิศษ 

 

1. ต าแหน่งเลขที.่................. 

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 

เหตผุลการใหค้่า

คะแนน 

1. องคป์ระกอบดา้นความรูแ้ละความช านาญงาน 40   

(     ) เป็นงานทีต่้องใช้ความรู ้ความสามารถ หรือใช้ทักษะระดับสูงใน

งานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางระดับสงูความช านาญ

ในงานจะพัฒนาขึน้จากการสัง่สมประสบ-การณแ์ละการสัง่

สมทักษะในเชิงลึก  (1-10 คะแนน) 

   

(     ) เป็นงานทีต่้องใช้ความรูใ้นเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ  

        ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กระบวนการแนวคดิ ทฤษฎหีรือองคค์วามรู้

ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ (11-20 คะแนน) 

   

(     ) เป็นงานทีต่้องใช้ความรูค้วามเชี่ยวชาญในงานเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพเฉพาะหรือทักษะ และความช านาญเฉพาะตัวสงูมากใน

ต าแหนง่หนา้ที่ที่รับผดิชอบ รวมทั้ง เป็นงานที่จะตอ้งแกไ้ข

ปัญหาทียุ่ง่ยากซับซอ้นและให้ค าปรกึษาได ้(21-30 คะแนน) 

   

(     ) เป็นงานทีต่้องใช้ความรูค้วามเชี่ยวชาญจนสามารถน ามา     

        วางแผนกลยุทธห์รือนโยบายของหน่วยงานได ้รวมทัง้เป็น 

        งานที่ตอ้งเป็นผูน้ าในการพัฒนา หรือการรเิร่ิมโครงการที่เกดิ

ประโยชน์สงูสดุตอ่พันธกจิของมหาวิทยาลัย (31-40 คะแนน) 

   

2. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ  20   

(     ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนือ้งาน เพื่อ 

        สนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของ

หน่วยงาน (1-5 คะแนน) 

   

(     ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความ

ร่วมมือ รวมทั้งการให้ค าแนะน าผู้ปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุน

วัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน

เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน (6-10 คะแนน) 

   

(     ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการ

งานวิชาการ ให้ค าปรึกษาและประสานงานระหว่างหน่วยงาน

ระดับนโยบาย (11-15 คะแนน) 

   

(     ) เป็นงานที่ต้องบรหิารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็น 

        ผู้น าในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา  

        (16-20 คะแนน) 
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องคป์ระกอบ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ทีไ่ดร้บั 

เหตผุลการใหค้่า

คะแนน 

3. องคป์ระกอบด้านการตดิต่อสือ่สารและปฏสิัมพนัธ์ 20   

(    ) เป็นงานที่ต้องติดตอ่สัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอก หรอื 

       ผูร้ับบริการ โดยการน าเสนอความคิดหรอืการเป็นผู้ฟังที่ดี  

       เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ (1-5 คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่ต้องสามารถใหค้ าแนะน า หรอืค าปรึกษาแก่บุคคล 

       อื่น รวมทั้งสามารถสอนงานแก่ทีมได้ (6-10 คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและ    

       ส่งผลตอ่การตัดสินใจของหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า 

(11-15 คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและ 

       ส่งผลตอ่การตัดสินใจในระดับกลยุทธ์และนโยบายที่น าไปสู่ 

       ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย (16-20 คะแนน) 

   

4. องคป์ระกอบด้านกรอบแนวคดิในการแกป้ญัหา  40   

(    ) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาในภาพรวม โดยอิสระที่จะก าหนด

ทางเลือก วิธีการหรือแนวทางภายใต้กรอบแนวคิดของ

หนว่ยงาน (1-10 คะแนน) 

   

(    )  เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมายระยะ 

        สั้นของหน่วยงาน ซึ่งเป็นงานที่มีอสิระในการคิดแนวทาง  

        แผนงาน กระบวนการ หรอืขั้นตอนใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุตาม 

        วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (11-20 คะแนน) 

   

(    )  เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และ 

        เป้าหมายระยะยาวของหนว่ยงาน ซึ่งเป็นงานที่มีอสิระ 

        ในการก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน หรอืโครงการเพื่อให้ 

        บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (21-30 คะแนน) 

   

(     ) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจของ 

        มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่มีอสิระในการบูรณาการและ 

        ก าหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุ 

        ประสงค์ที่ก าหนดไว้ (31-40 คะแนน) 
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องคป์ระกอบ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ทีไ่ดร้บั 

เหตผุลการใหค้่า

คะแนน 

5. องคป์ระกอบด้านอสิระในการคิด 20   

(    ) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใช้

ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ได้ (1-5 คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการ

ก าหนดแนวทางหรือเป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้งงาน

อื่นที่อาจต้องคิดค้นองค์ความรู้  ระบบ แนวคิด หรือ

กระบวนการใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ได้ (6-10 

คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่ต้องคิด พจิารณาเลือก หรอืตัดสินใจ ในการปรับ 

       นโยบายหรือกลยุทธ์ของหนว่ยงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วน 

       ราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ได้ (11-15 คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่ต้องคิดหรือตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย กล

ยุทธ์ หรอืภารกิจใหม่ๆ  ของมหาวิทยาลัย (16-20 คะแนน) 

   

6. องคป์ระกอบด้านความท้าทายในการคิดแกป้ญัหา 20   

(    )  เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณท์ี่มรีูปแบบค่อนขา้ง 

        แนน่อนหรอืมีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานการณใ์นอดีตเป็น 

        ส่วนใหญ่ (1-5 คะแน) 

   

(    )  เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณท์ี่อาจต้องคิดหา

เหตุผลเพื่อทบทวน หรอืแก้ปัญหาหรอืแนวทางที่เคยปฏิบัติ  

        เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด (6-10 คะแนน) 

   

(    )  เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณท์ี่ตอ้งมกีารประเมนิ 

        และตีความโดยใช้วิจารณญาณ เพื่อตัดสินใจหาทาง

แก้ปัญหาที่อาจมีความเสี่ยงและไม่มีค าตอบเพียงค าตอบ

เดียว (11-15 คะแนน) 

   

(     )  เป็นงานที่ตอ้งจัดการกับสถานการณพ์ิเศษที่อาจไม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิด 

        นอกกรอบ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ในระดับมหาวิทยาลัย  

        (16-20 คะแนน) 
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องคป์ระกอบ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ทีไ่ดร้บั 

เหตผุลการใหค้่า

คะแนน 

7. องคป์ระกอบด้านการวเิคราะห์ขอ้มลู 40   

(    ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 

       ทั้งในเชิงปริมาณหรอืเชิงคุณภาพ ส าหรับจัดท าข้อเสนอ

หรอืรายงานรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

หนว่ยงานระดับกองหรอืเทียบเท่า (1-10 คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ 

       สังเคราะหข์้อมูล เพื่อก าหนดหลักการหรอืแนวทาง

ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่ส าคัญ หรอืสร้าง

แบบจ าลองเพื่อสนับสนุนภารกิจของหนว่ยงาน (11-20 

คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรูค้วามสามารถในการวิเคราะหแ์ละ 

       สังเคราะหข์้อมูล เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 

       ของหน่วยงาน (21-30 คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรูค้วามสามารถในการวิเคราะหแ์ละ 

       สังเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการประเมินสถานการณ์ เพื่อ

ก าหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย  

       (31-40 คะแนน) 

   

8. องคป์ระกอบด้านอิสระในการปฏบิตังิาน 20   

(    ) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของ

หน่วยงาน โดยอาจตอ้งรายงานผลสัมฤทธิ์หรอืขอค าปรึกษา

ตามสมควร (1-5 คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่มีอสิระในการปฏิบัติงานหรอืให้ค าปรึกษาภายใต้ 

       นโยบายของหนว่ยงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์  

       และขอค าปรึกษาตามสมควร (6-10 คะแนน) 

   

(    )  เป็นงานที่มีอสิระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตาม  

        เป้าหมายของหนว่ยงาน (11-15 คะแนน) 

   

(    )  เป็นงานที่มอีิสระในการปริหารงานใหไ้ด้ผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย (16-20 คะแนน) 
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องคป์ระกอบ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ทีไ่ดร้บั 

เหตผุลการใหค้่า

คะแนน 

9. องคป์ระกอบด้านผลกระทบจากการปฏบิตัิงาน 40   

(    ) เป็นงานที่สง่ผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของ

วัตถุประสงค์ หรอืภารกิจหลักของหน่วยงาน (1-10 คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน แผนปฏิบัติงาน

หรอืการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของหนว่ยงาน (11-20 

คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินงาน แผนปฏิบัติงาน

หรอืการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของมหาวิทยาลัย  

       (21-30 คะแนน) 

   

(    ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโดยรวมทั้งหมด 

       ของภาครัฐ และยังสง่ผลตอ่การก าหนดแผนกลยุทธ์และ 

       แผนงานของมหาวิทยาลัย (31-40 คะแนน) 

   

10. องคป์ระกอบดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตัขิองต าแหนง่ 40   

(    )  เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคคล

หรอืหนว่ยงานอื่น ตามกรอบความรูห้รอืแนวทางที่ก าหนด

ไว้ (1-10 คะแนน) 

   

(    )  เป็นงานพัฒนาและก าหนดหลักเกณฑ ์ระบบ ตน้แบบ คู่มือ  

        แนวทาง หรอืนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน าไปใช้ได้ตาม 

        ภารกิจของแต่ละหนว่ยงาน (11-20 คะแนน) 

   

(    )  เป็นงานบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ การ

ตัดสินใจมคีวามส าคัญมากกว่ากระบวนการที่ก าหนดไว้  

        (21-30 คะแนน) 

   

(     ) เป็นงานให้ค าปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 

        ในสายอาชีพ ซึ่งสง่ผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ของหนว่ยงาน  

        (31-40 คะแนน) 

 

   

รวม 300   
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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 

ระดบัเชีย่วชาญและระดบัเชีย่วชาญพเิศษ 

 

การประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ

เช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่างานของต าแหน่งตามลักษณะงาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่

ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 3 ด้าน ประกอบด้วย 10 

องค์ประกอบย่อยที่มคีวามสัมพันธ์กัน ดังตอ่ไปนี้ 

1. ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ 

ความรอบรู้ ความช านาญงาน และทักษะที่พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์การท างานและการฝึกฝน ซึ่ ง

ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นต้องมีเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของต าแหน่งนั้นได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจ าแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ 3 องค์ประกอบ ดังนี ้

องค์ประกอบที่ 1 ความรู้และความช านาญงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ 

ความสามารถ ความรอบรู้ ความช านาญงาน และทักษะที่จะต้องมีเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้โดย

พิจารณาจากสภาพงานของต าแหน่งนั้น ดังนี้ (40 คะแนน) 

(1) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิคหรืองาน

ฝีมือเฉพาะทางระดับสูง ความช านาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์และการสั่งสมทักษะในเชิง

ลึก (1-10 คะแนน) 

(2) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้

กระบวนการแนวคิด ทฤษฎีหรอืองค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ (11-20 คะแนน) 

(3) เป็นงานที่ต้องใช้ความรูค้วามเช่ียวชาญในงานเชิงวิชาการหรือวชิาชีพเฉพาะหรือทักษะ 

และความช านาญเฉพาะตัวสูงมากในต าแหน่งหนา้ที่ที่รับผดิชอบ รวมทั้ง เป็นงานที่จะต้องแก้ไขปัญหายุ่งยาก

ซับซ้อนและใหค้ าปรึกษาได้ (21-30 คะแนน) 

(4) เป็นงานที่ต้องใช้ความรูค้วามเช่ียวชาญจนสามารถน ามาวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบาย

ของหน่วยงานได้ รวมทั้งเป็นงานที่ต้องเป็นผู้น าในการพัฒนา หรือการริเริ่มโครงการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย (31-40 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 2 การบริหารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถใน

การปริหารจัดการที่ต้องการของต าแหน่งนั้นๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงานและการบริหารจัดการในการ

วางแผน ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานดังนี้ (20 คะแนน) 

(1) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่าง

ใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างของหนว่ยงาน (1-5 คะแนน) 



9 

 
(2) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือ รวมทั้งการให้

ค าแนะน าผู้ปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชิงกลยุทธ์

ของหน่วยงาน (6-10 คะแนน) 

(3) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติดา้นการวางแผน ตดิตาม บริหารจัดการงานวิชาการให้ค าปรึกษา

และประสานงานระหว่างหนว่ยงานระดับนโยบาย (11-15 คะแนน) 

(4) เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็นผู้น าในเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพของมหาวิทยาลัย (16-20 คะแนน) 

องค์ประกอบที่  3 การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ 

ความสามารถ และทักษะในการตดิต่อสื่อสารกับผูอ้ื่น โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานเป็นส าคัญดังนี ้

(20คะแนน) 

(1) เป็นงานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอก หรือผู้รับบริการ โดยการน าเสนอ

ความคิดหรอืการเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ (1-5 คะแนน) 

(2) เป็นงานที่ต้องสามารถให้ค าแนะน า หรือค าปรึกษาแก่บุคคลอื่น รวมทั้งสามารถสอน

งานแก่ทีมได้ (6-10 คะแนน) 

(3) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจของ

หนว่ยงานระดับกองหรอืเทียบเท่า (11-15 คะแนน) 

(4) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจใน

ระดับ 

กลยุทธ์และนโยบายที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย (16-20 คะแนน) 

 

2. ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของการใช้

ความคิดเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ขั้นตอนที่ต าแหน่งนั้นจะต้องน าความรู้มาใช้ในการ

แก้ปัญหา เพือ่ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจ าแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อย ได้ 3 องคป์ระกอบ ดังนี ้

องค์ประกอบที่ 4 กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของความคดิ

เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแก้ปัญหาในงานของต าแหน่งโดยพิจารณาจากการได้รับ

อ านาจในการปฏิบัติงานนั้นตามกฏ ระเบียบ ขอ้บังคับ หรอืตามกฏหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ (40 คะแนน) 

(1) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาในภาพรวม โดยอิสระที่จะก าหนดการเลือก วิธีการหรือ

แนวทางภายใต้กรอบแนวคิดของหนว่ยงาน (1-10 คะแนน) 

(2) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมายระยะสั้นของหน่วยงานซึ่งเป็น

งานที่มีอิสระในการคิดแนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือขั้นตอนใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้  

(11-20 คะแนน) 

(3) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของหนว่ยงาน  
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ซึ่งเป็นงานที่มีอสิระในการก าหนดกลยุทธ์ แผนงาน หรอืโครงการเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

(21-30 คะแนน) 

(4) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่มี

อิสระในการบูรณาการและก าหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

(31-40 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 5 อิสระในการคิด หมายถึง ระดับของการคิด หรือการตัดสินใจที่จะพิจารณา

ด าเนินการตามกรอบและแนวทางที่มีอยู่ หรือก าหนดแนวทาง ทิศทาง หรือนโยบายในการปฏิบัติงานของ

หนว่ยงานดังนี ้(20 คะแนน) 

(1) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือ

วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ได้ (1-5 คะแนน) 

(2) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการก าหนดแนวทางหรือเป้าหมาย

ของหน่วยงาน รวมทั้งงานอื่นที่อาจต้องคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม่  ๆ เพื่อ

ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ได้ (6-10 คะแนน) 

(3) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการปรับนโยบายหรือกลยุทธ์ของ

หนว่ยงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ได้ (11-15 คะแนน) 

(4) เป็นงานที่ต้องคิดหรอืตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรือภารกิจใหม่ ๆ ของ

มหาวิทยาลัย (16-20 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 6 ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ระดับของความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของต าแหน่งตามความรับผิดชอบ

หรือตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปได้ โดยพิจารณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รูปแบบของการคิด และ

กระบวนการจัดการขอ้มูลของต าแหน่งดังนี้ (20 คะแนน) 

(1) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่มีรูปแบบค่อนข้างแน่นอนหรือมีลักษณะ

คล้ายคลึงกับสถานการณใ์นอดีตเป็นส่วนใหญ่ (1-5 คะแน) 

(2) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่อาจต้องคิดหาเหตุผล เพื่อทบทวนหรือ

แก้ปัญหาหรอืแนวทางที่เคยปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด (6-10 คะแนน) 

(3) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องมีการประเมินและตีความโดยใช้

วิจารณญาณ เพื่อตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่อาจมีความเสี่ยงและไม่มีค าตอบเพียงค าตอบเดียว (11-15 

คะแนน) 

(4) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งต้องใช้

ความคิดสรา้งสรรค ์หรอืความคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับมหาวิทยาลัย (16-20 คะแนน) 
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3. ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจากงานความ

รับผิดชอบหรือคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น รวมถึง ความอิสระหรือข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของต าแหน่งนั้น 

ซึง่จ าแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ 4 องค์ประกอบ ดังนี ้

องค์ประกอบที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ระดับและขอบเขตของลักษณะงานที่ต้องใช้

กระบวนการคิด พิจารณา จ าแนก สังเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เป้าหมายและนโยบายของหนว่ยงานดังนี้ (40 คะแนน) 

(1) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิง

คุณภาพ ส าหรับจัดท าข้อเสนอหรอืรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานระดับกองหรือ

เทียบเท่า (1-10 คะแนน) 

(2) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

ก าหนดหลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่ส าคัญ หรือสร้างแบบจ าลองเพื่อสนับสนุน

ภารกิจของหนว่ยงาน (11-20 คะแนน) 

(3) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ ให้

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน (21-30 คะแนน) 

(4) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลส าหรับ

การประเมนิสถานการณ ์เพื่อก าหนดทิศทางในเชงิกลยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย (31-40 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 8 อิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของการวินิจฉัยหรือ

ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการได้รับอ านาจ การควบคุม ก ากับ ตรวจสอบและการบังคับ

บัญชาภายใต้เงื่อนไขหรือขอ้จ ากัดทางกฏหมายที่ก าหนดไว้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานดังนี้ (20 คะแนน) 

(1) เป็นงานที่มีอสิระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจต้องรายงาน

ผลสัมฤทธิ์หรอืขอค าปรึกษาตามสมควร (1-5 คะแนน) 

(2) เป็นงานที่มีอสิระในการปฏิบัติงานหรอืให้ค าปรึกษาภายใต้นโยบายของหน่วยงาน โดย

อาจตอ้งรายงานผลสัมฤทธิ์ และขอค าปรึกษาตามสมควร (6-10 คะแนน) 

(3) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของหน่วยงาน (11-15 

คะแนน) 

(4) เป็นงานที่มีอิสระในการปริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

(16-20 คะแนน) 

 

องค์ประกอบที่ 9 ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่

เกิดจากการปฏิบัติงานของต าแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

โดยพิจารณาจากผลสัมทธิ์ของต าแหน่งงานต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัยดังนี้ (40 คะแนน) 

(1) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของวัตถุประสงค์ หรือภารกิจหลัก

ของหน่วยงาน (1-10 คะแนน) 
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(2) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธ์

โดยรวมของหนว่ยงาน (11-20 คะแนน) 

(3) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธ์

โดยรวมของมหาวิทยาลัย (21-30 คะแนน) 

(4) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโดยรวมทั้งหมดของภาครัฐ และยังส่งผลต่อ

การก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนงานของสถาบันอุดมศกึษา (31-40 คะแนน) 

องค์ประกอบที่ 10 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง หมายถึง ลักษณะส าคัญของหน้าที่ความ

รับผิดชอบของต าแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงานโดย

พิจารณาจากลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของต าแหน่งต่อภารกิจโดยรวมของ

หนว่ยงานและมหาวิทยาลัยดังนี้ (40 คะแนน) 

(1) เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามกรอบ

ความรูห้รอืแนวทางที่ก าหนด (1-10 คะแนน) 

(2) เป็นงานพัฒนาและก าหนดหลักเกณฑ ์ระบบ ตน้แบบ คู่มือ แนวทาง หรือนโยบายต่าง 

ๆ เพื่อใหส้ามารถน าไปใช้ได้ตามภารกิจของแตล่ะหน่วยงาน (11-20 คะแนน) 

(3) เป็นงานบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ การตัดสินใจมีความส าคัญมากกว่า

กระบวนการที่ก าหนดไว้ (21-30 คะแนน) 

(4) เป็นงานให้ค าปรึกษาโดยใช้ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการ

ก าหนดกลยุทธ์ของหนว่ยงาน (31-40 คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสิน 

 

- ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน 170 คะแนนขึน้ไป 

- ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ได้คะแนน 235 คะแนนขึน้ไป 
 


