
เอกสารหมายเลข 5 

แบบประเมินค่างานต าแหนง่ประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

ระดบัช านาญการ ระดบัช านาญการพเิศษ และระดบัเชีย่วชาญ 

ในกรณตี าแหน่งหวัหน้าหนว่ยงานทีม่ลีกัษณะใช้วชิาชพีและไมไ่ดใ้ชว้ิชาชีพ 

 

1. ต าแหน่งเลขที่...................... 

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

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

 ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง...................................................................ระดับ................................... 
 
2. หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของต าแหน่ง  

ต าแหน่งเดมิ ต าแหน่งใหม ่

1.  ....................................................................... 1.  ....................................................................... 

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

2.  ....................................................................... 2.  ....................................................................... 

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

3.  ....................................................................... 3.  ....................................................................... 

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

  

3. วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคณุภาพ และความยุง่ยากและความซบัซอ้นของงานทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

งานเดมิ งานใหม ่

1. คุณภาพของงาน............................................... 1. คุณภาพของงาน............................................... 

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

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

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

2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.............. 2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.............. 

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

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

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

............................................................................. ............................................................................. 
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4. การประเมินค่างานของต าแหนง่ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้รับ 

เหตุผลในการ

พิจารณา 

1. หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ 20   

     (   )  ปฏบัิตงิานระดับต้น ซึง่มแีนวทางปฏิบัตแิละ    

            มาตรฐานชัดเจน (1 - 5 คะแนน)    

     (   )  ปฏบัิตงิานท่ีคอ่นข้างยากโดยอาศัยค าแนะน า แนวทาง    

            หรือคู่มอืปฏบัิตงิานท่ีมีอยู ่(6 - 10 คะแนน)    

     (   )  ปฏบัิตงิานท่ียาก โดยปรับใชว้ธีิการ หรือแนวทางปฏิบัติ    

            ท่ีมีอยูไ่ด้ (11 - 15 คะแนน)    

     (   )  ปฏบัิตงิานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เนื้อหาค่อนขา้ง    

            หลากหลายโดยปรับวธีิการ หรือแนวทางปฏบัิตงิานท่ีมีอยู่

(16 - 20 คะแนน) 

   

2.  ความยุง่ยากของงาน 20   

     (   )  เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มคี าแนะน า คู่มอื และแนวทางปฏบัิติ

ท่ีชัดเจน (1 - 5 คะแนน) 

   

     (   )  เป็นงานท่ีคอ่นข้างยากมีแนวทางปฏิบัตท่ีิหลากหลาย     

(6 - 10 คะแนน) 

   

     (   )  เป็นงานท่ียุ่งยากต้องประยุกตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ์

ในการเลอืกใช้วิธีการ และแนวทางให้เหมาะสมกับ

สภาพการณ์ (11 - 15 คะแนน) 

   

     (   )  เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากมคีวามหลากหลาย 

            และมขีั้นตอนวธีิการท่ียุ่งยากต้องประยุกตใ์ช้ความรู้

ประสบการณ์ ในการปรับเปลี่ยนวธีิการและแนวทาง

ปฏบัิตงิานให้เหมาะสมกับสภาพการณ ์(16 - 20 คะแนน) 

3.  การก ากบัตรวจสอบ 

     (   )  ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 

            (1 - 5 คะแนน) 

     (   )  ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏบัิตงิานบ้าง    

(6 - 10 คะแนน) 

     (   )  ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบเฉพาะบางเร่ืองท่ีมี 

            ความส าคัญ (11 - 15 คะแนน) 

     (   )  ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏบัิตงิานนอ้ย

มาก (16 - 20 คะแนน) 
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องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้รับ 

เหตุผลในการ

พิจารณา 

4.  การตดัสนิใจ 20   

     (   )  ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสนิใจบ้างโดยจะได้รับค าแนะน า

ในกรณีท่ีมีปัญหา (1 - 5 คะแนน) 

   

     (   )  ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสนิใจบางส่วนโดยให้มีการ

รายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ (6 - 10 คะแนน) 

   

     (   )  ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสนิใจค่อนขา้งมากโดยให้มีการ

รายงานผลการตัดสนิใจในเร่ืองท่ีส าคัญ (11 - 15 คะแนน) 

   

     (   )  ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสนิใจค่อนขา้งมาก สามารถวาง

แผนการปฏบัิตงิาน และแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ    

(16 - 20 คะแนน) 

   

5.  การบรหิารจดัการ 

     (   )  เป็นงานท่ีต้องปฏบัิตโิดยมีความหลากหลายในเน้ืองาน 

เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลาย 

            อย่างของหนว่ยงาน (1 - 5 คะแนน) 

     (   )  เป็นงานท่ีต้องปฏบัิตดิ้านการวางแผน ติดตามประสาน 

            ความร่วมมอื รวมท้ังการให้ค าแนะน าผู้ปฏบัิตงิานอื่น 

            เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอยา่งหนึ่ง

หรือหลายอยา่งในเชงิกลยุทธ์ของหนว่ยงาน (6 - 10 

คะแนน)     

     (   )  เป็นงานท่ีต้องปฏบัิตดิ้านการวางแผน ติดตาม บริหาร

จัดการงานวชิาการ ให้ค าปรึกษาและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานระดับนโยบาย (11 – 15 คะแนน)     

     (   )  เป็นงานท่ีต้องบริหารจัดการงานวชิาการหรือวชิาชีพและ

เป็นผู้น าในเชิงวิชาการหรือวชิาชีพของสถาบันอุดมศึกษา 

(16 - 20 คะแนน) 
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สรปุผลการประเมนิค่างาน/เหตผุล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  (     )  ผ่านการประเมิน 

  (     )  ไม่ผ่านการประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม 

 

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

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

 

ลงช่ือ……….……………………………………………… กรรมการ 

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

 

ลงช่ือ……….……………………………………………… กรรมการ 

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

 

ลงช่ือ……….……………………………………………… กรรมการ 

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

 

ลงช่ือ……….……………………………………………… กรรมการและเลขานกุาร 

      (....................................................) 
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หลกัเกณฑก์ารประเมนิค่างานส าหรบัต าแหนง่ประเภทวิชาชพีเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ  

ระดบัช านาญการ ระดบัช านาญการพเิศษ และระดบัเชีย่วชาญ 

ในกรณตี าแหน่งหวัหน้าหนว่ยงานทีม่ลีกัษณะใช้วชิาชพีและไมไ่ดใ้ชว้ิชาชีพ 
 

องคป์ระกอบหลกัในการประเมนิคา่งาน 

  1. หน้าที่และความรับผิดชอบ (20 คะแนน) 

   1.1 ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือ

แนวทางปฏิบัติที่มอียู่ (1 - 5 คะแนน) 

   1.2 ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย

โดยต้องใชค้วามคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัตินอ้ยมาก (6 - 10 คะแนน) 

   1.3 ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิด

ริเริ่มในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (11 - 15 คะแนน) 

   1.4 ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้

ความคิดริเริ่มในการก าหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (16 - 20 

คะแนน) 
 

  2. ความยุ่งยากของงาน (20 คะแนน) 

   2.1 เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (1 – 5 คะแนน) 

   2.2 เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขั้นตอนวิธีการค่อนข้างหลากหลาย               

(6 - 10 คะแนน) 

   2.3 เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (11 - 15 คะแนน) 

   2.4 เป็นงานที่มีความยุ่ งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใ ช้ความรู้ และ

ประสบการณ์ในการก าหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ 

(16 - 20 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 ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะ

ตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน (11 - 15 คะแนน) 

   3.4 ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/

โครงการ (16 - 20 คะแนน) 
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  4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) 

   4.1 ในการปฏิบัติงานมกีารตัดสินใจบ้าง (1 - 5 คะแนน) 

   4.2 ในการปฏิบัติงานมกีารตัดสินใจดว้ยตนเองค่อนขา้งมาก วางแผนและก าหนด

แนวทาง แก้ไขปัญหาในงานที่รับผดิชอบ (6 - 10 คะแนน) 

   4.3 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยน

แนวทางและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผดิชอบ (11 - 15 คะแนน) 

   4.4 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนา

แนวทางและวธิีการปฏิบัติงาน (16 - 20 คะแนน) 
 

  5. การบริหารจัดการ (20 คะแนน) 

   5.1 เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยมีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุน

วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างของหนว่ยงาน (1 - 5 คะแนน) 

   5.2 เป็นงานที่ต้องปฏิบัติดา้นการวางแผน ตดิตาม ประสานความร่วมมือ รวมทั้ง

การให้ค าแนะน าผูป้ฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ในเชิง                กลยุทธ์ของหนว่ยงาน (6 - 10 คะแนน) 

   5.3 เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ               

ให้ค าปรึกษาและประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (11 - 15 คะแนน) 

   5.4 เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็นผู้น าในเชิง

วิชาการหรือวชิาชีพของสถาบันอุดมศกึษา (16 - 20 คะแนน) 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

  หัวหนา้หนว่ยงานระดับช านาญการ ได้คะแนน 60 คะแนนขึน้ไป 

  หัวหนา้หนว่ยงานระดับช านาญการพิเศษ ได้คะแนน 70 คะแนนขึน้ไป 

  หัวหนา้หนว่ยงานระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน 80 คะแนนขึน้ไป 

 

   

 

 

 

 

 

 


