
เอกสารแนบ ๒ 

 

แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

ระดับชาํนาญการ และระดับชาํนาญการพิเศษ 
 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑.๑ ตําแหนงเลขที ่          

๑.๒ ช่ือตําแหนง     ระดับ     

๑.๓ สังกัด        มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๑.๔ ขอกําหนดเปนตําแหนง    ระดับ     
 

สวนที่ ๒ หนาที่และความรบัผิดชอบของตําแหนง 
 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 

๑.         

       

๑.         

       

๒.         

       

๒.         

       

๓.         

       

๓.         

       
 

สวนที่ ๓ วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ ความยุงยากและความซับซอนของงาน การกํากับตรวจสอบ การตัดสินใจ 

            ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

งานเดิม งานใหม 

๑.  คุณภาพของงาน     
        
       
๒.  ความยุงยากและความซบัซอนของงาน   
      
       

3.  การกํากับตรวจสอบ                           
      
       

4.  การตัดสินใจ                              
      

       

๑.  คุณภาพของงาน     
        
       
๒.  ความยุงยากและความซบัซอนของงาน   
      
       

3.  การกํากับตรวจสอบ                           
      
       

4.  การตัดสินใจ                              
      

       

 

 



๒ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หนาที่และความรับผิดชอบ 

(   ) ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่ม

ประกอบกับวิธีการ หรือแนวปฏิบัติที่มีอยู 

(๑๐-๑๕ คะแนน) 

(   ) ป ฏิ บั ติ งานที่ ค อนข างยาก หรืองานที่ มี

ขอบเขตเน้ือหาคอนขางหลากหลาย โดยตอง

ใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติ 

นอยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเน้ือหา

หลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่มในการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ

สภาพการณ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต 

เน้ือหาหลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่ม

ในการกําหนดหรือปรับ เปลี่ ยนแนวทาง

ปฏิ บั ติงานให เหมาะสมกับสภาพการณ   

(๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐   

๒. ความยุงยากของงาน 

(   ) เปนงานที่ ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงาน     

ที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่คอนขางยุงยาก ซับซอน และมี

ขั้นตอนวิธีการคอนขางหลากหลาย (๑๖-๒๐ 

คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ยุงยาก ซับซอน ตองประยุกตใช

ความรู และประสบการณในการปรับเปลี่ยน

วิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ 

(๒๑-๒๕ คะแนน) 

 

๓๐   

 

 



๓ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการพิจารณา 

๒. ความยุงยากของงาน (ตอ) 

(   ) เปนงานที่มีความยุงยาก ซับซอนมาก ตอง

ประยุกตใชความรูและประสบการณในการ

กําหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน 

ให เหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ          

(๒๖-๓๐ คะแนน) 

   

๓. การกํากับตรวจสอบ 

(   ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยาง

ใกลชิด (๑-๕ คะแนน) 

(   ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานบาง (๖-๑๐ คะแนน) 

(   ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนา

ของการปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนด  

ในแผนการปฏิบัติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของ

การป ฏิ บั ติ งานตามแผนงาน/โครงการ    

(๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

๔. การตัดสนิใจ 

(   ) ในการป ฏิ บั ติ งานมีการตัดสิน ใจบ าง         

(๑-๕ คะแนน) 

(   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเอง 

คอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง 

แก ไขปญหาในงานที่ รับผิดชอบ (๖ -๑๐ 

คะแนน) 

(   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเอง

อยางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและ

แกไขปญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

๒๐   

 

 



๔ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการพิจารณา 

๔. การตัดสนิใจ (ตอ) 

(   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเอง

อยางอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทาง และ

วิธีการปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

   

รวม ๑๐๐   

 

สวนที่ ๕ เกณฑการตัดสิน 
 

 ตําแหนงระดับชํานาญการ จะตองไดคะแนน ๖๔ คะแนน ขึ้นไป 

 ตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ จะตองไดคะแนน ๘๔ คะแนน ขึ้นไป 

 

สรุปผลการประเมินคางาน/เหตุผล 

 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ผานการประเมิน 

 ไมผานการประเมิน 

 

 

 

 

 



๕ 

คณะกรรมการประเมินคางานลงนาม 

 

 

ลงช่ือ...................................................ประธานกรรมการ   ลงช่ือ...................................................กรรมการ 

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

 

 

ลงช่ือ...................................................กรรมการ    ลงช่ือ...................................................กรรมการ 

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

 

 

ลงช่ือ...................................................กรรมการและเลขานุการ  ลงช่ือ...................................................ผูชวยเลขานุการ 

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


