
เอกสารแนบ ๓ 

 

แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

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 
เหตุผลในการใหคะแนน 

๑. องคประกอบดานความรูและความชํานาญงาน 

(   ) เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถ หรือใช

ทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิค หรืองาน

ฝมือเฉพาะทางระดับสูง ความชํานาญในงาน

จะพัฒนาขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ และ

การสั่งสมทักษะในเชิงลึก (๑-๑๐ คะแนน) 

(   ) เป น งานที่ ต องใชความรู ใน เชิ งวิชาการ     

หรือ วิชาชีพ เฉพาะ ซึ่ งเปนงานที่ ต องใช

กระบวนการ แนวคิด ทฤษฎีหรือองคความรู

ที่เกี่ยวของกับสายอาชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองใชความรูความเช่ียวชาญในงาน

เชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ หรือทักษะ

และความชํานาญเฉพาะตัวสูงมากในตําแหนง

หนาที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งเปนงานที่จะตอง

แก ไขปญ หาที่ ยุ งย าก  ซั บ ซ อน  และให

คําปรึกษาได (๒๑-๓๐ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองใชความรู ความเช่ียวชาญ     

จนสามารถนําวางแผนกลยุทธหรือนโยบาย

ของหนวยงานได รวมทั้งเปนงานที่ตองเปน

ผู นําในการพัฒนา หรือการริเริ่มโครงการ    

ที่เกิดประโยชนสูงสุดตอพันธกิจของสถาบัน 

อุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน) 

๔๐   

๒. องคประกอบดานการบริหารจัดการ 

(   ) เปนงานที่ตองปฏิบัติที่มีความหลากหลาย   

ในเน้ืองานเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคอยางใด

อยางหน่ึงหรือหลายอยางของหนวยงาน (๑-๕ 

คะแนน) 

 

๒๐   

 

 



๓ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการใหคะแนน 

๒. องคประกอบดานการบริหารจัดการ (ตอ) 

(   ) เปนงานที่ ต องป ฏิ บั ติด านการวางแผน 

ติดตาม ประสานความรวมมือ รวมทั้งการให

คําแนะนําผูปฏิบัติงานอ่ืน เพ่ือสนับสนุน

วัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยางในกลยุทธของหนวยงาน   

(๖-๑๐ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม 

บริหารจัดการงานวิชาการ ใหคําปรึกษา และ

ประสานงานระหวางหนวยงานระดับนโยบาย 

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองบริหารจัดการงานวิชาการ หรือ

วิชาชีพ และเปนผู นําในเชิงวิชาการ หรือ

วิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ -๒๐ 

คะแนน) 

   

๓. องคประกอบดานการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธ 

(   ) เป น งาน ที่ ต อ ง ติ ด ต อ สั ม พั น ธ กั บ ที ม 

บุคคลภายนอก หรือผูรับบริการ โดยการ

นําเสนอความคิดหรือการเปนผูฟงที่ดี เพ่ือให

ไดผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว (๑-๕ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองสามารถใหคําแนะนํา หรือ

คําปรึกษาแก บุคคล อ่ืน รวมทั้ งสามารถ   

สอนงานแกทีมได (๖-๑๐ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับ 

ที่ โนมนาวและสงผลตอการตัดสินใจของ

หนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา (๑๑-๑๕ 

คะแนน) 

 

๒๐   

 

 



๔ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการใหคะแนน 

๓. องคประกอบดานการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธ 

(ตอ) 

 (   ) เปนงานที่ตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับ 

ที่โนมนาวและสงผลตอการตัดสินใจในระดับ

กลยุทธและนโยบายที่นําไปสูผลสัมฤทธ์ิของ

สถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 

   

๔. องคประกอบดานกรอบแนวคิดในการแกปญหา 

(   ) เปนงานที่ตองแกปญหาในภาพรวม โดยมี

อิสระที่จะกําหนดทางเลือก วิธีการ หรือ

แนวทางภายใตกรอบแนวคิดของหนวยงาน 

(๑-๑๐ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตนโยบาย และ

เปาหมายระยะสั้นของหนวยงาน ซึ่งเปนงาน

ที่ มี อิ ส ระ ใน การคิ ด แน วท าง แผน งาน 

กระบวนการหรือขั้นตอนใหม ๆ เพ่ือใหบรรลุ

ตาม วัตถุประสงคที่ กํ าหนดไว  (๑๑ -๒๐ 

คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตนโยบาย   

พั น ธ กิ จ  แ ละ เป าห ม ายระยะย าวขอ ง

หนวยงาน ซึ่งเปนงานที่มีอิสระในการกําหนด

กลยุทธ แผนงาน หรือโครงการเพ่ือใหบรรลุ

ตาม วัตถุประสงคที่ กํ าหนดไว  (๒๑ -๓๐ 

คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตทิศทาง และ

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนงานที่มี

อิสระในการบูรณาการและกําหนดนโยบาย

หรือ เป าหมายต าง ๆ  เพ่ื อ ให บรรลุตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว (๓๑-๔๐ คะแนน) 

๔๐   

 

 



๕ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการใหคะแนน 

๕. องคประกอบดานอิสระในการคิด  

(   ) เปนงานที่ ต องคิด  พิ จารณ าเลือก หรือ

ตัดสินใจในการใชระบบ แนวคิด เทคนิค หรือ

วิชาการตาง ๆ ที่ เกี่ยวของ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิ   

ที่กําหนดไว (๑-๕ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ ต องคิด  พิ จารณ าเลือก หรือ

ตัดสินใจในการกําหนดแนวทางหรือเปาหมาย

ของหนวยงาน รวมทั้งงานอ่ืนที่อาจตองคิดคน

องคความรู ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการ

ใหม ๆ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไวได (๖-๑๐ 

คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ ต องคิด  พิ จารณ าเลือก หรือ

ตัดสินใจ ในการปรับนโยบายหรือกลยุทธของ

หนวยงาน เพ่ือเปนแนวทางใหสวนราชการ

บรรลุผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไวได  (๑๑ -๑๕ 

คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองคิดหรือตัดสินใจในการกําหนด

นโยบาย กลยุทธหรือภารกิจใหม ๆ ของ

สถาบันอุดมศึกษา (๑๕-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

๖. องคประกอบดานความทาทายในการคิดแกปญหา  

(   ) เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่มี

รูปแบบคอนขางแนนอนหรือมีลักษณ ะ

คลายคลึงกับสถานการณในอดีตเปนสวนใหญ 

(๑-๕ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่อาจ

ตองคิดหาเหตุผลเพ่ือทบทวน หรือแกปญหา

หรือแนวทางที่ เคยปฏิ บั ติ  เพ่ื อใหบรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด (๖-๑๐ คะแนน) 

๒๐   

 

 



๖ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการใหคะแนน 

๖. องคประกอบดานความทาทายในการคิดแกปญหา  

(ตอ) 

(   ) เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่ตองมี

การประเมินและตีความโดยใชวิจารณญาณ 

เพ่ือตัดสินใจหาทางแกปญหาที่อาจมีความ

เสี่ ยงและไมมีคํ าตอบเพียงคํ าตอบเดียว   

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณพิเศษ   

ที่อาจไมเคยเกิดขึ้นมากอน ซึ่งตองใชความคิด

สรางสรรค หรือความคิดนอกกรอบ เพ่ือให

เกิดผลสัมฤทธ์ิในระดับสถาบันอุดมศึกษา 

(๑๖-๒๐ คะแนน) 

   

๗. องคประกอบดานการวิเคราะหขอมูล  

(   ) เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการ

วิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ หรือเชิง

คุณภาพ สําหรับจัดทําขอเสนอหรือรายงาน

รูปแบบตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ

หนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา (๑-๑๐ 

คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการ

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนด

หลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการ

หรือระบบที่สําคัญ หรือสรางแบบจําลอง  

เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน (๑๑-๒๐ 

คะแนน) 

 

 

 

๔๐   

 

 



๗ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการใหคะแนน 

๗. องคประกอบดานการวิเคราะหขอมูล (ตอ) 

(   ) เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการ

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพ่ือใหบรรลุ

ผลสั ม ฤท ธ์ิต าม พั น ธ กิ จของห น วย งาน     

(๒๑-๓๐ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการ

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลสําหรับการ

ประเมินสถานการณ  เพ่ือกําหนดทิศทาง    

ใน เชิ งกล ยุทธและนโยบายของสถาบัน 

อุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน) 

   

๘. องคประกอบดานอิสระในการปฏิบัติงาน 

(   ) เปนงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต

นโยบายของหนวยงาน โดยอาจตองรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิหรือขอคําปรึกษาตามสมควร    

(๑-๕ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให

คําปรึกษาภายใตนโยบายของหนวยงาน โดย

อาจตองรายงานผลสัมฤทธ์ิ และขอคําปรึกษา

ตามสมควร (๖-๑๐ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่มี อิสระในการบริหารงานใหได

ผลสัมฤท ธ์ิตามเป าหมายของหนวยงาน   

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่มี อิสระในการบริหารงานใหได

ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของสถาบันอุมศึกษา 

(๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 

 

๒๐   

 

 



๘ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการใหคะแนน 

๙. องคประกอบดานผลกระทบจากการปฏิบติังาน 

(   ) เปนงานที่สงผลกระทบตอองคประกอบ  

หลายสวนของวัตถุประสงค หรือภารกิจหลัก

ของหนวยงาน (๑-๑๐ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน 

แผนการปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธ

โดยรวมของหนวยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน 

แผนการปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธ

โดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา (๒๑ -๓๐ 

คะแนน) 

(   ) เปนงานที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน

โดยรวมทั้งหมดของภาครัฐ และยังสงผลตอ

การกําหนดแผนกลยุทธและแผนงานของ

สถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน) 

๔๐   

๑๐. องคประกอบดานลักษณะงานที่ปฏิบัติของ

ตําแหนง 

(   ) เปนงานสนับสนุน ประสาน ใหคําปรึกษา

แนะนําแกบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ตามกรอบ

ความรูหรือแนวทางที่ กํ าหนดไว  (๑ -๑๐ 

คะแนน) 

(   ) เปนงานพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ ระบบ 

ตนแบบ คูมือ แนวทาง หรือนโยบายตาง ๆ 

เพ่ือใหสามารถนําไปใชไดตามภารกิจของ   

แตละหนวยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 

 

 

 

๔๐   

 

 



๙ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการใหคะแนน 

๑๐. องคประกอบดานลักษณะงานที่ปฏิบัติของ

ตําแหนง (ตอ) 

(   ) เป น งานบริห ารจัดการเพ่ื อ ให ได มาซึ่ ง

ผลสัมฤท ธ์ิ  การตัดสิน ใจมี ความสํ าคัญ

มากกวากระบวนการที่กําหนดไว (๒๑-๓๐ 

คะแนน) 

(   ) เปนงานใหคําปรึกษาโดยใชความเช่ียวชาญ

เปนพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการ

กําหนดกลยุทธของหนวยงาน (๓๑ -๔๐ 

คะแนน) 

   

รวม ๓๐๐   

 

สวนที่ ๕ เกณฑการตัดสิน 
 

 ตําแหนงระดับเช่ียวชาญ จะตองไดคะแนน ๑๗๐ คะแนน ขึ้นไป 

 ตําแหนงระดับเช่ียวชาญพิเศษ จะตองไดคะแนน ๒๓๕ คะแนน ขึน้ไป 

 

สรุปผลการประเมินคางาน/เหตุผล 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 



๑๐ 

 ผานการประเมิน 

 ไมผานการประเมิน 

 

 

คณะกรรมการประเมินคางานลงนาม 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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


