
เอกสารแนบ ๑ 
ท้ายข้อบงัคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
______________ 

 
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสําหรบัตําแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับชาํนาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ 
 

องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน 
๑.  หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 
 ๑.๑  ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 ๑.๒  ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง หรือคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่  
                  (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๑.๓  ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
 ๑.๔  ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เน้ือหาค่อนข้างหลากหลาย โดยปรับวิธีการ  
                 หรือแนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๒.  ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
 ๒.๑  เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีคาํแนะนํา คู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 ๒.๒  เป็นงานที่ค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๒.๓  เป็นงานที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการเลอืกใช้วิธีการ และ 
                 แนวทางให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
 ๒.๔  เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความหลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยาก  
                 ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงาน 
                 ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๓.  การกํากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
 ๓.๑  ได้รับการกํากับ แนะนาํ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
 ๓.๒  ได้รับการกํากับ แนะนาํ ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐ คะแนน) 
 ๓.๓  ได้รับการกํากับ แนะนาํ ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มีความสําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๓.๔  ได้รับการกํากับ แนะนาํ ตรวจสอบการปฏิบัติงานน้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 



  

-  ๒  - 
 

๔.  การตัดสนิใจ (๒๐ คะแนน) 
 ๔.๑  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง โดยจะได้รับคําแนะนําในกรณีที่มีปัญหา  
                 (๑-๕ คะแนน) 
 ๔.๒  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ  
                 (๖-๑๐ คะแนน) 
 ๔.๓  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนขา้งมาก โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่อง 
                 ที่สําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๔.๔  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนขา้งมาก สามารถวางแผนและกําหนดแนวทางการ 
                 ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ระดับชํานาญงาน ได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึน้ไป 
 ระดับชํานาญงานพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-  ๓  - 
 

แบบประเมินค่างานตําแหนง่ประเภทท่ัวไป 
ระดับชาํนาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ 

 
๑.  ตําแหน่งเลขที…่……………. 
 ช่ือตําแหน่ง................................................................. ระดับ....................................................... 
 สังกัด............................................................................................................................................ 
 ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง.............................................. ระดับ....................................................... 
 
๒.  หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง

ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่
๑. ..........................................................................
............................................................................... 
๒. .......................................................................... 
............................................................................... 
๓. .......................................................................... 
............................................................................... 

๑. ..........................................................................
............................................................................... 
๒. .......................................................................... 
............................................................................... 
๓. .......................................................................... 
............................................................................... 
 

๓.  วิเคราะห์เปรียบเทียบคณุภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่

๑. คุณภาพของงาน................................................
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน............. 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

๑. คุณภาพของงาน................................................
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน............. 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
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๔.  การประเมินค่างานของตําแหน่ง 
 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา
 
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
    (   ) ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานชัดเจน   
          (๑๐-๑๕ คะแนน) 
    (   ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง หรือ 
          คู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
    (   ) ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ได้ 
          (๒๑-๒๕ คะแนน) 
    (   ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาค่อนข้าง 
          หลากหลาย โดยปรับวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู่    
          (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 
๒. ความยุ่งยากของงาน 
    (   ) เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มีคําแนะนํา คู่มือ และแนวทางปฏิบัติที ่
          ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
    (   ) เป็นงานที่คอ่นข้างยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย  
          (๑๖-๒๐ คะแนน) 
    (   ) เป็นงานที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ใน 
          การเลือกใช้วิธีการ และแนวทางให้เหมาะสมกับสภาพการณ์   
          (๒๑-๒๕ คะแนน) 
    (   ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความหลากหลาย 
          และมีขั้นตอนวิธีการท่ียุ่งยาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ 
          ประสบการณ์ในการปรับเปล่ียนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงาน 
          ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 
๓. การกํากับตรวจสอบ  
    (   ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
    (   )  ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง  
          (๖-๑๐ คะแนน) 
    (   ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเร่ืองที่มี 
          ความสําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
    (   ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานน้อยมาก  
          (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
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องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา
 
๔. การตัดสินใจ  
    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง โดยจะได้รับคําแนะนําใน 
          กรณีที่มีปัญหา (๑-๕ คะแนน) 
    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้มีการรายงาน 
          ผลการตัดสินใจเป็นระยะ (๖-๑๐ คะแนน) 
    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก โดยให้มีการ 
          รายงานผลการตัดสินใจในเร่ืองที่สําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก สามารถวางแผน 
          และกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในงานที่ 
          รับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๒๐ 

รวม ๑๐๐  
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สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
 (   )  ผ่านการประเมิน 
 (   )  ไม่ผ่านการประเมิน 
 
คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม 
 
  ๑. ........................................................................ (ประธาน) 
      (......................................................................) 
 
  ๒. ........................................................................ (กรรมการ) 
      (......................................................................) 
 
  ๓. ........................................................................ (กรรมการ) 
      (......................................................................) 
 
  ๔. ........................................................................ (กรรมการ) 
      (......................................................................) 
 
  ๕. ........................................................................ (กรรมการและเลขานุการ) 
      (......................................................................) 
   
     (หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเจ้าหน้าที่) 
 
 
 


