
  

เอกสารแนบ ๒ 

ทายขอบงัคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

______________ 

 

หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรบัตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับชาํนาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

 

องคประกอบหลักการประเมินคางาน 

๑.  หนาท่ีและความรบัผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 

 ๑.๑  ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ 

                 ที่มีอยู (๑๐-๑๕ คะแนน) 

 ๑.๒  ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก หรืองานที่มขีอบเขต เน้ือหาคอนขางหลากหลายโดยตองใช  

                 ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 ๑.๓  ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเน้ือหาหลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในการ 

                 ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกบัสภาพการณ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

 ๑.๔  ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่ม 

                 ในการกําหนด หรือปรับเปลีย่นแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ  

                 (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๒.  ความยุงยากของงาน (๓๐ คะแนน) 

 ๒.๑  เปนงานที่ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

 ๒.๒  เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมขีั้นตอนวิธีการคอนขางหลากหลาย  

                 (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 ๒.๓  เปนงานที่ยุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยน 

                 วิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

 ๒.๔  เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการ 

                 กําหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ  

                 (๒๖-๓๐ คะแนน) 
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๓.  การกํากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 

 ๓.๑  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (๑-๕ คะแนน) 

 ๓.๒  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๓.๓  ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนด 

                 ในแผนปฏิบัติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๓.๔  ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 

                 (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๔.  การตัดสนิใจ (๒๐ คะแนน) 

 ๔.๑  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง (๑-๕ คะแนน) 

 ๔.๒  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง  

                 แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๔.๓  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ สามารถปรบัเปลี่ยนแนวทางและ 

                 แกไขปญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๔.๔  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ ในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและ 

                 วิธีการปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

เกณฑการตัดสิน 

 ระดับชํานาญการ ไดคะแนน ๖๔ คะแนนขึน้ไป 

 ระดับชํานาญการพิเศษ ไดคะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป 
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แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับชาํนาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

 

๑.  ตําแหนงเลขที…่……………. 

 ช่ือตําแหนง................................................................. ระดับ....................................................... 

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

 ขอกําหนดเปนตําแหนง.............................................. ระดับ....................................................... 

 

๒.  หนาที่และความรบัผิดชอบของตําแหนง 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 

๑. .......................................................................... 

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

๒. .......................................................................... 

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

๓. .......................................................................... 

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

๑. .......................................................................... 

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

๒. .......................................................................... 

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

๓. .......................................................................... 

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

 

๓.  วิเคราะหเปรียบเทียบคณุภาพ และความยุงยากและความซับซอนของงานทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม 

๑. คุณภาพของงาน................................................ 

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

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

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

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน............. 

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

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

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

๑. คุณภาพของงาน................................................ 

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

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

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

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน............. 

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

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

............................................................................... 
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๔.  การประเมินคางานของตําแหนง 

 
องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผลในการพิจารณา 

 

๑. หนาที่และความรับผิดชอบ  

     (   ) ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเร่ิมประกอบกับ  

           วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู (๑๐-๑๕ คะแนน) 

     (   ) ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนือ้หาคอนขาง   

           หลากหลายโดยตองใชความคิดริเร่ิมในงานที่มีแนวทางปฏิบัติ  

           นอยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

     (   ) ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดย    

           ตองใชความคิดริเร่ิมในการปรับเปล่ียนวิธีการปฏบิัติงานให 

           เหมาะสมกับสภาพการณ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

     (   ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย  

           โดยตองใชความคิดริเร่ิมในการกําหนด หรือปรับเปล่ียน 

           แนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ  

           (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

๒. ความยุงยากของงาน  

     (   ) เปนงานที่ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

           (๑๐-๑๕ คะแนน) 

     (   ) เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีขั้นตอนวิธีการ  

           คอนขางหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

     (   ) เปนงานที่ยุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและ 

           ประสบการณในการปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสม 

           กับสภาพการณ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

     (   ) เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใชความรู 

           และประสบการณในการกําหนดหรือปรับเปล่ียนแนวทาง 

           ปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ  

           (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

๓. การกํากับตรวจสอบ  

     (   ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (๑-๕ คะแนน) 

     (   ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง  

           (๖-๑๐ คะแนน) 

     (   ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน 

           เปนระยะตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

     (   ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตาม    

           แผนงาน/โครงการ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 
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องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ เหตุผลในการพิจารณา 

 

๔. การตัดสินใจ  

     (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง (๑-๕ คะแนน) 

     (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก  

           วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ  

           (๖-๑๐ คะแนน) 

     (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ สามารถ 

           ปรับเปล่ียนแนวทางและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานที่ 

           รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

     (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ ในการ 

           ริเร่ิมพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 

๒๐ 

  

รวม ๑๐๐   
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สรุปผลการประเมินคางาน/เหตุผล 

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

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

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

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

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

 

 (   )  ผานการประเมิน 

 (   )  ไมผานการประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมินคางานลงนาม 

 

  ๑. ........................................................................ (ประธาน) 

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

 

  ๒. ........................................................................ (กรรมการ) 

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

 

  ๓. ........................................................................ (กรรมการ) 

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

 

  ๔. ........................................................................ (กรรมการ) 

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

 

  ๕. ........................................................................ (กรรมการและเลขานุการ) 

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

   

     (หัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบดานการเจาหนาที่) 

 

 

 


