
เอกสารแนบ ๓ 
ท้ายข้อบงัคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
______________ 

 
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสําหรบัตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
 

  การประเมินคุณภาพงานของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ
เช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ใหใ้ช้หลักเกณฑ์การประเมินค่างานของตําแหน่งตามลักษณะงานหน้าที่
และความรับผดิชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการใน
การปฏิบัติงาน โดยกําหนดองค์ประกอบหลักในการประเมนิค่างาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ
ย่อยที่มีความสมัพันธ์กัน ดังต่อไปน้ี 
 

  ๑.  ด้านความรู้และทักษะท่ีจําเปน็ในงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ 
ความสามารถ ความรอบรู้ ความชํานาญงาน และทกัษะทีพั่ฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์การทํางานและการ
ฝึกฝน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งน้ันต้องมีเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตําแหน่งน้ันได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจําแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังน้ี 
 

  องค์ประกอบที่ ๑ ความรู้และความชํานาญงาน หมายถงึ ระดับและขอบเขตของความรู้
ความสามารถ ความรอบรู้ ความชํานาญงาน และทกัษะทีจ่ะต้องมีเพ่ือปฏิบัติงานให้สําเร็จลุล่วงไปได้ โดย
พิจารณาจากสภาพงานของตําแหน่งน้ัน ดังน้ี (๔๐ คะแนน) 
   (๑)  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิค 
หรืองานฝีมือเฉพาะทางระดับสูง ความชํานาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์และการสั่งสม
ทักษะในเชิงลึก (๑-๑๐ คะแนน) 
   (๒)  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้
กระบวนการแนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับสายอาชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน) 
   (๓)  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 
หรือทักษะ และความชํานาญเฉพาะตัวสูงมากในตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นงานที่จะต้องแก้ไข
ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน และให้คําปรึกษาได้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 
 
 



  

-  ๒  - 
 

   (๔)  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญจนสามารถนํามาวางแผนกลยุทธ์หรือ
นโยบายของหน่วยงานได้ รวมทั้งเป็นงานที่ต้องเป็นผู้นําในการพัฒนา หรือการริเริ่มโครงการที่เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน) 
   

  องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการที่ต้องการของตําแหน่งน้ันๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงานและการบริหารจัดการในการ
วางแผน กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานดังน้ี (๒๐ คะแนน) 
   (๑)  เป็นงานที่ต้องปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเน้ืองาน เพ่ือสนับสนุน
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑-๕ คะแนน) 
   (๒)  เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือ รวมทั้ง
การให้คําแนะนําผู้ปฏิบัติงานอ่ืน เพ่ือสนันสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างใน
เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๖-๑๐ คะแนน) 
   (๓)  เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ให้
คําปรึกษาและประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (๔)  เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็นผู้นําในเชิงวิชาการ
หรือวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

  องค์ประกอบที่ ๓ การติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานเป็นสําคัญดังน้ี 
(๒๐ คะแนน) 
   (๑)  เป็นงานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอก หรือผู้รับบริการ โดยการ
นําเสนอความคิดหรือการเป็นผู้ฟังที่ดี เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไว้ (๑-๕ คะแนน) 
   (๒)  เป็นงานที่ต้องสามารถให้คําแนะนํา หรือคําปรึกษาแก่บุคคลอ่ืน รวมทั้งสามารถ
สอนงานแก่ทีมได้ (๖-๑๐ คะแนน) 
   (๓)  เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า (๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (๔)  เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในระดับกลยุทธ์ และนโยบายที่นําไปสู่ผลสมัฤทธ์ิของสถาบันอุดมศึกษา  (๑๖-๒๐ คะแนน) 
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  ๒.  ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของการ
ใช้ความคิดและการตัดสินใจ ซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการ ขั้นตอนที่ตําแหน่งน้ันจะต้องนําความรู้มาใช้ในการ
แก้ปัญหา เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค ์ซึ่งจาํแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบดังน้ี 
 

  องค์ประกอบที่ ๔ กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของ
ความคิดเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแก้ปัญหาในงานของตําแหน่ง โดยพิจารณาจากการ
ได้รับอํานาจในการปฏิบัติงานนั้นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังน้ี (๔๐ คะแนน) 
   (๑)  เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะกําหนดทางเลือก วิธีการ 
หรือแนวทางภายใต้กรอบแนวคิดของหน่วยงาน (๑-๑๐ คะแนน) 
   (๒)  เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมายระยะสั้นของหน่วยงาน 
ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการคดิแนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือขั้นตอนใหม่ๆ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ (๑๑-๒๐ คะแนน) 
   (๓)  เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของ
หน่วยงาน ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการกําหนดกลยุทธ์ แผนงาน หรือโครงการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 
   (๔)  เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
เป็นงานที่มีอิสระในการบูรณาการและกําหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ (๓๑-๔๐ คะแนน) 
 

  องค์ประกอบที่ ๕ อิสระในการคิด หมายถึง ระดับของการคิด หรือการตัดสินใจที่จะ
พิจารณาดําเนินการตามกรอบและแนวทางท่ีมีอยู่ หรือกําหนดแนวทาง ทิศทาง หรือนโยบายในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ดังน้ี (๒๐ คะแนน) 
   (๑)  เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค 
หรือวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว้ได้ (๑-๕ คะแนน) 
   (๒)  เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการกําหนดแนวทางหรือ
เป้าหมายของหน่วยงาน รวมทัง้งานอ่ืนที่อาจต้องคิดค้นองคค์วามรู ้ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม่ๆ เพ่ือ
ผลสมัฤทธ์ิที่กําหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน) 
   (๓)  เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการปรับนโยบายหรือกลยุทธ์
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

(๔)  เป็นงานที่ต้องคิดหรือตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรือภารกิจ
ใหม่ๆ  ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 
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  องค์ประกอบที่ ๖ ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ระดับของความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการแก้ไขหรือจดัการกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตําแหน่งตามความรับผิดชอบหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ลลุ่วงไปได้ โดยพิจารณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รูปแบบของการคิด และ
กระบวนการจัดการข้อมูลของตําแหน่ง ดังน้ี (๒๐ คะแนน) 
   (๑)  เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ทีม่ีรูปแบบค่อนข้างแน่นอนหรือมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับสถานการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑-๕ คะแนน) 

(๒)  เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ทีอ่าจต้องคิดหาเหตุผล 
 เพ่ือทบทวนหรือแก้ปัญหาหรือแนวทางที่เคยปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลผุลสมัฤทธ์ิที่กําหนด (๖-๑๐ คะแนน) 

(๓)  เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ทีต้่องมีการประเมินและตีความโดยใช้
วิจารณญาณ เพ่ือตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่อาจมีความเสี่ยงและไม่มคีาํตอบเพียงคําตอบเดียว (๑๑-๑๕ 
คะแนน) 

(๔)  เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งต้องใช้
ความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดนอกกรอบ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในระดับสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ 
คะแนน) 

 

  ๓.  ด้านภาระงานท่ีรับผิดชอบ หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจากงาน 
ความรับผิดชอบหรือคุณภาพของงานท่ีเกิดขึ้น รวมถึงความอิสระหรือข้อจํากัดในการปฏิบัติงานของตําแหน่ง
น้ัน ซึ่งจําแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังน้ี 
 

  องค์ประกอบที่ ๗ การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ระดับและขอบเขตของลักษณะงานที่ต้องใช้
กระบวนการคิด พิจารณา จําแนก สังเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพ่ือให้บรรลผุลสมัฤทธ์ิตาม
เป้าหมายและนโยบายของหน่วยงานดังน้ี (๔๐ คะแนน) 
   (๑)  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามรถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ
หรือเชิงคุณภาพ สําหรับจัดทาํข้อเสนอหรือรายงานรูปแบบต่างๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานระดับกอง
หรือเทียบเท่า (๑-๑๐ คะแนน) 
   (๒)  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ
กําหนดหลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สําคัญ หรือสร้างแบบจําลองเพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 
   (๓)  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจของหน่วยงาน (๒๑-๓๐ คะแนน) 
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   (๔)  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
สําหรับการประเมินสถานการณ์ เพ่ือกําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ 
คะแนน) 
 

  องค์ประกอบที่ ๘ อิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของการวินิจฉัยหรือ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการได้รับอํานาจ การควบคุม กํากับ ตรวจสอบ และการบังคับ
บัญชาภายใต้เง่ือนไขหรือข้อจํากัดทางกฎหมายที่กําหนดไว้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานดังน้ี (๒๐ คะแนน) 
   (๑)  เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจต้อง
รายงานผลสัมฤทธ์ิหรือขอคําปรึกษาตามสมควร (๑-๕ คะแนน) 
   (๒)  เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คําปรึกษาภายใต้นโยบายของ
หน่วยงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธ์ิ และขอคําปรึกษาตามสมควร (๖-๑๐ คะแนน) 
   (๓)  เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
(๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (๔)  เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของ
สถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

  องค์ประกอบที่ ๙ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบ
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตําแหน่งน้ัน ซึง่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของตําแหน่งงานต่อหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาดังน้ี (๔๐ คะแนน)  
   (๑)  เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของวัตถุประสงค์ หรือภารกิจ
หลักของหน่วยงาน (๑-๑๐ คะแนน) 
   (๒)  เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผน   
กลยุทธ์โดยรวมของหน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 
   (๓)  เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผน   
กลยุทธ์โดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา (๒๑-๓๐ คะแนน) 
   (๔)  เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโดยรวมทั้งหมดของภาครัฐ และยัง
ส่งผลต่อการกําหนดแผนกลยุทธ์และแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน) 
 

  องค์ประกอบที่ ๑๐ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง่ หมายถึง ลักษณะสําคัญของหน้าที่
ความรับผิดชอบของตําแหน่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดย
พิจารณาจากลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นของตําแหน่งน้ันต่อภารกิจโดยรวมของ
หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาดังน้ี (๔๐ คะแนน) 
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   (๑)  เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้คําปรึกษาแนะนําแก่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน 
ตามกรอบความรู้หรือแนวทางที่กําหนดไว้ (๑-๑๐ คะแนน) 
   (๒)  เป็นงานพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ แนวทาง หรือ
นโยบายต่างๆ เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 
   (๓)  เป็นงานบริหารจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธ์ิ การตัดสินใจมีความสําคัญ
มากกว่ากระบวนการที่กําหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 
   (๔)  เป็นงานให้คําปรึกษาโดยใช้ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะส่งผล
ต่อการกําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๓๑-๔๐ คะแนน) 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
 ระดับเช่ียวชาญ ได้คะแนน ๑๗๐ คะแนนขึ้นไป 
 ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ได้คะแนน ๒๓๕ คะแนนข้ึนไป 
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แบบประเมินค่างานตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

 
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 เหตุผลการให ้
ค่าคะแนน 

 
๔.๑ องค์ประกอบด้านความรู้และความชํานาญงาน  
      (   )  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะระดับสูง 
             ในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทางระดับสูง ความ 
             ชํานาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการส่ังสมประสบการณ์และ 
             การส่ังสมทักษะในเชิงลึก (๑-๑๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ซึ่ง 
            เป็นงานที่ต้องใช้กระบวนการแนวคิด ทฤษฏีหรือองค์ความรู้ที่ 
            เก่ียวข้องกับสายอาชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญในงานเชิงวิชาการหรือ 
            วิชาชีพเฉพาะ หรือทักษะ และความชํานาญเฉพาะตัวสูงมาก  
             ในตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมท้ังเป็นงานทีจ่ะต้องแก้ไข 
             ปญัหาที่ยุง่ยากซบัซ้อนและให้คําปรึกษาได้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญจนสามารถนํามา 
            วางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของหน่วยงานได้ รวมทั้งเป็นงาน 
            ที่ต้องเปน็ผู้นําในการพัฒนา หรือการริเร่ิมโครงการท่ีเกิด 
             ประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
            (๓๑-๔๐ คะแนน) 
   
๔.๒ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ  
      (   ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเน้ืองาน เพ่ือ 
            สนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของ 
            หน่วยงาน (๑-๕ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความ 
            ร่วมมือ รวมท้ังการให้คาํแนะนําผู้ปฏิบัติงานอ่ืน เพ่ือสนับสนุน 
             วัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
             ในเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๖-๑๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการ 
            งานวิชาการ ให้คําปรึกษาและประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
            ระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ และเป็น 
            ผู้นําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา  
            (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
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องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลการให ้
ค่าคะแนน 

 
๔.๓ องค์ประกอบด้านการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 
      (   ) เป็นงานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอก หรือ 
            ผู้รับบริการ โดยการนําเสนอความคิดหรือการเป็นผู้ฟังที่ดี  
            เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้ (๑-๕ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องสามารถให้คําแนะนํา หรือคําปรึกษาแก่บุคคล 
            อ่ืน รวมท้ังสามารถสอนงานแก่ทีมได้ (๖-๑๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อส่ือสารในระดับที่โน้มน้าวและ 
            ส่งผลต่อการตัดสินใจของหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า  
            (๑๑-๑๕ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อส่ือสารในระดับท่ีโน้มน้าวและ 
            ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับกลยุทธ์ และนโยบายที่นําไปสู่ 
            ผลสัมฤทธ์ิของสถาบันอุดมศึกษา  (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 
๔.๔ องค์ประกอบด้านกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา  
      (   ) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะกําหนด 
            ทางเลือก วิธีการหรือแนวทางภายใต้กรอบแนวคิดของ 
            หน่วยงาน (๑-๑๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมายระยะ 
            ส้ันของหน่วยงาน ซึ่งเป็นงานท่ีมีอิสระในการคิดแนวทาง  
            แผนงาน กระบวนการ หรือขั้นตอนใหม่ๆ เพ่ือให้บรรลุตาม 
            วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (๑๑-๒๐ คะแนน) 
      (   ) เปน็งานทีต้่องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และเป้าหมาย 
           ระยะยาวของหน่วยงาน ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการกําหนด       
           กลยุทธ์ แผนงาน หรือโครงการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
           ที่กําหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจของ 
            สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นงานท่ีมีอิสระในการบูรณาการ และ 
            กําหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่างๆ เพ่ือให้บรรลุตาม 
            วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 
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องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลการให ้
ค่าคะแนน 

 
๔.๕ องค์ประกอบด้านอิสระในการคดิ    
      (   ) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใช้ระบบ 
            แนวคิด เทคนิค หรือวิธีการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลสัมฤทธิ์ 
            ที่กําหนดไว้ได้ (๑-๕ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการกําหนด 
            แนวทางหรือเป้าหมายของหน่วยงาน รวมท้ังงานอ่ืนที่อาจต้อง 
             คิดค้นองค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม่ๆ เพ่ือ 
            ผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการปรับ 
            นโยบายหรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางให้ส่วน 
            ราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องคิดหรือตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์  
            หรือภารกิจใหม่ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 
๔.๖ องค์ประกอบด้านความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา  
      (   ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่มีรูปแบบค่อนข้าง  
            แน่นอน หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานการณ์ในอดีตเป็น 
            ส่วนใหญ่ (๑-๕ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่อาจต้องคิดหาเหตุผล 
            เพ่ือทบทวน หรือแก้ปัญหาหรือแนวทางท่ีเคยปฏิบัติ เพ่ือให้ 
            บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด (๖-๑๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องมีการประเมินและ 
            ตีความโดยใช้วิจารณญาณ เพ่ือตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่  
            อาจมีความเส่ียงและไม่มีคําตอบเพียงคําตอบเดียว  
            (๑๑-๑๕ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษท่ีอาจไม่เคยเกิด 
            ขึ้นมาก่อน ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดนอก 
            กรอบ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับสถาบันอุดมศึกษา  
            (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 



  

-  ๑๑ - 
 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลการให ้
ค่าคะแนน 

 
๔.๗ องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์ขอ้มูล   
      (   ) เปน็งานทีต้่องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 
            ในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ สําหรับจัดทําข้อเสนอหรือ 
            รายงานรูปแบบต่างๆ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
            ระดับกองหรือเทียบเท่า (๑-๑๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ 
            สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือกําหนดหลักการหรือแนวทาง ออกแบบ 
            กระบวนการหรือระบบท่ีสําคัญ หรือสร้างแบบจําลองเพ่ือ 
            สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ 
            สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของ 
            หน่วยงาน (๒๑-๓๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ 
            สังเคราะห์ข้อมูล สําหรับการประเมินสถานการณ์ เพ่ือ 
            กําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบายของ 
            สถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน) 
 
๔.๘ องค์ประกอบด้านอิสระในการปฏิบัติงาน   
      (   ) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของ 
            หน่วยงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์หรือขอคําปรึกษา 
            ตามสมควร (๑-๕ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คําปรึกษาภายใต้ 
            นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์ และ 
            ขอคําปรึกษาตามสมควร (๖-๑๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเปา้ 
            หมายของหน่วยงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตาม 
            เป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

-  ๑๒ - 
 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ เหตุผลการให ้
ค่าคะแนน 

 
๔.๙ องค์ประกอบด้านผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  
      (   ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของ 
            วัตถุประสงค์ หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน (๑-๑๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน แผนปฏิบัติงาน  
            หรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของหน่วยงาน 
            (๑๑-๒๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน แผนปฏิบัติงาน  
            หรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา 
            (๒๑-๓๐ คะแนน) 
      (   ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโดยรวมทั้งหมดของ 
            ภาครัฐ และยังส่งผลต่อการกําหนดแผนกลยุทธ์และแผนงาน 
            ของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน) 
 
๔.๑๐ องค์ประกอบด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหน่ง  
        (   ) เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้คําปรึกษาแนะนําแก่บุคคล 
              หรือหน่วยงานอ่ืน ตามกรอบความรู้หรือแนวทางที่กําหนด  
              ไว้ (๑-๑๐ คะแนน) 
        (   ) เป็นงานพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ  
              แนวทาง หรือนโยบายต่างๆ เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ได้ตาม 
              ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 
        (   ) เป็นงานบริหารจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ การ 
              ตัดสินใจมีความสําคัญมากกว่ากระบวนการท่ีกําหนดไว้  
              (๒๑-๓๐ คะแนน) 
        (   ) เป็นงานให้คําปรึกษาโดยใช้ความเช่ียวชาญเป็นพิเศษในสาย 
              อาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการกําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
              (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

 

รวม ๓๐๐  

 
 
 
 
 
 
 



  

 
-  ๑๓  - 

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


