
เอกสารแนบ ๔ 
แนบท้ายข้อบงัคับมหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

ว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
แบบประเมินค่างานตําแหนง่ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

ระดับชาํนาญการ ระดับชาํนาญการพเิศษ และระดับเชี่ยวชาญ 
ในกรณีตําแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
๑.๑ ตําแหน่งเลขที่..................................................................................................................................... 
๑.๒ ช่ือตําแหน่ง......................................................................... ระดับ...................................................... 
๑.๓ สังกัด................................................................................................................................................... 
๑.๔ ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง....................................................... ระดับ..................................................... 

 

ส่วนที่ ๒ หน้าที่และความรบัผิดชอบของตําแหน่ง 
 

ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ 
 

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

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

ส่วนที่ ๓ วิเคราะห์เปรียบเทียบคณุภาพ และความยุง่ยากและความความซับซ้อนของงานท่ีเปลี่ยนไป 
งานเดิม งานใหม่ 

 

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

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

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

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

 



๒ 
 
ส่วนที่ ๔ การประเมินคา่งานของตําแหนง่ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
(   ) ปฎิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม

ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ 
(๑-๕ คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากหรืองานที่มีขอบเขต 
เน้ือหาค่อนข้างหลากหลาย  โดยต้องใช้
ความคิดริ่ เริ่ม ในงานที่ มีแนวทางปฏิ บั ติ  
น้อยมาก (๖-๑๐ คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที่ยากหรืองานที่มีขอบเขตเน้ือหา
หลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริ่เริ่มในการ
ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที่ยากมากหรืองานที่มีขอบเขต 
เน้ือหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม
ในการกําหนดหรือปรับ เปลี่ ยนแนวทาง
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์  
(๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐

๒. ความยุ่งยากของงาน 
(   ) เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

(๑-๕ คะแนน) 
(   ) เป็นงานทีค่่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนและมีขั้นตอน

วิธีการค่อนข้างหลากหลาย (๖-๑๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้

ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
(๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก 
ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์    
ในการกําหนดหรือปรับปลี่ยนแนวทาง
ปฏิบัติงานให้ เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐



๓ 
 
ส่วนที่ ๔ การประเมินคา่งานของตําแหนง่ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลในการพิจารณา 

๓. การกํากับตรวจสอบ 
(   ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 

อย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
(   ) ได้รับการกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบ    

การปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐ คะแนน) 
(   ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า

ของการปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กําหนด  
ในแผนปฏิบัติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิ    
ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ 
(๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐

๔. การตัดสนิใจ 
(   ) ในการปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจบ้าง  

(๑-๕ คะแนน) 
(   ) ในการปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจด้วยตนเอง

ค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง 
แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ  
(๖-๑๐ คะแนน) 

(   ) ในการปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทาง  
แล ะแ ก้ ไข ปั ญ ห า ใน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน    
ที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) ในการปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระ ในการริเริ่มพัฒนาแนวทาง    
และวิธีการปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐

๕. การบรหิารจัดการ  
(   ) เป็นงานท่ีต้องปฏิบัติ โดยมีความหลากหลาย

ในเน้ือหา เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างของหน่วยงาน  
(๑-๕ คะแนน) 

๒๐

 



๔ 
 
ส่วนที่ ๔ การประเมินคา่งานของตําแหนง่ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้รับ

เหตุผลในการพิจารณา 

๕. การบรหิารจัดการ (ต่อ) 
(   ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม 

ป ระส าน ค วาม ร่ วม มื อ  รวมทั้ งก าร ให้
คําแนะนําผู้ปฏิบัติงานอ่ืน เพ่ือสนับสนุน
วัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างในเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
(๖-๑๐ คะแนน) 

(   ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม 
บริหารจัดการงานวิชาการ ให้คําปรึกษา 
และประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับ
นโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) เป็นงานที่ ต้องบริหารจัดการงานวิชาการ  
หรือวิชาชีพและเป็นผู้นําในเชิงวิชาการ  
หรือวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา        
(๑๖-๒๐ คะแนน) 

รวม ๑๐๐
 
ส่วนที่ ๕ เกณฑ์การตัดสิน 
 

 ตําแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายระดับชํานาญการ จะต้องได้คะแนน ๖๐ คะแนน ขึ้นไป 
 ตําแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ายระดับชํานาญการพิเศษ จะต้องได้คะแนน ๗๐ คะแนน ขึ้นไป 
 ตําแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่าย+ระดับเช่ียวชาญ จะต้องได้คะแนน ๘๐ คะแนน ขึ้นไป 
 

สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 
            

            
            
            
            
            
            
             



๕ 
 

 ผ่านการประเมิน 
 ไม่ผ่านการประเมิน 

 
คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม 

 
๑. ลงช่ือ...................................................ประธานกรรมการ 

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

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

 
 

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

 
 

๔. ลงช่ือ...................................................กรรมการและเลขานุการ   
(..................................................................)                         

 
 
๕. ลงช่ือ...................................................ผู้ช่วยเลขานุการ 

(..................................................................) 
(หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจ้าหน้าที่) 


