
เอกสารแนบ ๔ 

แบบประเมนิคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดบัชํานาญการ ระดบัชํานาญการพเิศษ และระดบัเช่ียวชาญ 

ในกรณดีํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานทีม่ลีักษณะใชวิชาชีพและไมไดใชวิชาชีพ 

 
 

๑.  ตําแหนงเลขท่ี...............................ช่ือตําแหนง...................................................................................  ระดับ

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

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

 

๒.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงท่ีขอกําหนดระดับสูงข้ึน 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

๓. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ และความยุงยากและความซับซอนของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม 

๑. คุณภาพของงาน

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

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

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

 

๑. คุณภาพของงาน

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

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

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

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน

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

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

 

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน

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

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

องคประกอบ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หนาที่และความรับผดิชอบ 

(  )  ปฎิบัติงานระดับตน  ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและ

มาตรฐานชัดเจน  (๑ –๕ คะแนน) 

(  )  ปฎิบัติงานท่ีคอนขางยากโดยอาศัยคําแนะนํา 

แนวทาง หรือคูมือปฏิบัติงานท่ีมีอยู  (๖ –๑๐ 

คะแนน) 

(  )  ปฎิบัติงานท่ียาก โดยปรับใชวิธีการ หรือ

แนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูได  (๑๑ –๑๕ คะแนน) 

(  )  ปฎิบัติงานท่ียากมาก  หรืองานท่ีมีขอบเขต

เน้ือหาคอนขางหลากหลายโดยปรับวิธีการ หรือ

แนวทางปฏิบัติงานท่ีมีอยู  (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

๒๐   

๒. ความยุงยากของงาน 

(  )  เปนงานท่ีไมยุงยาก มีคําแนะนํา คูมือ และ

แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน (๑-๕ คะแนน) 

(  )  เปนงานท่ีคอนขางยาก มีแนวทางปฏิบัติท่ี

หลากหลาย  (๖-๑๐ คะแนน) 

(  )  เปนงานท่ีมีความยุงยาก  ตองประยุกตใช

ความรูและประสบการณในการเลือกใชวิธีการ 

และแนวทางใหเหมาะสมกับสภาพการณ  (๑๑-

๑๕ คะแนน) 

(  )  เปนงานท่ียุงยากซับซอนมาก มีความ

หลากหลายและมีข้ันตอนวิธีการท่ียุงยากตอง

ประยุกตใชความรูและประสบการณ ในการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานให

เหมาะสมกับสภาพการณ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

๓. การกํากับตรวจสอบ 

(  )  ไดรับการกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบอยาง

ใกลชิด (๑-๕ คะแนน) 

(  )  ไดรับการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานบาง  (๖-๑๐ คะแนน) 

20   
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องคประกอบ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

(  )  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบาง

เร่ืองท่ีมีความสําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

(  )  ไดรับการกํากับ  แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานนอยมาก  (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

   

๔. การตัดสินใจ 

(  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางโดยจะ

ไดรับคําแนะนําในกรณีท่ีมีปญหา 

(๑ – ๕ คะแนน) 

(  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางสวน

โดยใหมีการรายงานผลการตัดสินใจเปนระยะ 

(๖-๑๐ คะแนน) 

(  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจ

คอนขางมากโดยใหมีการรายงานผลการ

ตัดสินใจในเรื่องท่ีสําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

(  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจ

คอนขางมาก สามารถวางแผนการปฏิบัติงาน  

และแกปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ (๑๖ – ๒๐ 

คะแนน) 

๒๐   

๕. การบริหารจัดการ 

(  )  เปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยมีความ

หลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุน

วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง

ของหนวยงาน (๑ – ๕ คะแนน) 

(  )  เปนงานท่ีตองปฏิบัติดานการวางแผน  

ติดตามประสานความรวมมือ  รวมท้ังการให

คําแนะนําผูปฏิบัติงานอื่น  เพื่อสนับสนุน 

วัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหนึ่ง  

๒๐   
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องคประกอบ คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

หรือหลายอยาง ในเชิงกลยุทธิ์ของหนวยงาน 

(๖-๑๐ คะแนน) 

(  )  เปนงานท่ีตองปฏิบัติดานการวางแผน  

ติดตาม  บริหารจัดการงานวิชาการ  ให

คําปรึกษาและประสานงานระหวางหนวยงาน

ระดับนโยบาย  (๑๑ –๑๕  คะแนน) 

(  )  เปนงานท่ีตองบริหารจัดการงานวิชาการ

หรือวิชาชีพ และเปนผูนําในเชิงวิชาการหรือ

วิชาชีพของมหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

   

รวม ๑๐๐   
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เกณฑการตัดสิน 

 หัวหนาหนวยงานระดับชํานาญการ  ไดคะแนน  ๖๐ คะแนนข้ึนไป 

 หัวหนาหนวยงานระดับชํานาญการพิเศษ  ไดคะแนน  ๗๐  คะแนนข้ึนไป 

หัวหนาหนวยงานระดับเช่ียวชาญ  ไดคะแนน  ๘๐  คะแนนข้ึนไป 

 

สรุปผลการประเมินคางาน/เหตุผล 

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

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

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

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

 

 (  ) ผานการประเมิน 

 (  ) ไมผานการประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมินคางานลงนาม 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           (หัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการเจาหนาท่ี) 

 

 

 

 


