
ป.ส.๑ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ว่าด้วย   การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- - - - - - - - - - 

หลักเกณฑ์การประเมินคา่งานสําหรับตําแหน่งประเภทท่ัวไป  

ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ 

องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 

๑.๑ ปฏิบัติงานระดับต้น ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง หรือคู่มือปฏิบัติงานทีม่ีอยู่ 

       (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรบัใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูไ่ด้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานทีม่ีขอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยปรบัวิธีการ   

       หรือแนวทางปฏิบัติงานทีม่ีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 

๒.๑ เปน็งานที่ไม่ยุ่งยาก มีคําแนะนํา คู่มือ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบตัิที่หลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒.๓ เปน็งานที่ยุ่งยากต้องประยกุต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการ และ 

       แนวทางให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

๒.๔ เปน็งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความหลากหลายและมีข้ันตอนวิธีการที่ยุ่งยาก 

       ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรบัเปล่ียนวิธีการและแนวทาง   

       ปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓. การกํากบัตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 

๓.๑ ได้รับการกํากบั แนะนาํ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 

๓.๒ ได้รับการกํากบั แนะนาํ ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐ คะแนน) 

๓.๓ ได้รบัการกํากบั แนะนาํ ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องท่ีมีความสําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

๓.๔ ได้รบัการกํากบั แนะนาํ ตรวจสอบการปฏิบัติงานน้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 



๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 

๔.๑ ในการปฏิบตัิงานมีการตัดสินใจบ้าง โดยจะได้รบัคําแนะนําในกรณีที่มีปัญหา (๑-๕  

       คะแนน) 

๔.๒ ในการปฏิบตัิงานมีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจเป็น 

       ระยะ (๖-๑๐ คะแนน) 

๔.๓ ในการปฏิบตัิงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจใน 

       เรื่องที่สําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

๔.๔ ในการปฏิบตัิงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาในงาน 

       ทีร่ับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตดัสิน 

 ระดับชํานาญงาน ได้คะแนน ๖๔ คะแนนข้ึนไป 

 ระดับชํานาญงานพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ 

 

๑.   ตําแหน่งเลขที่.................. 
 

 ช่ือตําแหน่ง.....................................................................ระดับ................................................ 

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

 ขอกําหนดเปน็ตําแหน่ง....................................................ระดับ................................................ 

 

 
๒.หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง 

 
ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

๓.วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม ่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๔. การประเมินค่างานของตําแหน่ง 
 

คะแนนที่ได้รับ คะแนนเต็ม องค์ประกอบ 

 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

    (   ) ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐาน 

          ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

    (   ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง

           หรือคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

    (   ) ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใช้วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ

           ที่มีอยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

    (   ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหา  

           ค่อนข้างหลากหลายโดยปรับวิธีการ หรือแนวทาง 

           ปฏิบัติงานที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๒. ความยุ่งยากของงาน  

     (   ) เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีคําแนะนํา คู่มือ และแนวทาง 

            ปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

     (   ) เป็นงานที่ค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบัติที่ 

            หลากหลาย  (๑๖-๒๐ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ 

          ประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการ และแนวทางให้ 

          เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความ 

          หลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยากต้อง 

          ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ 

          ปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานให ้

          เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

      ๓๐ 

 

 

 

 

 

 

       ๓๐ 

เหตุผลในการพิจารณา 

 

 

 

 



คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบ 
 

๓. การกํากับตรวจสอบ  

    (   ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  

          (๑-๕ คะแนน) 

    (   ) ได้รับการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติ 

          งานบ้าง  (๖-๑๐ คะแนน) 

    (   ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่ 

          มีความสําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (   ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

          น้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๔. การตัดสินใจ  

    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง โดยจะไดรั้บ 

          คําแนะนําในกรณีที่มีปัญหา (๑-๕ คะแนน) 

    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้ม ี

          การรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ  

          (๖-๑๐ คะแนน) 

    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก โดยให ้

          มีการรายงานผลการตัดสินใจในเร่ืองที่สําคัญ  

           (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (   )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก  

           สามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาในงานที่ 

           รับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

 

รวม 

       ๒๐ 

 

 

 

 

 

       ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

       

      ๑๐๐ 

เหตุผลในการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล     

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

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

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

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

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

  (   ) ผ่านการประเมิน 

  (   ) ไม่ผ่านการประเมิน 
 

คณะกรรมการประเมินคา่งานลงนาม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(หัวหน้าหน่วยงานที่รบัผิดชอบด้านการเจ้าหน้าท่ี) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป.ส.๒ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- - - - - - - - - - 

หลักเกณฑ์การประเมินคา่งานสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 

๑.๑ ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริม่ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู ่ 

       (๑๐-๑๕ คะแนน) 

๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานทีม่ีขอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิด 

       ริเริ่มในงานทีม่ีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานทีม่ีขอบเขตเน้ือหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ 

       ปรับเปล่ียนวิธีการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานทีม่ีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ 

       กําหนด หรือปรับเปลีย่นแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 

๒.๑ เปน็งานที่ไม่ยุ่งยาก  มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีข้ันตอนวิธีการค่อนข้างหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒.๓ เปน็งานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยกุต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรบัเปล่ียนวิธีการ 

       ปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

๒.๔ เปน็งานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนด  

       หรือปรบัเปล่ียนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

 

 

 
 



๓. การกํากบัตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 

๓.๑ ได้รับการกํากบั แนะนาํ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 

๓.๒ ได้รับการกํากบั แนะนาํ ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐ คะแนน) 

๓.๓ ได้รบัการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบตัิงานเปน็ระยะตามที่กําหนดใน 

       แผนปฏิบัติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

๓.๔ ได้รบัการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  

       (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๔. การตัดสินใจ ( ๒๐ คะแนน) 

๔.๑ ในการปฏิบตัิงานมีการตัดสินใจบ้าง (๑-๕ คะแนน) 

๔.๒ ในการปฏิบตัิงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แก้ไข 

       ปัญหาในงานทีร่ับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

๔.๓ ในการปฏิบตัิงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปล่ียนแนวทางและแก้ไข 

       ปัญหาในการปฏิบตัิงานทีร่ับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

๔.๔ ในการปฏิบตัิงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ 

       ปฏิบตัิงาน (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

เกณฑ์การตดัสินใจ 

ระดับชํานาญการ ได้คะแนน ๖๔ คะแนนข้ึนไป 

ระดับชํานาญการพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนข้ึนไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินค่างานสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

๑.ตําแหน่งเลขที่.............. 
 

 ช่ือตําแหน่ง.....................................................................ระดับ................................................ 

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

 ขอกําหนดเปน็ตําแหน่ง....................................................ระดับ................................................ 
 

 

 
๒.หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง 

 ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

๓.วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม ่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๔. การประเมินค่างานของตําแหน่ง 
 

คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 
 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

    (   ) ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม 

          ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู ่ 

          (๑๐-๑๕ คะแนน)  

    (   ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขต  

          เนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม 

          ในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก  

          (๑๖-๒๐ คะแนน) 

    (   ) ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา 

          หลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ 

          ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ 

          สภาพการณ ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

    (   ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา 

          หลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการกําหนด  

          หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ 

          สภาพการณ ์(๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๒. ความยุ่งยากของงาน  

    (   ) เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก  มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

          (๑๐-๑๕ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขั้นตอน 

          วิธีการค่อนข้างหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ 

           ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน 

           ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องประยุกต์ 

          ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนด หรือ 

          ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

          สอดคล้องกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

      ๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

      ๓๐ 

เหตุผลในการพิจารณา 

 



คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบ 

 

๓. การกํากับตรวจสอบ 

     (   ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  

           (๑-๕ คะแนน) 

    (   ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

           บ้าง   (๖-๑๐ คะแนน) 

    (   ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการ 

           ปฏิบัติงานเป็นระยะตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน  

           (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (   ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ 

           ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  

           (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๔. การตัดสินใจ  

    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง (๑-๕ คะแนน) 

    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง 

           ค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แก้ไข 

           ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง 

          อิสระ  สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหา 

          ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง 

          อิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ 

          ปฏิบัติงาน  (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

รวม 

       ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

       ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

      ๑๐๐ 

เหตุผลในการพิจารณา 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล     

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

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

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

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

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

  (   ) ผ่านการประเมิน 

  (   ) ไม่ผ่านการประเมิน 
 

คณะกรรมการประเมินคา่งานลงนาม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(หัวหน้าหน่วยงานที่รบัผิดชอบด้านการเจ้าหน้าท่ี) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป.ส. ๓ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- - - - - - - - - - 

หลักเกณฑ์การประเมินคา่งานสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

  การประเมินคุณภาพงานของตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ

เช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่างานของตําแหน่งตามลักษณะงานหน้าที่

และความรบัผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการใน

การปฏิบตัิงาน โดยกําหนดองค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ

ย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี้ 

 

๑. ด้านความรู้และทักษะที่จําเป็นในงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้  

ความสามารถ ความรอบรู ้ความชํานาญงาน และทกัษะที่พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์การทํางานและการ

ฝึกฝน ซ่ึงผู้ปฏิบตัิงานในตาํแหน่งนั้นต้องมีเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ของตําแหน่งนั้นได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจําแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังน้ี 

  องค์ประกอบที่ ๑ ความรู้และความชาํนาญงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้

ความสามารถ ความรอบรู ้ความชํานาญงาน และทกัษะทีจ่ะต้องมีเพื่อปฏิบตัิงานให้สําเร็จลุล่วงไปได้ โดย

พิจารณาจากสภาพงานของตําแหน่งนัน้ ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 

(๑) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิค  

หรืองานฝีมือเฉพาะทางระดับสูง ความชํานาญในงานจะพัฒนาข้ึนจากการส่ังสมประสบการณ์และการส่ังสม

ทักษะในเชิงลึกซ้ึง (๑-๑๐ คะแนน) 

(๒) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ซ่ึงเปน็งานทีต่้องใช ้

กระบวนการแนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ความรูที้่เกีย่วข้องกับสายอาชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน)  

(๓) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 

หรือทกัษะ และความชํานาญเฉพาะตัวสูงมากในตําแหน่งหน้าที่ทีร่บัผิดชอบ รวมทั้ง เปน็งานที่จะต้องแก้ไข

ปัญหาทียุ่่งยากซับซ้อนและให้คําปรึกษาได้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 



 

(๔) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจนสามารถนํามาวางแผนกลยุทธ์หรือ 

นโยบายของหน่วยงานได้ รวมทั้งเป็นงานทีต่้องเป็นผู้นําในการพัฒนา หรือการริเริ่มโครงการที่เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อพันธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน) 

  องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ความสามารถ

ในการบริหารจัดการที่ต้องการของตําแหน่งนัน้ ๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงานและการบริหารจัดการในการ

วางแผน กํากบั ตรวจสอบ คิดตามการปฏิบตัิงานดังนี้ (๒๐ คะแนน) 

   (๑) เปน็งานทีต่้องปฏิบัติทีม่ีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนบัสนุนวตัถปุระสงค์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑-๕ คะแนน) 

   (๒) เปน็งานทีต่้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือ รวมทั้งการ

ให้คําแนะนําผู้ปฏิบตัิงานอืน่ เพื่อสนบัสนุนวตัถปุระสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึง่หรือ 

หลายอย่างในเชิงกลยทุธ์ของหน่วยงาน (๖-๑๐ คะแนน) 

   (๓) เป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ให้

คําปรึกษาและประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 

   (๔) เปน็งานทีต่้องบริหารจดัการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเปน็ผู้นาํในเชิงวิชาการ

หรือวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 

  องค์ประกอบที่ ๓ การสือ่สารและปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานเป็นสําคัญดังน้ี 

(๒๐ คะแนน) 

   (๑) เปน็งานทีต่้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บคุคลภายนอก หรือผู้รับบริการ โดยการ

นําเสนอความคิดหรือการเป็นผู้ฟังที่ดี เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิต์ามที่กาํหนดไว้ (๑-๕ คะแนน) 

   (๒) เปน็งานทีต่้องสามารถให้คําแนะนํา หรือคําปรึกษาแก่บุคคลอืน่ รวมทั้งสามารถ

สอนงานแก่ทีมได้ (๖-๑๐ คะแนน) 

   (๓) เป็นงานทีต่้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจ

ของหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า (๑๑-๑๕ คะแนน) 

   (๔) เป็นงานทีต่้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจใน

ระดับกลยุทธ์และนโยบายที่นําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 



  ๒. ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของการใช้

ความคิดและการตัดสินใจ ซ่ึงเกี่ยวข้องกบักระบวนการ ข้ันตอนที่ตาํแหน่งนั้นจะต้องนําความรู้มาใช้ในการ

แก้ปัญหา เพือ่ให้งานบรรลุวัตถปุระสงค์ ซ่ึงจําแนกออกเปน็องค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ ๔ กรอบแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของ

ความคิดเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานน้ันตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามกฎหมายที่กําหนดไว้ 

ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 

   (๑) เปน็งานทีต่้องแก้ไขในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะกําหนดทางเลือก วิธีการ หรือ

แนวทางภายใต้กรอบแนวคิดของหน่วยงาน (๑-๑๐ คะแนน) 

   (๒) เปน็งานทีต่้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมายระยะส้ันของหน่วยงานซึ่ง

เป็นงานที่มีอิสระในการคิดแนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือข้ันตอนใหม่ ๆ เพือ่ให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ที่

กําหนดไว้ (๑๑-๒๐ คะแนน) 

   (๓) เป็นงานทีต่้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของ

หน่วยงาน ซ่ึงเป็นงานที่มีอิสระในการกําหนดกลยทุธ ์แผนงาน หรือโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ที่

กาํหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 

   (๔) เป็นงานทีต่้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงเปน็

งานทีมี่อิสระในการบรูณาการและกําหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถปุระสงค์ที่กําหนด

ไว้ (๓๑-๔๐ คะแนน) 

  องค์ประกอบที่ ๕ อิสระในการคิด หมายถึง ระดับของการคิด หรือการตัดสินใจทีจ่ะ

พิจารณาดําเนินการตามกรอบและแนวทางทีม่ีอยู่ หรือกําหนดแนวทาง ทิศทาง หรือนโยบายในการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงาน ดังน้ี (๒๐ คะแนน) 

    (๑) เปน็งานทีต่้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินในการใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือ

วิชาการต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้ได้ (๑-๕ คะแนน) 

   (๒) เปน็งานทีต่้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการกําหนดแนวทางหรือ

เป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้งงานอ่ืนทีอ่าจต้องคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม่ ๆ เพ่ือ

ผลสัมฤทธิ์ทีก่ําหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน) 

   (๓) เป็นงานทีต่้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการปรบันโยบายหรือกลยทุธ์

ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ทีก่ําหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

   (๔) เป็นงานทีต่้องคิดหรือตดัสินใจในการกําหนดนโยบาย กลยทุธ ์หรือภารกิจ 

ใหม่ ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน)   
องค์ประกอบที่ ๖ ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ระดับของความคิดริเริ่ม 



สร้างสรรค์ในการแก้ไขหรือจัดการกับปญัหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตัิงานของตําแหน่งตามความรบัผิดชอบหรือ

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปได้ โดยพิจาณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รปูแบบของการคิด และ

กระบวนการจัดการข้อมูลของตําแหน่งดังนี้ (๒๐ คะแนน) 

(๑) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่มีรปูแบบค่อนข้างแน่นอนหรือมีลักษณะ 

คล้ายคลึงกับสถานการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑-๕ คะแนน) 

(๒) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่อาจต้องคิดหาเหตุผล เพื่อทบทวนหรือ 

แก้ปัญหาหรือแนวทางที่เคยปฏิบัต ิเพื่อให้บรรลุสัมฤทธิ์ผลที่กําหนด (๖-๑๐ คะแนน) 

(๓) เปน็งานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องมีการประเมินและตึความโดยใช้ 

วิจารณญาณ เพื่อตัดสินหาทางแก้ปัญหาที่อาจมีความเสี่ยงและไม่มีคําตอบเพียงคําตอบเดียว (๑๑-๑๕ 

คะแนน) 

(๔) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษที่อาจไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนซ่ึงต้องใช้ 

ความคิดสร้างสรรค์ หรือความคิดนอกกรอบ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิใ์นระดับสถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ 

คะแนน) 

 

 ๓. ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบทีเ่กิดข้ึนจากงาน

ความรบัผิดชอบหรือคุณภาพของงานที่เกิดข้ึน รวมถึง ความอิสระหรือข้อจํากัดในการปฏิบัติงานของตําแหน่ง

นั้น ซ่ึงจําแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังน้ี 

 องค์ประกอบที่ ๗ การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ระดับและขอบเขตของลักษณะงานทีต่้องใช้

กระบวนการคิด พิจารณา จําแนก สังเคราะห์ข้อมูลประกอบการตดัสินใจ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิต์าม

เป้าหมายและนโยบายของหน่วยงานดังน้ี (๔๐ คะแนน)  

  (๑) เปน็งานทีจ่ะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ

หรือเชิงคุณภาพ สําหรบัจดัทําข้อเสนอหรือรายงานรปูแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานระดับกอง

หรือเทียบเท่า (๑-๑๐ คะแนน) 

  (๒) เปน็งานทีต่้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพือ่

กําหนดหลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สําคัญ หรือสร้างแบบจําลองเพื่อสนับสนนุ

ภารกิจของหน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 

  (๓) เป็นงานทีต่้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้

บรรลุผลสัมฤทธิต์ามพันธกิจของหน่วยงาน (๒๑-๓๐ คะแนน) 



  (๔) เป็นงานทีต่้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสําหรับ

การประเมินสถานการณ์ เพ่ือกําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ 

คะแนน) 

  องค์ประกอบที่ ๘ อิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของการวินิจฉัยหรือ

ตัดสินใจในการปฏิบตัิงาน โดยพิจารณาจากการได้รบัอํานาจ การควบคุม กํากบั ตรวจสอบ และการบงัคับ

บัญชาภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจํากัดทางกฎหมายที่กําหนดไว้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานดังนี้ (๒๐ คะแนน) 

(๑) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจต้อง 

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือขอคําปรึกษาตามสมควร (๑-๕ คะแนน) 

(๒) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คําปรึกษาภายใต้นโยบายของ 
หน่วยงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ ์และคําปรึกษาตามสมควร (๖-๑๐ คะแนน) 

(๓) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ 
หน่วยงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

(๔) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ 
สถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 องค์ประกอบที่ ๙ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบ

ที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตําแหน่งนัน้ ซ่ึงส่งผลต่อการบรรลุวตัถปุระสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดย

พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของตําแหน่งงานและสถาบนัอุดมศึกษาดังนี้ (๔๐ คะแนน) 

(๑) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของวัตถปุระสงค์ หรือภารกิจ 

หลักของหน่วยงาน (๑-๑๐ คะแนน) 

(๒) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน แผนการปฏิบัติงานหรือการวางแผน 

กลยุทธ์โดยรวมของหน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 

(๓) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน แผนการปฏิบัติงานหรือการวางแผน 

กลยุทธ์โดยรวมของสถาบนัอุดมศึกษา (๒๑-๓๐ คะแนน) 

(๔) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโดยรวมท้ังหมดของภาครฐั และยัง 

ส่งผลต่อการกําหนดแผนกลยุทธ์และแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 องค์ประกอบที่ ๑๐ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง หมายถึง ลักษณะสําคัญของ 

หน้าที่ความรบัผิดชอบของตําแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถปุระสงค์ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  

โดยพิจารณาจากลักษณะหน้าที่ความรบัผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนของตําแหน่งนั้นต่อภารกิจโดยรวมของ

หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาดังน้ี (๔๐ คะแนน) 

 



(๑) เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้คําปรึกษาแนะนําแก่บคุคลหรือหน่วยงานอ่ืน 

ตามกรอบความรู้หรือแนวทางที่กําหนดไว้ (๑-๑๐ คะแนน) 

(๒) เป็นงานพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ แนวทาง หรือ 

นโยบายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนําไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 

(๓) เป็นงานบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลสัมฤทธิ์ การตัดสินใจมีความสําคัญ 

มากกว่ากระบวนการที่กําหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 

(๔) เป็นงานให้คําปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสายอาชีพ ซ่ึงจะส่งผล 

ต่อการกําหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๓๑-๔๐ คะแนน) 
 

เกณฑ์การตดัสิน 

 

 ระดับเช่ียวชาญ ได้คะแนน ๑๗๐ คะแนนข้ึนไป 

 ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ได้คะแนน ๒๓๕ คะแนนข้ึนไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินค่างานสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

๑.   ตําแหน่งเลขที่.............. 
 

 ช่ือตําแหน่ง.....................................................................ระดับ................................................ 

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

 ขอกําหนดเปน็ตําแหน่ง....................................................ระดับ................................................ 
 

 

 ๒.หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

๓.วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม ่

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

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

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

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

…………………………………………………….. 

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

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

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

……………………………………………………... 

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน........... ๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน........... 
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๔. การประเมินค่างานของตําแหน่ง 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบ 

 

๔.๑ องค์ประกอบด้านความรู้และความชํานาญ 

    (   ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะ 

          ระดับสูงในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝมืีอเฉพาะทาง 

          ระดับสูง ความชํานาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการ 

          สั่งสมประสบการณ์และการสั่งสมทักษะในเชงิลกึซึ้ง  

          (๑-๑๐ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 

          เฉพาะ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กระบวนการแนวคิด  

          ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ  

          (๑๑-๒๐ คะแนน)  

    (   ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเชิง  

           วิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ หรือทักษะ และความ 

           ชํานาญเฉพาะตัวสูงมากในตําแหน่งหน้าที่ 

           ที่รับผิดชอบ  รวมทัง้ เป็นงานที่จะต้องแก้ไขปัญหา 

           ที่ยุ่งยากซับซ้อน และให้คําปรึกษาได ้ 

           (๒๑-๓๐ คะแนน) 

    (   )  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจนสามารถ   

           นํามาวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของหน่วยงานได้  

           รวมทั้งเป็นงานที่ต้องเป็นผูน้ําในการพัฒนา หรือ 

           การริเริ่มโครงการที่เกิดประโยชนสู์งสุดต่อพันธกิจ 

           ของมหาวิทยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

    ๔.๒ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ  

    (   )  เป็นงานที่ต้องปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเนื้อ 

           งานเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

           หรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑-๕ คะแนน) 

    (   )  เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม  

           ประสานความร่วมมือ รวมท้ังการให้คําแนะนํา 

           ผู้ปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือ 

           ภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชิง 

           กลยุทธ์ของหน่วยงาน (๖-๑๐ คะแนน) 

      ๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

      ๒๐ 

เหตุผลในการพิจารณา 

 



คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบ 

 

    (   ) เป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม  

          บริหารจัดการงานวิชาการ ให้คําปรึกษาและ 

          ประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย  

          (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ 

          และเป็นผูน้ําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของ 

          มหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

    ๔.๓ องค์ประกอบด้านการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์) 

    (   ) เป็นงานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอก  

          หรือผูรั้บบริการ โดยการนําเสนอความคิดหรือการ 

          เป็นผูฟ้ังที่ด ีเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว ้ 

          (๑-๕ คะแนน) 

    (   )  เป็นงานที่ต้องสามารถให้คําแนะนํา หรือคําปรึกษา 

           แก่บุคคลอ่ืน รวมท้ังสามารถสอนงานแก่ทีมได ้ 

           (๖-๑๐ คะแนน) 

    (   )  เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่ 

           โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจของหน่วยงาน 

           ระดับกองหรือ   เทียบเท่า (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (   )  เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่ 

           โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับกลยุทธ์ 

           และนโยบายที่นําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย  

          (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

    ๔.๔ องค์ประกอบด้านกรอบแนวความคิดในการ  

          แก้ไขปัญหา  

    (   ) เป็นงานที่ต้องแก้ไขในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะ 

          กําหนดทางเลือก วิธีการ หรือแนวทางภายใต้กรอบ 

          แนวคิดของหน่วยงาน (๑-๑๐ คะแนน) 

     

 

 

 

 

       ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ๔๐ 

เหตุผลในการพิจารณา 

 

 



คะแนนที่ได้รับ คะแนนเต็ม องค์ประกอบ 

 

     (   ) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และ 

           เป้าหมายระยะสั้นของหน่วยงานซึ่งเป็นงานที่มี 

           อิสระในการคิด แนวทาง แผนงาน กระบวนการ  

           หรือขั้นตอนใหม ่ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

           ที่กําหนดไว้ (๑๑-๒๐ คะแนน) 

    (   )  เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ  

           และเป้าหมายระยะยาวของหน่วยงาน ซึ่งเป็นงาน 

           ที่มีอิสระในการกําหนดกลยุทธ์ แผนงาน หรือ 

           โครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว ้ 

           (๒๑-๓๐ คะแนน) 

    (   )  เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจ    

           ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการ 

           บูรณาการและกําหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่าง ๆ  

           เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้  

           (๓๑-๔๐ คะแนน) 
 

    ๔.๕ องค์ประกอบด้านอิสระในการคิด 

    (   ) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสิน 

           ในการใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการต่าง ๆ  

           ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว้ได ้ 

           (๑-๕ คะแนน) 

    (   )  เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ  

           ในการกําหนดแนวทางหรือเป้าหมายของหน่วยงาน  

           รวมทั้งงานอื่นที่อาจต้องคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ  

           แนวคิด หรือกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ 

           กําหนดไว้ได ้ (๖-๑๐ คะแนน) 

    (   )  เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ  

           ในการปรับนโยบายหรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพื่อ 

           เป็นแนวทางให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ 

           กําหนดไว้ได ้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

เหตุผลในการพิจารณา 

 



คะแนนที่ได้รับ คะแนนเต็ม องค์ประกอบ 

 

    (   ) เป็นงานที่ต้องคิดหรือตัดสินใจในการกําหนด 

          นโยบาย กลยุทธ์ หรือภารกจิใหม ่ๆ ของ 

          มหาวิทยาลัย  (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

    ๔.๖ องค์ประกอบด้านความท้าทายในการคิด 

           แก้ปัญหา      

    (   ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่มีรูปแบบ 

          ค่อนข้างแน่นอนหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับ 

          สถานการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑-๕ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่อาจต้องคิด 

          หาเหตุผล เพื่อทบทวนหรือแก้ปัญหาหรือแนวทาง 

          ที่เคยปฏิบัต ิเพื่อให้บรรลุสัมฤทธิ์ผลที่กําหนด  

          (๖-๑๐ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องมีการ 

          ประเมินและตึความโดยใช้วิจารณญาณ เพื่อตัดสิน 

          หาทางแก้ปัญหาที่อาจมคีวามเสี่ยงและไม่มีคําตอบ 

          เพียงคําตอบเดียว (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษที่อาจไม่ 

          เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์  

          หรือความคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน 

          ระดับมหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

    ๔.๗ องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  

    (   ) เป็นงานที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ 

          วิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ  

          สําหรับจัดทําข้อเสนอหรือรายงานรูปแบบต่าง ๆ  

          เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานระดับกองหรือ 

          เทียบเท่า  (๑-๑๐ คะแนน) 

 

       

 

 

      ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

       ๔๐ 

เหตุผลในการพิจารณา 

 

 



คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบ 

 

    (   )  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ 

           วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนดหลักการ 

           หรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่ 

           สําคัญ หรือสร้างแบบจําลองเพื่อสนับสนุนภารกิจ 

           ของหน่วยงาน  (๑๑-๒๐ คะแนน) 

    (   )  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ 

           วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุ 

           ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของหนว่ยงาน  

           (๒๑-๓๐ คะแนน  

    (   )  เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ 

           วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสําหรับการประเมิน 

           สถานการณ ์ เพื่อกําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และ 

           นโยบายของมหาวิทยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

    ๔.๘ องค์ประกอบด้านอิสระในการปฏิบัติงาน  

    (   ) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบาย 

          ของหน่วยงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์หรือ 

          ขอคําปรึกษาตามสมควร (๑-๕ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คําปรึกษา 

          ภายใต้นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจต้องรายงาน  

          ผลสัมฤทธิ์ และคําปรึกษาตามสมควร  

          (๖-๑๐ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ 

          ตามเป้าหมายของหน่วยงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ 

          ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

    ๔.๙ องค์ประกอบดา้นผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  

    (   ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วน 

          ของวัตถุประสงค ์หรือภารกจิหลักของหน่วยงาน  

          (๑-๑๐ คะแนน) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

      ๔๐ 

 

 

 

 

เหตุผลในการพิจารณา 

 



คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบ 

 

    (   ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน แผนการ 

          ปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของ 

          หน่วยงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน แผนการ 

          ปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของ 

          มหาวิทยาลัย (๒๑-๓๐ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานโดยรวม 

          ท้ังหมดของภาครัฐ และยังส่งผลต่อการกําหนดแผน 

          กลยุทธ์และแผนงานของมหาวิทยาลัย  

          (๓๑-๔๐ คะแนน) 

    ๔.๑๐ องค์ประกอบด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติของ 

            ตําแหน่ง 

     (   ) เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ 

          บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ตามกรอบความรูห้รือ 

           แนวทางที่กําหนดไว ้(๑-๑๐ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ ์ระบบ  

          ต้นแบบ คู่มือ แนวทาง หรือนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ 

          สามารถนําไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  

          (๑๑-๒๐ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์  

          การตัดสินใจมีความสําคัญมากกว่ากระบวนการที่ 

          กําหนดไว ้(๒๑-๓๐ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานให้คําปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็น 

          พิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะสง่ผลตอ่การกําหนด 

          กลยุทธ์ของหน่วยงาน (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

รวม 

 

 

 

 

 

 

 

       ๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ๑๐๐ 

เหตุผลในการพิจารณา 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล     

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

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

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

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

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

  (   ) ผ่านการประเมิน 

  (   ) ไม่ผ่านการประเมิน 
 

คณะกรรมการประเมินคา่งานลงนาม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(หัวหน้าหน่วยงานที่รบัผิดชอบด้านการเจ้าหน้าท่ี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป.ส. ๔ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ว่าด้วย  การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

- - - - - - - - - - 

หลักเกณฑ์การประเมินคา่งานสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

ในกรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใชวิ้ชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

 

องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน 
 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน) 

  ๑.๑ ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริม่ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู ่ 

   (๑-๕ คะแนน) 

 ๑.๒ ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขต เนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริม่ 

   ในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๑.๓ ปฏิบัติงานที่ยากหรืองานทีม่ีขอบเขตเน้ือหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยน 

  วิธีการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานทีม่ีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ ความคิดริเริม่ในการ 

  กําหนด หรือปรบัเปล่ียนแนวทางปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์   (๑๖- ๒๐ คะแนน) 
 

๒. ความยุ่งยากของงาน (๒๐ คะแนน) 

 ๒.๑  เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (๑-๕ คะแนน) 

 ๒.๒  เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีข้ันตอนวิธีการค่อนข้างหลากหลาย (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๒.๓  เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยกุต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ 

   ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๒.๔  เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยกุต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนดหรือ 

   ปรบัเปล่ียนแนวทางปฏิบตัิงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์  (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๓. การกําหนดตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 

 ๓.๑ ได้รบัการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 

 ๓.๒  ได้รบัการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง (๖-๑๐ คะแนน) 



 ๓.๓  ได้รบัการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบตัิงานเปน็ระยะตามทีก่าํหนด 

         ในแผนปฏิบัติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๓.๔  ได้รบัการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  

         (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 

 ๔.๑  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง (๑-๕ คะแนน) 

 ๔.๒  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนด แนวทาง แก้ไขปัญหา 

   ในงานที่รบัผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๔.๓  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไข 

  ปัญหาในการปฏิบัติงานที่รบัผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๔.๔  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ 

   ปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๕. การบริการจัดการ (๒๐ คะแนน) 

 ๕.๑  เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยมีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถปุระสงค์อย่างใดอย่าง 

  หนึ่งหรือหลายอย่างของหน่วยงาน (๑-๕ คะแนน) 

 ๕.๒  เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือ รวมทั้งการให้คําแนะนํา 

  ผู้ปฏิบตัิงานอืน่  เพื่อสนับสนุนวตัถปุระสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างในเชิง 

  กลยุทธ์ของหน่วยงาน (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๕.๓ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจดัการงานวิชาการ ให้คําปรึกษาและ 

  ประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๕.๔  เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็นผู้นําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของ 

  สถาบันอุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

เกณฑ์การตดัสิน 

 หัวหน้าหน่วยงานระดับชํานาญการ ได้คะแนน ๖๐ คะแนนข้ึนไป 

 หัวหน้าหน่วยงานระดับชํานาญการพิเศษ ได้คะแนน ๗๐ คะแนนขึ้นไป 

 หัวหน้าหน่วยงานระดับเช่ียวชาญ ได้คะแนน ๘๐ คะแนนข้ึนไป 

 

 

 

 



แบบประเมินค่างานสําหรับตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชีย่วชาญ 

ในกรณีตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใชวิ้ชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 

  - - - - - - 

๑.   ตําแหน่งเลขที่.............. 

 ช่ือตําแหน่ง.....................................................................ระดับ................................................ 

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

 ขอกําหนดเปน็ตําแหน่ง....................................................ระดับ................................................ 
 

๒.หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งใหม่ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

๓.วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม ่

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

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

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

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

……………………………………………………………..………….. 

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

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

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

………………………………………………..………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๔. การประเมินค่างานของตําแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม 
  
3  

 

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ ๒๐ 

    (   ) ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและ  

 

 

 

 

 

 

      

       

          มาตรฐานชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

    (   ) ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง 

          หรือคู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู ่(๑๖-๒๐ คะแนน) 

    (   ) ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใช้วิธีการหรือแนวทาง 

          ปฏิบัติที่มีอยู่ได ้(๒๑-๒๕ คะแนน) 

    (   ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา 

          ค่อนข้างหลากหลายโดยปรับวิธีการ หรือแนวทาง 

          ปฏิบัติงานที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๒๐ ๒. ความยุ่งยากของงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     (   ) เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีคําแนะนํา คู่มือ และแนวทาง 

            ปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

     (   ) เป็นงานที่ค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย 

           (๑๖-๒๐ คะแนน) 

    (   ) เป็นงานที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ 

          ประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการ และแนวทาง 

          ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากมีความหลากหลาย     (   ) 

          และมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ 

          ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวีการและแนวทางปฏิบัติ 

          งานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๒๐ ๓. การกํากับตรวจสอบ  

 

 

 

 

    (   ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด  

          (๑-๕ คะแนน) 

    (   ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบ้าง 

          (๖-๑๐ คะแนน) 

    (   ) ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่ 

          มีความสําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

ได้รับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน     (   ) 

          น้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพิจารณา 



 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ องค์ประกอบ 

      

       

    

 ๔. การตัดสินใจ  

    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง โดยจะไดรั้บ 

          คําแนะนําในกรณีที่มีปัญหา (๑-๕ คะแนน) 

    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้ม ี

          การรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ  

          (๖-๑๐ คะแนน) 

    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก โดยให ้

          มีการรายงานผลการตัดสินใจในเร่ืองที่สําคัญ  

           (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (   ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก  

          สามารถวางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ  

          (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๕. การบริการจัดการ (๒๐ คะแนน) 

๕.๑ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยมีความหลากหลายใน

เนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

หลายอย่างของหน่วยงาน (๑-๕ คะแนน) 

๕.๒ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม 

ประสานความร่วมมือ รวมทั้งการให้คําแนะนําผู้ปฏิบัติงานอื่น  

เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือ

หลายอย่างในเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน (๖-๑๐ คะแนน) 

๕.๓ เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้านการวางแผน ติดตาม 

บริหารจัดการงานวิชาการ ให้คําปรึกษาและประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 

๕.๔ เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือ

วิชาชีพและเป็นผูน้ําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของสถาบัน-

อุดมศึกษา (๑๖-๒๐ คะแนน) 

รวม 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ๑๐๐ 

เหตุผลในการพิจารณา 

 

 



ป.ส. ๕ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

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

 

คํานิยาม 

 

๑. การประเมินค่างาน หมายถึง กระบวนการวัดคุณค่างานของตําแหน่ง โดยนํางานมาเปรียบเทียบกัน

ภายใต้ 

      องค์ประกอบที่เปน็ตัววัดหลักเพ่ือตีค่างาน 

๒.  ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง งานทีป่ฏิบตัิได้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค ์

๓.  สมรรถนะในการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานซึ่งกําหนดข้ึน 

    เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

๔.  ผลงานในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

  ๔.๑ คู่มือปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเส้นทางการทํางานในงานหลักของตาํแหน่งตั้งแต่ 

   จุดเริม่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ใน 

   การปฏิบตัิงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตัิงาน ตลอดจน แนวทางแก้ไขปัญหาและ 

   ข้อเสนอแนะในการปฏิบตัิงานดังกล่าว ซ่ึงต้องประกอบการปฏิบตัิงานมาแล้ว และต้องมีการ 

   ปรบัปรุงเปล่ียนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 

  ๔.๒ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่างม ี

   ระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิด 

   ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนัน้ ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงานหรือสถาบนัอุดมศึกษา 

  ๔.๓ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ผลงานทีแ่สดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบ 

   ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน   โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้าง 

    เบื้องต้น เพื่อให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหม่ในเรื่องนั้น ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่องานของ 

    หน่วยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 

  ๔.๔  ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานที่เปน็งานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการ 

    วิจัยที่เปน็ที่ยอมรับและมีวัตถปุระสงค์ทีชั่ดเจนเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมลูคําตอบหรือข้อสรุปรวมที ่

   เป็นประโยชน์และนําไปสู่การปรับปรงุพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานหรือ 

   สถาบันอุดมศึกษา 
 



  ๔.๕ ผลงานในลักษณะอื่น หมายถึง ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง  

   ซ่อมบํารุง ซ่ึงมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะต้อง 

   ประกอบด้วยบทวิเคราะห์ที่อธิบายและช้ีให้เหน็ว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนําไปสู่การ 

   ปรบัปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวต้องเปน็ผลงานที่ผ่านการ 

   พิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานน้ัน  

๕. การเผยแพร่งานวิจัย หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี้ 

  ๕.๑ เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจ 

   เผยแพร่เปน็รปูเล่มส่ิงพิมพ์หรือเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีกําหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน 

   ชัดเจน 

  ๕.๒ เผยแพร่ในหนงัสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอ่ืนทีม่ีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ 

   คุณภาพ 

  ๕.๓ นําเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชมุทางวิชาการ ซ่ึงภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มี 

   การบรรณาธิการและนําไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ  

   (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ๕.๔ การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ์ทีม่ีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐาน 

   ว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวง 

   วิชาการ และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกีย่วข้องอย่างกว้างขวาง   เมือ่ได้เผยแพร ่

   ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้นแล้ว การนํา  

   “งานวิจัย” นัน้ มาแก้ไขปรบัปรุงหรือเพ่ิมเติมส่วนใด ส่วนหนึง่ เพื่อนํามาเสนอขอกําหนด 

   ตําแหน่งเปน็ระดับสูงข้ึนและให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นั้นอีกครั้งหนึ่งจะกระทํา 

   ไม่ได้ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป.ส. ๖ 

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------------- 

 

แบบเสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน 

 

     คู่มือ                   งานเชิงวิเคราะห์                    งานวิจัย                  ผลงานลักษณะอื่น 

 

ผู้ร่วมงาน จํานวน..........คน แต่ละคนมีส่วนร่วมดังนี้ : 

 

ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

        ลงชื่อ................................... 

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

        ลงชื่อ................................... 

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

        ลงชื่อ................................... 

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

        ลงชื่อ................................... 

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

        ลงชื่อ................................... 

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


