
การประเมินค่างาน 

โครงการขอกาํหนดตาํแหน่งท่ีสงูขึ้นของบคุลากรสายสนบัสนุน 

22 พฤษภาคม 2557 

หอ้งการเรยีนการสอนทางไกล (IT) สาํนกัคอมพวิเตอร ์มหาวิทยาลยัทกัษณิ 

 

สายพณิ วิไลรตัน์ 

รองอธิการบดฝ่ีายพฒันาองคก์รและทรพัยากรบคุคล 



ขอ้มูลบคุลากรสายสนบัสนุน   
ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

• บคุลากรท่ีมีคุณสมบตัิครบตามหลกัเกณฑท่ี์จะขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ  
จาํนวน  256 คน จากบคุลากรทัง้หมด จาํนวน 459 คน (รอ้ยละ 56) 

ตาํแหน่ง จาํนวน รอ้ยละ 

ปฏบิติัการ 376 81.92 

ชาํนาญการ 67 14.60 

ชาํนาญการพเิศษ 16 3.49 

เชีย่วชาญ - - 



นโยบายของมหาวิทยาลยั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 



การพฒันาศกัยภาพและการสนบัสนุนเสน้ทางความกา้วหนา้ 
ตามสายงาน (Career Path): บคุลากรสายสนบัสนุน  

ยุทธศาสตรท่ี์ 4  พฒันาบคุลากรใหมี้สมรรถนะ ทกัษะทางวิชาชพีและความกา้วหนา้
ในสายอาชพี (Career Path) 

   ก.4 สง่เสรมิ พฒันาบคุลากรสายสนบัสนุนทุกระดบัอย่างต่อเนือ่ง 

    - โครงการพฒันาบุคลากรร่วมกบัมหาวิทยาลยัในประเทศใกลเ้คียงในลกัษณะ 
Shadowing Program 

     - โครงการ On the Job Training 

     - โครงการพฒันาบุคลากรตามสมรรถนะหลกั (Core Competencies) 

     - โครงการเตรยีมความพรอ้มบุคลากรสู่ประชาคมอาเซยีน 

 



การพฒันาศกัยภาพและการสนบัสนุนเสน้ทางความกา้วหนา้ 

ตามสายงาน (Career Path) : บคุลากรสายสนบัสนุน  (ต่อ) 
ก. 5 กระตุน้ใหบ้คุลากรสายสนบัสนุนสรา้งสรรคผ์ลงานเพือ่พฒันางานและ
ความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Path) 

    - โครงการพฒันาระบบสนบัสนุนเสน้ทางความกา้วหนา้ตามสายงาน (Career 
Path)  

 -- อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการทาํผลงาน  

    -- จดัใหมี้ท่ีปรกึษาและเครอืข่ายพีเ่ลี้ยงในการทาํผลงาน   

    -- จดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประสบการณใ์นการทาํผลงาน/การเขา้สู่
ตาํแหน่งท่ีสงูขึ้น 



การพฒันาศกัยภาพและการสนบัสนุนเสน้ทางความกา้วหนา้ 

ตามสายงาน (Career Path) (ต่อ) 
 - โครงการพฒันางาน พฒันาคน: หนึง่หน่วยงาน หนึง่นวตักรรม 

 - โครงการ R2R จากปัญหาหนา้งาน 

    โจทยวิ์จยัของมหาวิทยาลยั ท่ีตอ้งการทีมวิจยั 

        โครงการศกึษาและวิเคราะหก์ารบรหิารค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลการปฏบิติังาน 

        โครงการ e-Performance 

        โครงการศกึษารปูแบบการจดัสวสัดกิารของมหาวิทยาลยัในกาํกบัของรฐัและองคก์รช ัน้นาํ 

        โครงการศกึษาและปรบัปรงุระบบการประเมินบคุลากรใหม่เพือ่ต่อสญัญาจา้ง 

        โครงการศกึษาและปรบัปรงุระบบการประเมินบคุลากรใหม่เพือ่ต่อสญัญาจา้ง 

        โครงการพฒันามาตรฐานภาระงานสายสนบัสนุน 

      Engagement 



อยากมีตาํแหน่งสงูขึ้น : เริม่ตน้อย่างไร 

• การศกึษาขอ้มูล 

– ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ 

– การประเมินค่างาน ผลการปฏบิติังานและคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของตาํแหน่ง  

– ลกัษณะของผลงานท่ีใชเ้สนอขอกาํหนดตาํแหน่ง 

– ลกัษณะการมีส่วนร่วมในผลงานและการเผยแพร่ 

– ลกัษณะการเผยแพร่ 

– ลกัษณะคุณภาพของผลงานแต่ละประเภท 

– แบบประเมินผลงานแต่ละประเภท 

• การวางแผน/เตรยีมตวั 

 

 



อยากมีตาํแหน่งสงูขึ้น : เริม่ตน้อย่างไร (ต่อ) 
• การวางแผน/การเตรยีมตวั (ต่อ) 

– จะยืน่เสนอขอเม่ือใด  

– เวลา/การบรหิารเวลาใหเ้หมาะสม 

•การปฏบิตัิงานประจาํ 

•ชวิีตส่วนตวั 

•การทาํผลงานทางวิชาการ 

– การจดัเตรยีมขอ้มูลเพือ่เขยีนประวตัิส่วนตวั 

 



การประเมินค่างาน 



การประเมินค่างาน (Job Evaluation) คอือะไร 

การประเมินคุณภาพงานของตาํแหน่ง หรอืการจดัลาํดบัช ัน้งาน 
หรอืตค่ีางาน เพือ่กาํหนดระดบัตาํแหน่งที่สมเหตุสมผลและเป็น
ธรรม  โดย นาํงานมาวิเคราะหล์กัษณะหนา้ที่ ความรบัผดิชอบ 

คุณภาพ และความยุ่งยากของงานท่ีเป็นปัจจุบนั 



 
เม่ือไหร่ตอ้งมีการประเมินค่างาน 

 
• มีการกาํหนดตาํแหน่งใหม่ในหน่วยงาน  

• หนา้ท่ีความรบัผดิชอบและคุณภาพงานของตาํแหน่งเปลีย่นไป 



การประเมินค่างาน 

 • ประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง มาตรฐานการกาํหนดระดบัตาํแหน่งและการแต่งต ัง้ขา้ราชการพล
เรอืนในสถาบนัอดุมศกึษาใหด้าํรงตาํแหน่งสงูขึ้น พ.ศ. 2553 

(๑) ตาํแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัชาํนาญงาน และชาํนาญงานพเิศษ ตาํแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ ระดบัชาํนาญการและระดบัชาํนาญการพเิศษ 
(แบบประเมินค่างานเอกสารแนบทา้ย 1 และ 2) 

(ก) องคป์ระกอบในการประเมิน  

 (ก๑)  หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ (๓๐ คะแนน)    

 (ก๒)  ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 

 (ก๓)  การกาํกบัตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 

 (ก๔)  การตดัสนิใจ (๒๐ คะแนน) 



การประเมินค่างาน 

 
(๒) ตาํแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ ระดบัเชีย่วชาญและ

ระดบัเชีย่วชาญพเิศษ  องคป์ระกอบในการประเมิน  (แบบประเมินค่างาน
เอกสารแนบทา้ย 3) 

    (ก) ดา้นความรูแ้ละทกัษะท่ีจาํเป็นในงาน (80 คะแนน)                    

  (ข) ดา้นความสามารถในการตดัสนิใจแลแกปั้ญหา  (80 คะแนน) 

  (ค) ดา้นภาระงานท่ีรบัผดิชอบ  (140 คะแนน) 

 

  



การประเมินค่างาน 

 (๓) ตาํแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ ระดบัชาํนาญการ 
ชาํนาญการพเิศษและระดบัเชีย่วชาญ กรณตีาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงาน 
องคป์ระกอบในการ (แบบประเมินค่างานเอกสารแนบทา้ย 4) 

(ก) หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ ( 20 คะแนน)    

(ข)  ความยุ่งยากของงาน ( 20 คะแนน)     

(ค) การกาํกบัตรวจสอบ ( 20 คะแนน)  

(ง) การตดัสนิใจ (  20  คะแนน) 

(จ) การบรหิารจดัการ ( 20  คะแนน)  

 

 

 



คะแนนการประเมินค่างาน 

•  เกณฑก์ารตดัสนิ 

–  ระดบัชาํนาญงาน ชาํนาญการ               64    คะแนนขึ้นไป (เต็ม 
100 คะแนน) 

–  ระดบัชาํนาญงานพเิศษ ชาํนาญการพเิศษ  84    คะแนนขึ้นไป (เต็ม 
100 คะแนน) 

–  ระดบัเชีย่วชาญ   170  คะแนน (เต็ม 300 คะแนน)  

–  ระดบัเชีย่วชาญพเิศษ  235   คะแนน (เต็ม 300 คะแนน)  

 



คะแนนการประเมินค่างาน 

•  เกณฑก์ารตดัสนิกรณหีวัหนา้หน่วยงาน 

–  ระดบัชาํนาญการ            60    คะแนนขึ้นไป (เต็ม 100 คะแนน) 

–  ระดบัชาํนาญการพเิศษ      70   คะแนนขึ้นไป (เต็ม 100 คะแนน) 

–  ระดบัเชีย่วชาญ   80 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน)  

 

 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัชาํนาญงานและระดบัชาํนาญงานพเิศษ (เต็ม 100 คะแนน) 

1. หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ ( 30 คะแนน ) 

    1.1   ปฏบิติังานระดบัตน้ ซึง่มีแนวทางปฏบิติัและมาตรฐานชดัเจน (10-15 คะแนน) 

    1.2   ปฏบิติังานท่ีค่อนขา้งยากโดยอาศยัคาํแนะนาํ แนวทาง หรอืคู่มือปฏบิติังานท่ีมีอยู่ 

(16-20 คะแนน) 

    1.3   ปฏบิติังานท่ียาก โดยปรบัใชวิ้ธีการหรอืแนวทางปฏบิติัท่ีมีอยู่ได ้(21-25 คะแนน) 

    1.4   ปฏบิติังานท่ียากมาก หรอืงานท่ีมีขอบเขต เนื้อหาค่อนขา้งหลากหลาย โดยปรบั

วิธีการหรอืแนวทางปฏบิติังานท่ีมีอยู่ (26-30 คะแนน) 



 

     หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัชาํนาญงานและระดบัชาํนาญงานพเิศษ 

2. ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน) 

    2.1  เป็นงานทีไ่มยุ่ง่ยาก มีคาํแนะนาํ คูมื่อ และแนวทางปฏิบตัิทีช่ดัเจน (10-15 คะแนน) 

    2.2  เป็นงานทีค่่อนขา้งยากมีแนวทางปฏิบตัิที่หลากหลาย (16-20 คะแนน) 

    2.3  เป็นงานทียุ่่งยากตอ้งประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณใ์นการเลือกใชว้ธีิการ และ

แนวทางใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ ์(21-25 คะแนน) 

     2.4  เป็นงานทีมี่ความยุ่งยากซบัซอ้นมาก มีความหลากหลายและมีข ัน้ตอนวิธีการท่ียุ่งยาก 
ตอ้งประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณ ์ในการปรบัเปล่ียนวธีิการและแนวทางปฏิบตัิงานให ้

เหมาะสมกบัสภาพการณ ์ (26-30 คะแนน) 



 

หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัชาํนาญงานและระดบัชาํนาญงานพเิศษ 

3. การกาํกบัตรวจสอบ (20 คะแนน) 

    3.1  ไดร้บัการกาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบอย่างใกลช้ดิ (1-5 คะแนน) 

    3.2  ไดร้บัการกาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบการปฏบิตัิงานบา้ง (6-10 คะแนน) 

    3.3  ไดร้บัการกาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบเฉพาะบางเรือ่งท่ีมีความสาํคญั (11-15 
คะแนน) 

    3.4  ไดร้บัการกาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบการปฏบิตัิงานนอ้ยมาก (16-20) 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 

ระดบัชาํนาญงานและระดบัชาํนาญงานพเิศษ 

4. การตดัสนิใจ (20 คะแนน) 

    4.1  ในการปฏิบตังิานมีการตดัสนิใจบา้ง โดยจะไดร้บัคาํแนะนาํในกรณีทีมี่ปัญหา (1-5 

คะแนน) 

    4.2  ในการปฏิบตังิานมีการตดัสนิใจบางสว่น โดยใหมี้การรายงานผลการตดัสนิใจเป็นระยะ  

(6-10 คะแนน) 

     4.3  ในการปฏิบตังิานมีการตดัสนิใจคอ่นขา้งมาก โดยใหมี้การรายงานผลการตดัสนิใจในเรือ่ง

ทีส่าํคญั (11-15 คะแนน) 

    4.4  ในการปฏิบตังิานมีการตดัสนิใจคอ่นขา้งมาก สามารถวางแผนและกาํหนดแนวทางการ

ปฏิบตังิานและแกปั้ญหาในงานทีร่บัผิดชอบ (16-20 คะแนน) 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 

ระดบัชาํนาญการและระดบัชาํนาญการพเิศษ 

 
1. หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ (๓๐ คะแนน)  
1.1 ปฏบิติังานระดบัตน้ โดยตอ้งใชค้วามคิดรเิริม่ประกอบกบัวิธีการ หรอืแนวทางปฏบิติัท่ีมีอยู่ 

(๑๐-๑๕ คะแนน) 
1.2 ปฏบิติังานท่ีค่อนขา้งยาก หรอืงานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาค่อนขา้งหลากหลายโดยตอ้งใชค้วามคิด

รเิริม่ในงานท่ีมีแนวทางปฏบิติันอ้ยมาก (16-20 คะแนน) 
1.3 ปฏบิติังานท่ียาก หรอืงานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยตอ้งใชค้วามคดิรเิริม่ในการ

ปรบัเปลีย่นวิธีการปฏบิติังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ ์ (21-25 คะแนน 
1.4 ปฏบิติังานท่ียากมาก หรอืงานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยตอ้งใชค้วามคิดรเิริม่ในการ

กาํหนด หรอืปรบัเปลีย่นแนวทางปฏบิติังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ ์(26-30 คะแนน) 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัชาํนาญการและระดบัชาํนาญการพเิศษ 

 2. ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน)  

     2.1  เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏบิติัท่ีชดัเจน (๑๐-๑๕คะแนน) 

     2.2  เป็นงานท่ีค่อนขา้งยุ่งยากซบัซอ้น และมีข ัน้ตอนวิธีการค่อนขา้งหลากหลาย  (16-20 
คะแนน) 

     2.3   เป็นงานท่ียุ่งยากซบัซอ้น ตอ้งประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณใ์นการปรบัเปลีย่น
วิธีการปฏบิติังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ ์  (21-25 คะแนน) 

     2.4   เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซบัซอ้นมาก ตอ้งประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณใ์นการ
กาํหนดหรอืปรบัเปลีย่นแนวทางปฏบิติังานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ ์ (26-30 
คะแนน) 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัชาํนาญการและระดบัชาํนาญการพเิศษ 

3. การกาํกบัตรวจสอบ (20 คะแนน) 

    3.1   ไดร้บัการกาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบอย่างใกลช้ิด (1-5 คะแนน)  

    3.2   ไดร้บัการกาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบการปฏบิติังานบา้ง (6-10 คะแนน) 

    3.3   ไดร้บัการตรวจสอบ ติดตามความกา้วหนา้ของการปฏบิติังานเป็นระยะตามท่ี
กาํหนดในแผนปฏบิติังาน (11-15 คะแนน) 

    3.4   ไดร้บัการตรวจสอบ ติดตามผลสมัฤทธ์ิของการปฏบิติังานตามแผนงาน/
โครงการ (16-20 คะแนน) 



4. การตัดสินใจ (20 คะแนน) ม ี4 ช่วงคะแนน เต็ม  20  คะแนน 

    หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัชาํนาญการและระดบัชาํนาญการพเิศษ 

 
4. การตดัสนิใจ (20 คะแนน) 

    4.1  ในการปฏบิติังานมีการตดัสนิใจบา้ง (1-5 คะแนน) 

    4.2  ในการปฏบิติังานมีการตดัสนิใจดว้ยตนเองค่อนขา้งมาก วางแผนและกาํหนด
แนวทาง แกไ้ขปัญหาในงานท่ีรบัผดิชอบ (6-10 คะแนน) 

    4.3  ในการปฏบิติังานมีการตดัสนิใจดว้ยตนเองอย่างอสิระ สามารถปรบัเปลีย่นแนวทาง
และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิติังานท่ีรบัผดิชอบ (11-15 คะแนน) 

    4.4  ในการปฏบิติังานมีการตดัสนิใจดว้ยตนเองอย่างอสิระในการรเิริม่พฒันาแนวทาง
และวิธีการปฏบิติังาน (16-20 คะแนน) 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัเชีย่วชาญและเชีย่วชาญพเิศษ  (300 ตะแนน) 

 

 
1. ดา้นความรูแ้ละความชาํนาญงาน (40 คะแนน) 

 1.1 เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถหรอืใชท้กัษะระดบัสงูในงานเชงิเทคนคิ หรอืงานฝีมือเฉพาะทาง

ระดบัสงู ความชาํนาญในงานจะพฒันาขึ้นจากการส ัง่สมประสบการณแ์ละการส ัง่สมทกัษะในเชงิลกึ (1-10 
คะแนน)  

    1.2 เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรูใ้นเชงิวิชาการหรอืวิชาชพีเฉพาะซึง่เป็นงานท่ีตอ้งใชก้ระบวนการแนวคดิ 
ทฤษฎหีรอืองคค์วามรูท่ี้เกีย่วขอ้งกบัสายอาชพี (11- 20 คะแนน)  

        1.3 เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู ้ความเชีย่วชาญในงานเชงิวิชาการหรอืวิชาชพีเฉพาะหรอืทกัษะ และความ 
ชาํนาญเฉพาะตวัสงูมากในตาํแหน่งหนา้ท่ีรบัผดิชอบ รวมทัง้เป็นงานท่ีจะตอ้งแกไ้ขปัญหาท่ียุ่งยาก ซบัซอ้น
และใหค้าํปรกึษาได ้(21-30 คะแนน)  

        1.4 เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู ้ความเชีย่วชาญจนสามารถนาํมาวางแผนกลยุทธ์หรอืนโยบายของหน่วยงาน
ได ้รวมทัง้เป็นงานท่ีตอ้งเป็นผูน้าํในการพฒันาหรอืการรเิริม่โครงการท่ีเกดิประโยชนส์งูสดุต่อพนัธกิจของ
สถาบนัอดุมศกึษา (31-40 คะแนน)   

 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัเชีย่วชาญและเชีย่วชาญพเิศษ  (300 ตะแนน) 

 
 

2. ดา้นการบรหิารจดัการ (20 คะแนน) 

    2.1 เป็นงานท่ีตอ้งปฏบิติัท่ีมีความหลากหลายในเนื้องาน เพือ่สนบัสนุนวตัถุประสงคอ์ย่าง

ใด อย่างหนึ่งหรอืหลายอย่างของหน่วยงาน (1-5 คะแนน) 

    2.2 เป็นงานท่ีตอ้งปฏบิติัดา้นการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือ รวมทัง้การให ้
คาํแนะนาํผูป้ฏบิติังานอืน่ เพือ่สนบัสนุนวตัถุประสงคห์รอืภารกจิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอื
หลายอย่างในเชงิกลยุทธ์ของหน่วยงาน (6-10 คะแนน) 

    2.3 เป็นงานท่ีตอ้งปฏบิติัดา้นการวางแผน ติดตาม บรหิารจดัการงานวิชาการ ให ้
คาํปรกึษาและประสานงานระหว่างหน่วยงานระดบันโยบาย (11-15 คะแนน)  

    2.4 เป็นงานท่ีตอ้งบรหิารจดัการงานวิชาการหรอืวิชาชีพ และเป็นผูน้าํในเชิงวิชาการหรอื
วิชาชีพของสถาบนัอดุมศกึษา (16-20 คะแนน)     

 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัเชีย่วชาญและเชีย่วชาญพเิศษ  (300 ตะแนน) 

 
3. ดา้นการติดต่อสือ่สารและปฏสิมัพนัธ์ (20 คะแนน) 

    3.1 เป็นงานท่ีตอ้งติดต่อสมัพนัธ์กบัทีมบุคคลภายนอกหรอืผูร้บับรกิาร โดยการนาํเสนอ

ความคิด หรอืการเป็นผูฟั้งท่ีด ีเพือ่ใหไ้ดผ้ลสมัฤทธ์ิตามท่ีกาํหนดไว(้1-5 คะแนน)  

    3.2 เป็นงานท่ีตอ้งสามารถใหค้าํแนะนาํ หรอื คาํปรกึษาแก่บุคคลอืน่ รวมทัง้สามารถสอน
งาน แก่ทีมได ้(6-10 คะแนน)  

    3.3 เป็นงานท่ีตอ้งสามารถติดต่อสือ่สารในระดบัท่ีโนม้นา้วและส่งผลต่อการตดัสนิใจของ
หน่วยงานระดบักองหรอืเทียบเท่า (11-15 คะแนน)  

    3.4 เป็นงานท่ีตอ้งสามารถติดต่อสือ่สารในระดบัท่ีโนม้นา้วและส่งผลต่อการตดัสนิใจในระดบั
กลยุทธ์และนโยบายท่ีนาํไปสู่ผลสมัฤทธ์ิของสถาบนัอดุมศกึษา (16-20 คะแนน)   

 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัเชีย่วชาญและเชีย่วชาญพเิศษ  (300 ตะแนน) 

 4. ดา้นกรอบแนวคดิในการแกไ้ขปัญหา (40 คะแนน) 

 4.1 เป็นงานท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหาในภาพรวมโดยอสิระ ท่ีจะกาํหนดทางเลอืก วิธีการหรอืแนวทางภายใต ้กรอบ

แนวคดิของหน่วยงาน (1-10 คะแนน)  

 4.2 เป็นงานท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหาภายใตน้โยบาย และ เป้าหมายระยะส ัน้ของหน่วยงาน ซึง่เป็นงานท่ีมีอสิระใน
การคดิแนวทาง แผนงาน กระบวนการหรอืข ัน้ตอนใหม่ๆ เพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้(11-
20 คะแนน)  

      4.3 เป็นงานท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหาภายใตน้โยบาย พนัธกจิและเป้าหมายระยะยาวของหน่วยงาน ซึง่เป็นงานท่ีมี
อสิระในการกาํหนดกลยุทธ์ แผนงาน หรอืโครงการเพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้(21-30 
คะแนน)  

     4.4 เป็นงานท่ีตอ้งแกไ้ขปัญหาภายใตทิ้ศทางและพนัธกจิของสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่เป็นงานท่ีมีอสิระใน
การบรูณาการและกาํหนดนโยบายหรอืเป้าหมายต่างๆ เพือ่ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้(31-40 
คะแนน)   

 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัเชีย่วชาญและเชีย่วชาญพเิศษ  (300 ตะแนน) 

 
5 ดา้นอสิระในการคิด (20 คะแนน)  

 5.1 เป็นงานท่ีตอ้งคิด พจิารณาเลอืกหรอืตดัสนิใจในการใชร้ะบบแนวคิด เทคนิค หรอื

วิชาการต่างๆท่ี เกีย่วขอ้งเพือ่ผลสมัฤทธ์ิท่ีกาํหนดไว ้(1-5 คะแนน)  

 5.2 เป็นงานท่ีตอ้งคิด พจิารณาเลอืกหรอืตดัสนิใจในการกาํหนดแนวทางหรอืเป้าหมายของ
หน่วยงาน รวมทัง้งานอืน่ท่ีอาจตอ้งคิดคน้องคค์วามรู ้ระบบ แนวคิด หรอืกระบวนการใหม่ๆ
เพือ่ผลสมัฤทธ์ิท่ีกาํหนดไว(้6-10 คะแนน)  

     5.3 เป็นงานท่ีตอ้งคิด พจิารณาเลอืกหรอืตดัสนิใจในการปรบันโยบายหรอืกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน เพือ่ เป็นแนวทางใหส้่วนราชการบรรลผุลสมัฤทธ์ิท่ีกาํหนดไว ้(11-16 คะแนน)  

     5.4 เป็นงานท่ีตอ้งคิด พจิารณาเลอืกหรอืตดัสนิใจในการปรบันโยบาย กลยุทธ์หรอืภารกจิ

ใหม่ของ สถาบนัอดุมศกึษา (16-20 คะแนน)   

 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัเชีย่วชาญและเชีย่วชาญพเิศษ  (300 ตะแนน) 

 
6 ดา้นความทา้ทายในการคดิแกปั้ญหา (20 คะแนน)  

 6.1 เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณที์่มีรปูแบบค่อนขา้งแน่นอนหรอืมีลกัษณะคลา้ยคลงึกบั 

สถานการณใ์นอดตีเป็นส่วนใหญ่ (1-5 คะแนน)  

 6.2 เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณที์่อาจตอ้งคดิหาสาเหตุเพือ่ทบทวน หรอืแกไ้ขปัญหาหรอื 
แนวทางท่ีเคยปฏบิติัเพือ่ใหบ้รรลผุลสมัฤทธ์ิท่ีกาํหนดไว ้(6-10 คะแนน)  

     6.3 เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณท่ี์ตอ้งมีการประเมินและตีความโดยใชวิ้จารญาณ เพือ่
ตดัสนิใจ หาทางแกไ้ขปัญหาท่ีอาจมีความเสีย่งและไม่มีคาํตอบเพยีงคาํตอบเดยีว (11-16 คะแนน)  

     6.4 เป็นงานท่ีตอ้งจดัการกบัสถานการณพ์เิศษท่ีอาจไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อน ซึง่ตอ้งใชค้วามคดิ 
สรา้งสรรคห์รอืความคดินอกกรอบ เพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธ์ิในระดบัสถาบนัอดุมศกึษา (16-20 

คะแนน)   



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัเชีย่วชาญและเชีย่วชาญพเิศษ  (300 คะแนน) 

 7. ดา้นการวิเคราะหข์อ้มูล (40 คะแนน)  

 7.1 เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถในการวิเคราะหข์อ้มูล ท ัง้ในเชงิปรมิาณหรอืเชงิคุณภาพ 
สาํหรบัจดัทาํขอ้เสนอหรอืรายงานรปูแบบต่างๆ เพือ่สนบัสนุนภารกจิของหน่วยงานระดบักองหรอื 
เทียบเท่า (1-10 คะแนน)  

 7.2 เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถในการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูล เพือ่กาํหนด หลกัการ
หรอืแนวทางออกแบบกระบวนการหรอืระบบที่สาํคญัหรอืสรา้งแบบจาํลอง เพือ่สนบัสนุนภารกจิของ
หน่วยงาน (11-20 คะแนน)  

     7.3 เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถในการวิเคราะห์และสงัเคราะหข์อ้มูล เพือ่บรรลผุลสมัฤทธ์ิ
ตามพนัธกจิของหน่วยงาน (21-30 คะแนน)  

 7.4 เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถในการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูล สาหรบัการประเมิน

สถานการณ ์เพือ่กาํหนดทิศทางในเชงิกลยุทธ์และนโยบายของสถาบนัอดุมศกึษา (31-40 คะแนน) 

  
 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัเชีย่วชาญและเชีย่วชาญพเิศษ  (300 ตะแนน) 

 
8 ดา้นอสิระในการปฏบิติังาน (20 คะแนน)  

 8.1 เป็นงานท่ีมีอสิระในการปฏบิติังานภายใต ้นโยบายของหน่วยงาน โดยอาจตอ้ง

รายงานผลสมัฤทธ์ิหรอืขอคาํปรกึษาตามสมควร (1-5 คะแนน)  

 8.2 เป็นงานท่ีมีอสิระในการปฏบิติังานหรอืใหค้าํปรกึษาภายใตน้โยบายของหน่วยงาน 
โดยอาจตอ้งรายงานผลสมัฤทธ์ิหรอืขอคาํปรกึษาตามสมควร (6-10 คะแนน)  

    8.3 เป็นงานท่ีมีอสิระในการปฏบิติังานใหไ้ดผ้ล ผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายของหน่วยงาน 
(11-16 คะแนน)  

 8.4 เป็นงานท่ีมีอสิระในการปฏบิติังานใหไ้ดผ้ลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายของ

สถาบนัอดุมศกึษา (16-20 คะแนน  
 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 
ระดบัเชีย่วชาญและเชีย่วชาญพเิศษ  (300 ตะแนน) 

 
9 ดา้นผลกระทบการปฏบิติังาน (40 คะแนน)  

 9.1 เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของวตัถุประสงค ์หรอืภารกจิหลกัของ

หน่วยงาน (1-10 คะแนน)  

 9.2 เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน แผนปฏบิติังานหรอืการวางแผนกลยุทธ์
โดยรวมของหน่วยงาน (11-20 คะแนน)  

    9.3 เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อการดาํเนนิงาน แผนปฏบิติังานหรอืการวางแผนกลยุทธ์
โดยรวม ของสถาบนัอดุมศกึษา (21-30 คะแนน)  

 9.4 เป็นงานท่ีมีส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงาน โดยรวมทัง้หมดของภาครฐั และยงัส่งผลต่อ
การกาํหนดแผนกลยุทธ์และแผนงานของสถาบนัอดุมศกึษา (31-40 คะแนน)   

  

 



หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานสาํหรบัตาํแหน่ง 

ระดบัเชีย่วชาญและเชีย่วชาญพเิศษ  (300 ตะแนน) 
10 ดา้นลกัษณะงานปฏบิติังานของตาํแหน่ง (40 คะแนน)  

 10.1 เป็นงานสนบัสนุน ประสาน ใหค้าํปรกึษาแนะนาํแก่บุคลากรหรอืหน่วยงานอืน่ ตาม

กรอบความรู ้หรอืแนวทางท่ีกาํหนดไว ้(1-10 คะแนน)  

 10.2 เป็นงานพฒันาและกาํหนดหลกัเกณฑ ์ระบบ ตน้แบบคู่มือ หรอืนโยบายต่างๆ 
เพือ่ใหส้ามารถนาํไปใชไ้ดต้ามภารกจิของแต่ละหน่วยงาน (11-20 คะแนน)  

 10.3 เป็นงานบรหิารจดัการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลสมัฤทธ์ิ การตดัสนิใจมีความสาํคญั
มากกว่ากระบวนการท่ีกาํหนดไว ้(21-30 คะแนน)  

 10.4 เป็นงานใหค้าํปรกึษาโดยใชค้วามเชีย่วชาญเป็นพเิศษในสายอาชีพ ซึง่ส่งผลต่อการ

กาํหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน (31-40 คะแนน)   
 



การประเมินค่างาน: เทคนคิการเขยีน 

 



 
 

คาํสาํคญั (Key Word) ในแบบประเมินค่างาน 
• ค่อนขา้งยาก ยาก ยากมาก ค่อนขา้งยุ่งยากซบัซอ้น ยุ่งยากซบัซอ้น มีความยุ่งยากซบัซอ้น

มาก 

–  ผูเ้สนอขอตาํแหน่งตอ้งนาํงานท่ีปฏบิติัมาเขยีนชี้แจง อธิบาย ลงในแบบฟอรม์ใหเ้ป็น
รปูธรรมว่า งานท่ีทาํน ัน้  

• ค่อนขา้งยาก  ค่อนขา้งยากอย่างไร? 

• ยาก ยากอย่างไร? 

• ยากมาก ยากมากอย่างไร? 

• ค่อนขา้งยุ่งยากซบัซอ้น ค่อนขา้งยุ่งยากซบัซอ้น ? 

• ยุ่งยากซบัซอ้น  ยุ่งยากซบัซอ้น ? 

• มีความยุ่งยากซบัซอ้นมาก มีความยุ่งยากซบัซอ้นมาก อย่างไร? 

ไม่นาํคาํเหล่านี้มาเขยีนต่อทา้ยหรอืขยายความเพยีงอย่างเดยีว 



เทคนคิการเขยีน หนา้ที่ความรบัผดิชอบใหเ้ป็นรปูธรรม  

• ผูเ้สนอขอตาํแหน่งตอ้งเขยีนว่างานท่ีปฏบิตัิเป็นอย่างไร?  

– ถา้ปฏบิติังานระดบัตน้ (10-15คะแนน)  

– ถา้ปฏบิติังานท่ีค่อนขา้งยาก (16-20คะแนน) งานน ัน้ค่อนขา้งยากอย่างไร?  

– ถา้ปฏบิติังานท่ียาก (21-25คะแนน) งานน ัน้ยากอย่างไร?  

– ถา้ปฏบิติังานท่ียากมาก (26-30คะแนน) งานน ัน้ยากมากอย่างไร?  

 

ผูเ้สนอขอตาํแหน่งตอ้งนาํคาํเหล่านี้มาเขยีนขยาย 

งานท่ีตนปฏบิตัิใหเ้ป็นรปูธรรม  



 
เทคนคิการเขยีน หนา้ที่ความรบัผดิชอบ  

• กรณขีอระดบัชาํนาญการพเิศษ (ซ ี8 เดมิ) ตามเกณฑจ์ะตอ้งไดค้ะแนนไม่
นอ้ยกว่า 84 คะแนน (จาก 100) หวัขอ้หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ 30 คะแนน  
ตอ้งไดไ้ม่นอ้ยกว่า 25.2 คะแนน จงึจะผ่าน ฉะน ัน้ตอ้งเขยีนงานท่ีเราปฏบิตัิให ้
เป็นงานท่ียาก (21-25 คะแนน) ซึง่เป็นระดบัท่ี 3 หรอืเป็นงานท่ียากมาก 
(26-30 คะแนน) ซึง่เป็นระดบัท่ี 4  



 หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ  ระดบั 3 เป็นงานท่ียาก 
(21-25 คะแนน)  

ระดบั 4 เป็นงานท่ียากมาก (26-
30 คะแนน) 

1.จดัทาํคาํของบประมาณ  
  - ดาํเนินการรวบรวม

ขอ้มูลในการจดัทาํ

งบประมาณ  

 

รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มูล 

(ปฏิบตังิานทีย่าก) ในการ

จดัทาํ งปม. ทัง้ในปี งปม.

ทีผ่า่นมาและทีจ่ะต ัง้ใหม ่

(หลากหลาย) โดยปรบัปรุง 

กระบวนการทาํงาน/วธีิการ

ทาํงานใหเ้ร็วข้ึน (รเิริม่ 

ปรบัเปล่ียนวธีิปฏิบตังิาน) 

กวา่ปีทีผ่า่นมา 

รวบรวม วเิคราะห ์และสงัเคราะห์

ขอ้มูล(ปฏิบตังิานทีย่ากมาก)ในการ

จดัทาํงปม. ทัง้ในปี งปม.ทีผ่า่นมา

และทีจ่ะต ัง้ใหม ่(หลากหลาย)โดย

เสนอวธีิจดัทาํ งปม. แบบมุง่เนน้

ผลงานตามยุทธศาสตร ์ทาํใหก้าร

จดัทาํ งปม.มีประสทิธิภาพมากข้ึน  

(กาํหนดหรอืปรบัเปลี่ยน แนว

ทางการปฏิบตัิงาน)   

ตวอยาง 



หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ  ระดบั 3 เป็นงานท่ียาก (21-25 
คะแนน)  
 

ระดบั 4 เป็นงานท่ียากมาก  
(26-30 คะแนน)  

2.จดัทาํคาํขออตัรากาํลงั  

ดาํเนนิการรวบรวมขอ้มูล  
ในการจดัทาํคาํขออตัรา  
กาํลงั  

รวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล 
(ปฏบิติังานท่ียาก) ในการจดัทาํคาํขอ
อตัรากาลงัท่ีจะต ัง้ใหม่ จาํแนกตาม
คณะ/สาขาวิชา (หลากหลาย)มีการ
วิเคราะหข์ ัน้ตอนการปฏบิติังานเดมิ 
เพือ่ลดข ัน้ตอนและปรบัปรงุ
กระบวนการ/วิธีทาํงานใหเ้รว็ขึ้น 

(รเิริม่ปรบัเปลีย่นวิธีปฏบิติังาน)  
กว่าปีท่ีผ่านมา  
 

รวบรวม วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ขอ้มูล (ปฏบิติังานท่ียากมาก)ใน
การจดัทาํคาํขออตัรากาํลงัท่ีจะต ัง้
ใหม่ จาํแนกตามคณะ/สาขา  
วิชา (หลากหลาย) โดยเสนอวิธี
จดัทาํอตัรากาํลงัแบบใหม่ท่ีทาํให ้
งานท่ีทาํมีประสทิธิภาพมากขึ้น  
(การหนดหรอืปรบัเปลีย่น
แนวทาง การปฏบิติังาน)  

ตวัอย่าง 
 



คาํท่ีใชข้ยายความ “งานท่ีค่อนขา้งยาก งานที่ยาก งานท่ียากมาก” 
 

“ เป็นงานท่ีตอ้งใช ้การวิเคราะห”์  

“ เป็นงานท่ีตอ้งใช ้การสงัเคราะห”์  

“ เป็นงานท่ีรบัผดิชอบตัง้แต่เริม่ตน้กระบวนงานจนสิ้นสดุกระบวนงาน”  

“ เป็นงานท่ีพฒันางานหรอืงานสรา้งสรรคผ์ลงานใหม่”  

“ เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามละเอยีดรอบครอบ”  

“ เป็นงานท่ีตอ้งเอาใจใส ่ตรวจสอบความถูกตอ้ง” 



คาํท่ีใชข้ยายความ “งานท่ีค่อนขา้งยาก งานที่ยาก งานท่ียากมาก” 

(ต่อ) 
“มีการปรบัปรงุวิธีการทาํงานใหม่ใหเ้รว็ขึ้น มีคุณภาพดขีึ้น ” 

“มีการทดลองหรือเสนอวิธีการทาํงานแบบใหม่ เพือ่ใหง้านมีประสทิธิภาพมากขึ้น”  

”มีการพฒันา ข ัน้ตอน วิธีการและระบบการทางานขึ้นใหม่”  

”มีการวางแผน กาํหนดกจิกรรม ข ัน้ตอนวิธีทาํงานใหม่”  

“มีการใชเ้ทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพือ่การแกไ้ขปัญหา เช่น BSC”  

“มีการรเิริม่ สรา้งสรรค ์ประดษิฐค์ิดคน้ นาํเสนอรปูแบบการทาํงานใหม่” 



เทคนคิการเขยีน ความยุ่งยากของงานใหเ้ป็นรปูธรรม  

 เทคนิคการเขยีนอยู่ท่ีว่า ....ตอ้งเขยีนว่างานท่ีทาํอยู่น ัน้เป็นอย่างไร? ถา้ปฏบิติังานไม่ 

ยุ่งยาก(10-15 คะแนน)  

 ถา้ปฏบิติังานท่ีค่อนขา้งยากซบัซอ้น มีข ัน้ตอนวิธีการท่ีค่อนขา้งหลากหลาย (16-20 

 คะแนน) งานน ัน้ค่อนขา้งยากซบัซอ้นค่อนขา้งหลากหลายอย่างไร?  

 ถา้ปฏบิติังานท่ียุ่งยากซบัซอ้นตอ้งประยุกตใ์ชค้วามรูป้ระสบ การณ ์ในการปรบัเปลีย่น 

วิธีการปฏบิติังาน(21-25 คะแนน) งานน ัน้ยากซบัซอ้นอย่างไร?  

 ถา้ปฏบิติังานท่ีมีความยุ่งยากซบัซอ้นมากตอ้งประยุกตใ์ชค้วามรูป้ระสบการณ ์ในการ 

กาํหนดหรอืปรบัเปลีย่นแนวทางการปฏบิติังาน (26-30คะแนน) งานน ัน้ยุ่งยากซบัซอ้นมาก

อย่างไร?  



Key Word ความยุ่งยากของงาน  

2. ความยุ่งยากของงาน  

 2.1 เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏบิติัท่ีชดัเจน(10-15 คะแนน)  

 2.2 เป็นงานท่ีค่อนขา้งยากซบัซอ้น และมีข ัน้ตอนวิธีการท่ีค่อนหลากหลาย(16-20 
คะแนน)  

 2.3 เป็นงานท่ียุ่งยากซบัซอ้นตอ้งประยุกตใ์ช ้ความรูแ้ละประสบการณใ์นการปรบัเปลีย่น 
วิธีการปฏบิติังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพ การณ ์(21-25 คะแนน)  

 2.4 เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซบัซอ้นมาก ตอ้งประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณ ์ในการ
กาํหนดหรอืปรบัเปลีย่นแนวทาง ปฏบิติังานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ(์26-30 
คะแนน  

 



 หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ  ระดบั 3 เป็นงานท่ีซบัซอ้น  
(21-25 คะแนน)  

ระดบั 4 เป็นงานท่ีซบัซอ้นมาก 
(26-30 คะแนน) 

1.จดัทาํคาํของบประมาณ  
  - ดาํเนนิการรวบรวมขอ้มูล  
ในการจดัทางบประมาณ  
 

รวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล 
(ปฏบิติังานท่ียาก)ในการจดั  
ทาํ งปม. ทัง้ในปี งปม.ท่ี  
ผ่านมาและท่ีจะต ัง้ใหม่  
(หลากหลาย)โดยปรบัปรงุ  
กระบวนการ/วิธีทาํงานใหเ้รว็ขึ้น 
(รเิริม่ปรบัเปลีย่นวิธีปฏบิติังาน)  
ดว้ยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการทาํงาน (ซบัซอ้น)  

รวบรวม วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูล
(ปฏบิติังานท่ียากมาก)ในการจดัทาํงปม. 
ทัง้ในปี งปม.ท่ีผ่านมา และท่ีจะต ัง้ใหม่ 
(หลากหลาย )โดยเสนอวิธีจดัทาํ งปม.
แนวใหม่แบบมุ่งเนน้ผลงานตาม
ยุทธศาสตร ์ และการพฒันาระบบ
สารสนเทศดา้นการบรหิารจดัการ
งบประมาณ (ซบัซอ้นมาก) ท่ีทาํใหก้าร
จดัทาํ งปม.มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
(กาํหนดหรอืปรบัเปลีย่น แนวทางการ
ปฏบิติังาน)   

ตวอยาง 



หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ  ระดบั 3 เป็นงานท่ีท่ีซบัซอ้น  
(21-25 คะแนน)  
 

ระดบั 4 เป็นงานท่ีซบัซอ้นมาก  
(26-30 คะแนน)  

2.จดัทาํคาํขออตัรากาํลงั  

ดาํเนนิการรวบรวมขอ้มูล  
ในการจดัทาํคาํขออตัรา  
กาํลงั  

รวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูล 
(ปฏบิติังานท่ียาก)ในการจดัทาํคาํขอ
อตัรากาํลงัท่ีจะต ัง้ใหม่ จาํแนกตาม
คณะ/สาขาวิชา (หลากหลาย)โดย  
ปรบัปรงุวิธีทาํงานใหเ้รว็ขึ้น (รเิริม่
ปรบัเปลีย่นวิธีปฏบิติังาน) ดว้ย
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
ปฏบิติังาน (ซบัซอ้น)  

รวบรวม วิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ขอ้มูล (ปฏบิติังานท่ียากมาก)ใน
การจดัทาํคาํขออตัรากาํลงัท่ีจะต ัง้
ใหม่ จาํแนกตามคณะ/สาขา  
วิชา (หลากหลาย)โดยเสนอวิธี
จดัทาํอตัรากาํลงัแบบใหม่ และ
พฒันาระบบสารสนเทศดา้น
ทรพัยากรบุคคลเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสนิใจ (ซบัซอ้น
มาก) ทาํใหง้านท่ีทาํมีประสทิธิภาพ  
มากขึ้น (การกาํหนดหรอื
ป ั ป ี่  

ตวัอย่าง 
 



คาํท่ีใชใ้นการขยายความ  
งานท่ีค่อนขา้งยุ่งยากซบัซอ้น งานท่ียุ่งยากซบัซอ้น งานท่ียุ่งยากซบัซอ้นมาก  

“ เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามชาํนาญในการปฏบิติั”  

“ เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามเชี่ยวชาญในการปฏบิติั”  

“ เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรูแ้ละประสบการณใ์นการปฏบิติั”  

“ เป็นงานท่ีตอ้งปฏบิติัโดยผูท่ี้เป็นวิชาชีพเฉพาะดา้น”  

“ เป็นงานท่ีตอ้งมีการปรบัปรงุกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ”์  

“ เป็นงานท่ีตอ้งปรบัเปลีย่นกระบวนการ ข ัน้ตอน ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ”์  



 
เทคนคิการเขยีน การกาํกบัตรวจสอบใหเ้ป็นรปูธรรม  

  การเขยีนว่างานท่ีทาํ ไดร้บัการกาํกบั แนะนาํ ตรวจสอบเฉพาะบางเรือ่งท่ีสาํคญั 
ติดตามความกา้วหนา้ของการปฏบิติังานเป็นระยะตามท่ีกาํหนดในแผนปฏบิติัการ/ไดร้บั
การกาํกบั แนะนาํตรวจสอบการปฏบิติังานนอ้ยมาก ไดร้บัการตรวจสอบติดตาม
ผลสมัฤทธ์ิของการปฏบิติังานตามแผนงาน/โครงการ ฯลฯ  

 

ในการท่ีจะเขยีน Key Word เหล่านี้ใหเ้ป็นรปูธรรม ผูเ้สนอขอฯตอ้งนาํเอางานท่ีตนปฏบิติั
อยู่น ัน้มาอธิบายดว้ยขอ้ความท่ีเป็นรปูธรรม  



 หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ  ระดบั 4 ไดร้บัการตรวจสอบ ติดตามผลสมัฤทธ์ิของ
การปฏบิติังาน ตามแผนงาน/โครงการ(16-
20คะแนน)  

1.จดัทาํคาํของบประมาณ  
  - ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล  
ในการจดัทาํงบประมาณ  
 

รวบรวม วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล (ปฏบิติังานท่ี
ยากมาก)ในการจดัทาํงปม. ทัง้ในปี งปม.ท่ีผ่านมา และ
ท่ีจะต ัง้ใหม่ (หลากหลาย)โดยเสนอวิธีจดัทาํ งปม.แนว
ใหม่ ท่ีเนน้ผลสมัฤทธ์ิตามยุทธศาสตร ์(ซบัซอ้นมาก) 
ท่ีทาํใหก้ารจดัหา งปม.มีประสทิธิภาพมากขึ้น (กาํหนด
หรอืปรบัเปลีย่น แนวทางการปฏบิติังาน)  งปม.ตาม
แผนงาน/โครงการท่ีดาํเนินการเสรจ็จะ เสนอผ่าน
หวัหนา้สาํนกังานและคณบดตีามลาํดบั (การกาํกบั
ตรวจสอบ)  



หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ  ระดบั 4 ไดร้บัการตรวจสอบ ติดตาม  
ผลสมัฤทธ์ิของการปฏบิติังานตาม แผนงาน/โครงการ
(16-20คะแนน)  

2.จดัทาคาขออตัรากาํลงั  

ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล  
ในการจดัทาํคาํขออตัรา  
กาํลงั  

รวบรวม วิเคราะห์และสงัเคราะห์ขอ้มูล (ปฏบิติังานท่ี
ยากมาก)ในการจดัทาํคาํขออตัรากาํลงัท่ีจะต ัง้ใหม่ 
จาํแนกตามคณะ/สาขาวิชา (หลากหลาย) โดยเสนอ
วิธีจดัทาํอตัรากาํลงัแบบใหม่ และพฒันาระบบ
สารสนเทศดา้นทรพัยากรบุคคลเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบการตดัสนิใจ  (ซบัซอ้นมาก) ทาํใหง้านท่ี
ปฏบิติัมีประสทิธิภาพมากขึ้น (การกาํหนดหรอื
ปรบัเปลีย่นแนวทางการปฏบิติังาน)  
คาํขออตัรากาลงัท่ีดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการ
แลว้ จะนาํเสนอผ่านหวัหนา้สาํนกังานและคณบดี



คาํท่ีใชใ้นการขยายความ การกาํกบัตรวจสอบ 

 
  “ งานท่ีปฏบิตัิมีอะไรบา้งท่ีตอ้งไดร้บัการกาํกบั แนะนาํ และผ่านการ

ตรวจสอบจากหวัหนา้งาน”  

  “งานท่ีปฏบิตัิมีกีข่ ัน้ตอน ตอ้งผ่านใครบา้ง หรอืเสนอตรงต่อผูมี้อาํนาจ
พจิารณาไดเ้ลย หรอืตอ้งผ่านหวัหนา้งาน”  

  “งานท่ีปฏบิตัิตอ้งรายงานผลการปฏบิตัิงานอย่างไร เช่น รายงานทุก
เดอืน ทุก 3  เดอืน ทุก 6 เดอืน หรอืทุกปี” เป็นตน้ 

   



เทคนคิการเขยีน การตดัสนิใจใหเ้ป็นรปูธรรม 

 
การเขยีนว่างานท่ีทาํอยู่น ัน้ มีการตดัสนิใจค่อนขา้งมาก โดยใหมี้การรายงานผล

การตดัสนิใจในเรือ่งท่ีสาํคญั ในการปฏบิตัิงานมีการตดัสนิใจดว้ยตนเองอยา่ง
อสิระ สามารถปรบั เปลีย่นแนวทาง และแกไ้ขปัญหาในการปฏบิตัิงานท่ี

รบัผดิชอบ มีการรเิริม่พฒันา แนวทาง และวิธีการปฏบิตัิงาน ฯลฯ 



 หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ  ระดบั 4 เป็นงานท่ีมีการตดัสนิดว้ยตนเองอย่างอสิระ
ในการรเิริม่พฒันาแนวทางและวิธีการปฏบิติังาน
(16-20 คะแนน)  

1.จดัทาํคาํของบประมาณ  
  - ดาํเนนิการรวบรวมขอ้มูล  
ในการจดัทาํงบประมาณ  
 

รวบรวม วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูล(ปฏบิติังานท่ียากมาก)
ในการจดัทาํงปม. ทัง้ในปี งปม.ท่ีผ่านมา และท่ีจะต ัง้ใหม่ 
(หลากหลาย )โดยเสนอวิธีจดัทาํ งปม.แนวใหม่แบบมุ่งเนน้
ผลงานตามยุทธศาสตร ์ และการพฒันาระบบสารสนเทศดา้น
การบรหิารจดัการงบประมาณ (ซบัซอ้นมาก)งปม.ตาม
แผนงาน/โครงการท่ีดาํเนนิการเสรจ็จะ  
เสนอผ่านหวัหนา้สาํนกังานและคณบดตีามลาํดบั  
(การกาํกบัตรวจสอบ) สาํหรบั การจดัสรร งปม.  ใน
ปีงบประมาณใหม่นี้ไดใ้ชวิ้ธีปรบัลด เพิม่งบตามผลการใช ้
งบประมาณในปีท่ีผ่านมา และจุดเนน้ของคณะ (การตดัสนิใจ 
ภายใต ้ขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผดิชอบ)  



หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ  ระดบั 4 ไดร้บัการตรวจสอบ ติดตามผลสมัฤทธ์ิของการ
ปฏบิติังานตาม แผนงาน/โครงการ(16-20คะแนน)  

2.จดัทาคาขออตัรากาํลงั  

ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล  
ในการจดัทาํคาํขออตัรา  
กาํลงั  

รวบรวม วิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูล (ปฏบิติังานท่ียากมาก)ในการจดัทาํ
คาํขออตัรากาํลงัท่ีจะต ัง้ใหม่ จาํแนกตามคณะ/สาขาวิชา (หลากหลาย) โดย
เสนอวิธีจดัทาํอตัรากาํลงัแบบใหม่ และพฒันาระบบสารสนเทศดา้น
ทรพัยากรบุคคลเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจ  (ซบัซอ้นมาก) ทาํ
ใหง้านท่ีปฏบิติัมีประสทิธิภาพมากขึ้น (การกาํหนดหรอืปรบัเปลีย่นแนว
ทางการปฏบิติังาน) คาํขออตัรากาลงัท่ีดาํเนนิการตามแผนงาน/โครงการ
แลว้ จะนาํเสนอผ่านหวัหนา้สาํนกังานและคณบดตีามลาํดบั (การกาํกบั
ตรวจสอบ) สาหรบังบประมาณท่ีเป็นอตัรากาลงัใหม่ เพือ่ทดแทนอตัรากาลงั
ท่ีเกษยีณออกไป+นกัเรยีนทุน ท่ีจะสาํเรจ็การศกึษา ไดใ้ชวิ้ธีต ัง้ งปม.ไว ้
รองรบัโดย วิเคราะหแ์ละต ัง้ทดแทนตามจานวนผูท่ี้เกษยีณและ สาํรวจขอ้มูล
นกัเรยีนทุนท่ีกาลงัจะจบการศกึษา (การตดัสนิใจภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีความ
รบัผดิชอบ)  



 
คาํท่ีใชใ้นการขยายความ การกาํกบัตรวจสอบ 

  “งานท่ีปฏบิตัิมีงานอะไรเป็นงานท่ีตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง  

  “งานท่ีปฏบิตัิมีงานอะไรท่ีเป็นการวางแผนและกาํหนดแนวทางแกไ้ข
ปัญหา”  

  “งานท่ีปฏบิตัิมีงานอะไรท่ีตนเองตดัสนิใจไดอ้ย่างอสิระ สามารถ

ปรบัเปลีย่นแนวทางและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง” 
  “งานท่ีปฏบิตัิท่ีสมารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง ภายใตข้อบเขตอาํนาจ

หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ”  

   



 

 

ตอ้งนาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง ในแต่ละระดบั ซึง่ไดก้าํหนดหนา้ท่ี
ความรบัผดิชอบ และลกัษณะงานท่ีตอ้งปฏบิติัมาใส่ในงานใหม่ท่ีขอ

กาํหนดตาํแหน่งดว้ย 



ขอเป็นกาํลงัใจใหท้กุทา่น 

ขอบคณุคะ 
 

Q&A 
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