
แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
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ส่วนที่  ๓  วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

งานเดิม งานใหม่ 
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เอกสารแนบ  ๓ 



 ๒ 

ส่วนที่  ๔  การประเมินค่างานของต าแหน่ง 
       

องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้รับ 

เหตุผลการให้

ค่าคะแนน 
๔.๑ องค์ประกอบด้านความรู้และความช านาญงาน 

(   ) เป็นงำนท่ีต้องใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถ หรือใช้ทักษะระดับสูง  
       ในงำนเชงิเทคนิค หรืองำนฝีมือเฉพำะทำงระดับสูง ควำม 
       ช ำนำญในงำนจะพฒันำขึน้จำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และ 
       กำรสัง่สมทักษะในเชิงลึก (๑-๑๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องใช้ควำมรู้ในเชิงวิชำกำรหรือวิชำชพีเฉพำะ ซึ่ง 
       เป็นงำนท่ีต้องใช้กระบวนกำรแนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ควำมรู้ท่ี 
       เก่ียวข้องกับสำยอำชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในงำนเชงิวิชำกำรหรือ 
      วิชำชีพเฉพำะ หรือทักษะ และควำมช ำนำญเฉพำะตัวสงูมำก 
       ในต ำแหนง่หน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ัง เปน็งำนท่ีจะต้องแก้ไข 
       ปัญหำที่ยุ่งยำกซับซ้อนและให้ค ำปรึกษำได้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญจนสำมำรถน ำมำ 
      วำงแผนกลยุทธ์หรือนโยบำยของหน่วยงำนได้ รวมท้ังเป็นงำน 
      ท่ีต้องเปน็ผู้น ำในกำรพัฒนำ หรือกำรริเริ่มโครงกำรท่ีเกิด 
      ประโยชน์สูงสุดต่อพนัธกิจของมหำวิทยำลัย  
      (๓๑-๔๐ คะแนน) 
 
๔.๒ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องปฏิบัติท่ีมีควำมหลำกหลำยในเนื้องำน เพื่อ 
      สนับสนุนวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึง่หรือหลำยอย่ำงของ 
      หน่วยงำน (๑-๕ คะแนน) 

(   ) เปน็งำนท่ีต้องปฏิบัติด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม ประสำนควำม 
      รว่มมือ รวมท้ังกำรให้ค ำแนะน ำผูป้ฏิบัติงำนอ่ืน เพื่อสนับสนนุ 
      วัตถุประสงค์หรือภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึง่หรือหลำยอย่ำงใน 
      เชิงกลยุทธ์ของหนว่ยงำน (๖-๑๐ คะแนน) 

(   ) เป็นงำนท่ีต้องปฏิบัติด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม บริหำรจัดกำร 
      งำนวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำและประสำนงำนระหว่ำงหนว่ยงำน 
       ระดับนโยบำย (๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) เป็นงำนท่ีต้องบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรหรือวิชำชีพและเป็น 
      ผู้น ำในเชงิวิชำกำรหรือวิชำชพีของมหำวิทยำลัย               
      (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

  

 
 
 



 ๓ 

องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้รับ 

เหตุผลการให้

ค่าคะแนน 
๔.๓ องค์ประกอบด้านการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ ์

(   ) เป็นงำนท่ีต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภำยนอก หรือ 
      ผู้รับบริกำร โดยกำรน ำเสนอควำมคิดหรือกำรเป็นผู้ฟงัท่ีด ี 
      เพื่อใหไ้ด้ผลสัมฤทธ์ิตำมท่ีก ำหนดไว ้(๑-๕ คะแนน) 

(   ) เป็นงำนท่ีต้องสำมำรถให้ค ำแนะน ำ หรือค ำปรึกษำแก่บุคคล 
      อ่ืน รวมท้ังสำมำรถสอนงำนแก่ทีมได้ (๖-๑๐ คะแนน) 

(   ) เป็นงำนท่ีต้องสำมำรถติดตอ่สื่อสำรในระดับท่ีโน้มน้ำวและ  
      สง่ผลต่อกำรตัดสินใจของหน่วยงำนระดับกองหรือเทียบเท่ำ            
      (๑๑-๑๕ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องสำมำรถติดตอ่สื่อสำรในระดับท่ีโน้มน้ำวและ 
      สง่ผลตอ่กำรตัดสินใจในระดับกลยุทธ์และนโยบำยท่ีน ำไปสู่ 
      ผลสัมฤทธ์ิของมหำวิทยำลัย  (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๔.๔ องค์ประกอบด้านกรอบแนวคิดในการแก้ปัญหา 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องแก้ปัญหำในภำพรวม โดยมีอิสระที่จะก ำหนด 
      ทำงเลือก วิธีกำรหรือแนวทำงภำยใต้กรอบแนวคิดของ 
      หน่วยงำน(๑-๑๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องแก้ปัญหำภำยใต้นโยบำย และเป้ำหมำยระยะ 
       สัน้ของหน่วยงำน ซึ่งเป็นงำนท่ีมีอิสระในกำรคิดแนวทำง  
       แผนงำน กระบวนกำร หรอืขั้นตอนใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุ 
       ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว ้(๑๑-๒๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องแก้ปัญหำภำยใต้นโยบำย พันธกิจ และ 
      เป้ำหมำยระยะยำวของหน่วยงำน ซึ่งเปน็งำนท่ีมีอิสระใน 
      กำรก ำหนดกลยุทธ์ แผนงำน หรือโครงกำรเพื่อให้บรรลุตำม 
      วัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว ้(๒๑-๓๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องแก้ปัญหำภำยใต้ทิศทำงและพันธกิจของ 
      มหำวิทยำลัย  ซึ่งเป็นงำนท่ีมีอิสระในกำรบูรณำกำร 
     และก ำหนดนโยบำยหรือเป้ำหมำยต่ำงๆ เพื่อให้บรรลุตำม 
     วัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว ้(๓๑-๔๐ คะแนน) 

๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

  

 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้รับ 

เหตุผลการให้

ค่าคะแนน 
 
๔.๕ องค์ประกอบด้านอิสระในการคิด 

(   ) เป็นงำนท่ีต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจในกำรใช ้
      ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชำกำรต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ 
      ผลสัมฤทธ์ิท่ีก ำหนดไวไ้ด้ (๑-๕ คะแนน) 

(   ) เป็นงำนท่ีต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ ในกำร 
      ก ำหนดแนวทำงหรือเป้ำหมำยของหนว่ยงำน รวมท้ังงำนอ่ืน 
     ท่ีอำจต้องคิดค้นองค์ควำมรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนกำร    
     ใหม่ๆ เพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ีก ำหนดไว้ได ้(๖-๑๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ ในกำรปรับ   
      นโยบำยหรือกลยุทธ์ของหน่วยงำน เพื่อเป็นแนวทำงให ้ 
      สว่นรำชกำรบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีก ำหนดไว้ได ้(๑๑-๑๕  
      คะแนน) 

(   ) เป็นงำนท่ีต้องคิดหรือตัดสินใจในกำรก ำหนดนโยบำย         
      กลยุทธ์ หรือภำรกิจใหม่ๆ ของมหำวิทยำลัย (๑๖-๒๐  
      คะแนน) 
 
๔.๖ องค์ประกอบด้านความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีมีรูปแบบค่อนข้ำง 
      แนน่อนหรือมีลักษณะคล้ำยคลึงกับสถำนกำรณ์ในอดีตเปน็ 
       สว่นใหญ ่(๑-๕ คะแนน) 

(   ) เป็นงำนท่ีต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีอำจต้องคิดหำเหตุผล    
      เพื่อทบทวน หรือแก้ปัญหำหรือแนวทำงท่ีเคยปฏิบัติ เพื่อให ้
      บรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีก ำหนด (๖-๑๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีต้องมีกำรประเมินและ 
      ตีควำมโดยใช้วจิำรณญำณ เพื่อตัดสินใจหำทำงแก้ปญัหำที ่
       อำจมีควำมเสี่ยงและไม่มีค ำตอบเพียงค ำตอบเดียว          
      (๑๑-๑๕ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์พเิศษท่ีอำจไม่เคยเกิด 
      ขึน้มำก่อน ซึ่งต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หรือควำมคิดนอก 
      กรอบ เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิในระดับมหำวิทยำลัย  
      (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

  

 
 
 
 
 



 ๕ 

องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้รับ 

เหตุผลการให้

ค่าคะแนน 
๔.๗ องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

(   ) เป็นงำนท่ีต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
      ท้ังในเชงิปริมำณหรือเชิงคณุภำพ ส ำหรับจัดท ำข้อเสนอหรือ 
       รำยงำนรูปแบบต่ำง ๆ เพือ่สนับสนุนภำรกิจของหนว่ยงำน 
       ระดับกองหรือเทียบเท่ำ (๑-๑๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์และ 
      สงัเครำะห์ข้อมูล เพื่อก ำหนดหลักกำรหรือแนวทำง  
      ออกแบบกระบวนกำรหรือระบบท่ีส ำคัญ หรือสร้ำง 
      แบบจ ำลองเพื่อสนับสนุนภำรกิจของหนว่ยงำน 
      (๑๑-๒๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์และ 
      สงัเครำะห์ข้อมูล เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมพันธกิจของ 
      หน่วยงำน (๒๑-๓๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์และ 
      สงัเครำะห์ข้อมูลส ำหรับกำรประเมินสถำนกำรณ์ เพื่อ 
      ก ำหนดทิศทำงในเชงิกลยุทธ์และนโยบำยของ   
      มหำวิทยำลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 
 
๔.๘ องค์ประกอบด้านอิสระในการปฏิบัติงาน 

(   ) เปน็งำนท่ีมีอิสระในกำรปฏบัิติงำนภำยใต้นโยบำยของ 
      หน่วยงำน โดยอำจต้องรำยงำนผลสัมฤทธ์ิหรือขอค ำปรึกษำ 
      ตำมสมควร (๑-๕ คะแนน) 

(   ) เป็นงำนท่ีมีอิสระในกำรปฏบัิติงำนหรือให้ค ำปรึกษำภำยใต ้
      นโยบำยของหนว่ยงำน โดยอำจต้องรำยงำนผลสัมฤทธ์ิ และ 
      ขอค ำปรึกษำตำมสมควร (๖-๑๐ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีมีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตำม 
      เป้ำหมำยของหนว่ยงำน (๑๑-๑๕ คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีมีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตำม 
      เป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒๐ 

  

 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่

ได้รับ 

เหตุผลการให้

ค่าคะแนน 
 
๔.๙ องค์ประกอบด้านผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

(   ) เป็นงำนท่ีส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลำยส่วนของ 
       วตัถุประสงค ์หรือภำรกิจหลักของหน่วยงำน  (๑-๑๐  
       คะแนน) 
(   ) เป็นงำนท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนนิงำน แผนปฏิบัติงำน 
       หรือกำรวำงแผนกลยุทธ์โดยรวมของหนว่ยงำน  
       (๑๑-๒๐  คะแนน) 

(   ) เป็นงำนท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนนิงำน แผนปฏิบัติงำน  
       หรือกำรวำงแผนกลยุทธ์โดยรวมของมหำวิทยำลัย  
       (๒๑-๓๐ คะแนน) 

(   ) เป็นงำนท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนนิงำนโดยรวมท้ังหมด 
      ของภำครัฐ และยังส่งผลต่อกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์และ 
      แผนงำนของมหำวิทยำลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 
 

๔.๑๐  องค์ประกอบด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ต าแหน่ง 

(   ) เป็นงำนสนับสนุน ประสำน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคคล 
      หรือหนว่ยงำนอ่ืน ตำมกรอบควำมรู้หรือแนวทำงท่ีก ำหนด 
      ไว ้(๑-๑๐ คะแนน) 

(   ) เป็นงำนพัฒนำและก ำหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ  
      แนวทำง หรือนโยบำยต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถน ำไปใช้ได้ตำม 
       ภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน (๑๑-๒๐ คะแนน) 

(   ) เป็นงำนบริหำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึง่ผลสัมฤทธ์ิ กำร 
      ตัดสินใจมีควำมส ำคัญมำกกว่ำกระบวนกำรท่ีก ำหนดไว ้ 
      (๒๑-๓๐ คะแนน) 

(   ) เป็นงำนให้ค ำปรึกษำโดยใช้ควำมเชี่ยวชำญเป็นพเิศษใน 
      สำยอำชีพ ซึ่งจะสง่ผลต่อกำรก ำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงำน  
      (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 
๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

  

รวม ๓๐๐   

 
 
 
 
 
 



 ๗ 

สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
   
. 

(   ) ผ่ำนกำรประเมิน 
(   ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
 
 

คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม 
 

๑. ..........................................................................(ประธำน)      
         (..............................................................) 

 
 

๒. ..........................................................................(กรรมกำร) 
 (..............................................................) 

 
 

๓. ..........................................................................(กรรมกำร) 
 (..............................................................) 

 
 

๔.        (เลขำนุกำร) 
   (     ) 
 

๕.        (ผู้ช่วยเลขำนุกำร) 
   (     ) 
 

      (หัวหน้ำงำนกำรเจ้ำหน้ำที่หรือผู้รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่) 
 
 
 
 
 



 ๘ 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ 

 

กำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะหรือเชี่ยวชำญเฉพำะ ระดับ

เชี่ยวชำญและเชี่ยวชำญพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนของต ำแหน่งตำมลักษณะงำนหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่

ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดองค์ประกอบหลักในกำรประเมินค่ำงำน ๓ ด้ำน ประกอบด้วย 

๑๐ องค์ประกอบย่อยท่ีมีควำมสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้ 
๑. ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน  หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ควำมรอบรู้ ควำมช ำนำญงำน และทักษะที่พัฒนำขึ้นมำจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำนและ

กำรฝึกฝน ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้นต้องมีเป็นพื้นฐำน เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ของต ำแหน่ง

นั้นได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ซึ่งจ ำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ ความรู้และความช านาญงาน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ควำมรอบรู้ ควำมช ำนำญงำน และทักษะที่จะต้องมีเพื่อปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้

โดยพิจำรณำจำกสภำพงำนของต ำแหน่งนั้น ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 
 (๑) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงำนเชิงเทคนิค 

หรืองำนฝีมือเฉพำะทำงระดับสูง ควำมช ำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้นจำกกำรส่ังสมประสบกำรณ์และกำรส่ังสมทักษะใน

เชิงลึก (๑-๑๐ คะแนน) 
 (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ในเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะ ซึ่งเป็นงำนที่ต้องใช้

กระบวนกำรแนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับสำยอำชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน) 
 (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในงำนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะ หรือ

ทักษะ และควำมช ำนำญเฉพำะตัวสูงมำกในต ำแหน่งที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นงำนที่จะต้องแก้ไขปัญหำ

ทียุ่่งยำกซับซ้อน และให้ค ำปรึกษำได้  (๒๑-๓๐ คะแนน) 
 (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญจนสำมำรถน ำมำวำงแผนกลยุทธ์หรือ

นโยบำยของหน่วยงำนได้ รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำ หรือกำรริเริ่มโครงกำรที่เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัย(๓๑-๔๐ คะแนน) 
องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ ควำมสำมำรถ

ในกำรบริหำรจัดกำรที่ต้องกำรของต ำแหน่งนั้นๆ โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำนและกำรบริหำรจัดกำร

ในกำรวำงแผน ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนดังนี้ (๒๐ คะแนน) 
 (๑) เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติที่ มีควำมหลำกหลำยในเนื้องำน  เพื่อสนับสนุน

วัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำงของหน่วยงำน (๑-๕ คะแนน) 
 (๒) เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม ประสำนควำมร่วมมือ รวมทั้งกำร

ให้ค ำแนะน ำผู้ปฏิบัติงำนอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ หรือภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง

ในเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงำน (๖-๑๐ คะแนน) 
(๓) เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม บริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำและ

ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนระดับนโยบำย (๑๑-๑๕ คะแนน) 



 ๙ 

 (๔) เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรหรือวิชำชีพ และเป็นผู้น ำในเชิงวิชำกำร

หรือหรือวิชำชีพของมหำวิทยำลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
องค์ประกอบที่ ๓  การติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของ

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรส่ือสำรกับผู้อื่น โดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของงำนเป็น

ส ำคัญ ดังนี้ (๒๐ คะแนน) 
 (๑) เป็นงำนที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภำยนอกหรือผู้รับบริกำร โดยกำร

น ำเสนอควำมคิดหรือกำรเป็นผู้ฟังที่ดี เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนดไว้ (๑-๕ คะแนน) 
 (๒) เป็นงำนที ่ต้องสำมำรถให้ค ำแนะน ำหรือค ำปรึกษำแก่บุคคลอื ่นรวมทั ้ง

สำมำรถสอนงำนแก่ทีมได้ (๖-๑๑ คะแนน) 
 (๓) เป็นงำนที่ต้องสำมำรถติดต่อสื่อสำรในระดับที่โน้มน้ำวและส่งผลต่อกำรตัดสินใจ

ของหน่วยงำนระดับกองหรือเทียบเท่ำ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 (๔) เป็นงำนที่ต้องสำมำรถติดต่อสื่อสำรในระดับที่โน้มน้ำวและส่งผลต่อกำรตัดสินใจ

ในระดับกลยุทธ์และนโยบำยท่ีน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของมหำวิทยำลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
๒. ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา หมำยถึง ระดับและขอบเขตของกำรใช้

ควำมคิดและกำรตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ขั้นตอนที่ต ำแหน่งนั้นจะต้องน ำควำมรู้มำใช้ใน

กำรแก้ปัญหำ เพื่อให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจ ำแนกเป็นองค์ประกอบย่อย ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๔ กรอบแนวความคิดการแก้ปัญหา หมำยถึง ระดับและขอบเขตของ

ควำมคิดเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือกำรแก้ปัญหำในงำนของต ำแหน่งโดยพิจำรณำ

จำกกำรได้รับอ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนนั้นตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้

ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 
 (๑) เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำในภำพรวมโดยมีอิสระ ที่จะก ำหนดทำงเลือกวิธีกำรหรือ

แนวทำงภำยใต้กรอบแนวคิดของหน่วยงำน (๑-๑๐ คะแนน) 
 (๒) เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้นโยบำยและเป้ำหมำยระยะส้ันของหน่วยงำน ซึ่ง

เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิด แนวทำง แผนงำน กระบวนกำร หรือขั้นตอนใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุตำม

วัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ (๑๑-๒๐ คะแนน) 
 (๓) เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้นโยบำย พันธกิจ และเป้ำหมำยระยะยำวของ

หน่วยงำน ซึ่งเป็นงำนที่มีอิสระในกำรก ำหนดกลยุทธ์ แผนงำนหรือโครงกำรเพื่อให้บรรลุตำม

วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  (๒๑-๓๐ คะแนน) 
  (๔) เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้ทิศทำงและพันธกิจของมหำวิทยำลัยซึ่งเป็น

งำนที ่ม ีอ ิสระในกำรบูรณำกำรและก ำหนดนโยบำยหรือเป้ำหมำยต่ำงๆ เพื ่อให้บรรลุตำม

วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ (๓๑-๔๐ คะแนน) 
องค์ประกอบที่ ๕  อิสระในการคิด หมำยถึง ระดับของกำรคิดหรือกำรตัดสินในที่จะ

พิจำรณำด ำเนินกำรตำมกรอบและแนวทำงที่มีอยู่ หรือก ำหนดแนวทำง ทิศทำง หรือนโยบำยในกำร

ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ดังนี้ (๒๐ คะแนน) 



 ๑๐ 

 (๑) เป็นงำนที่ต้องคิดพิจำรณำเลือกหรือตัดสินใจในกำรใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค 

หรือวิชำกำรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อผลสัมฤทธิ์ท่ีก ำหนดไว้ได้ (๑-๕ คะแนน) 
 (๒) เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจในกำรก ำหนดแนวทำงหรือ

เป้ำหมำยของหน่วยงำน รวมทั้งงำนอื่นที่อำจต้องคิดค้นองค์ควำมรู้ ระบบ แนวคิดหรือกระบวนกำร

ใหม่ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ท่ีก ำหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน) 
(๓) เป็นงำนต้องคิดพิจำรณำเลือกหรือตัดสินใจในกำรปรับนโยบำยหรือกลยุทธ์ของ

หน่วยงำนเพื่อเป็นแนวทำงให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีก ำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 (๔) เป็นงำนที่ต้องคิดหรือตัดสินใจในกำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์หรือภำรกิจใหม่ๆ 

ของมหำวิทยำลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
องค์ประกอบที่ ๖ ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา หมำยถึง ระดับควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

ในกำรแก้ไข หรือจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งตำมควำมรับผิดชอบหรือ

ตำมท่ีได้รับมอบหมำยไห้ลุล่วงไปได้โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำน สภำพงำน รูปแบบของควำมคิดและ

กระบวนกำรจัดกำรข้อมูลของต ำแหน่ง ดังนี้ (๒๐ คะแนน) 
 (๑) เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่มีรูปแบบค่อนข้ำงแน่นอนหรือมีลักษณะ

คล้ำยคลึงกับสถำนกำรณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑-๕ คะแนน) 
 (๒) เป็นงำนที่จัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่อำจต้องคิดหำเหตุผลเพื่อทบทวนหรือ

แก้ปัญหำหรือแนวทำงท่ีเคยปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ท่ีก ำหนด ( ๖-๑๐ คะแนน ) 
 (๓) เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่ต้องมีกำรประเมินและตีควำมโดยใช้

วิจำรณญำณ เพื่อตัดสินใจหำทำงแก้ปัญหำที่อำจมีควำมเส่ียงและไม่มีค ำตอบเพียงค ำตอบเดียว (๑๑-

๑๕ คะแนน) 
 (๔) เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์พิเศษที่อำจไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน ซึ่งต้องใช้

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ หรือควำมคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับมหำวิทยำลัย (๑๖-๒๐ 

คะแนน) 
๓. ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจำกงำนควำม

รับผิดชอบหรือคุณภำพของงำนที่เกิดขึ้น รวมถึง ควำมอิสระหรือข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำนของ

ต ำแหน่งนั้น ซ่ึงจ ำแนกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๗  การวิเคราะห์ข้อมูล หมำยถึง ระดับและขอบเขตของลักษณะงำนที่ต้องใช้

กระบวนกำรคิด พิจำรณำ จ ำแนก สังเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม

เป้ำหมำยและนโยบำยของหน่วยงำน ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 
  (๑) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณ

หรือเชิงคุณภำพ ส ำหรับกำรจัดท ำข้อเสนอหรือรำยงำนรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนภำรกิจของ

หน่วยงำนระดับกองหรือเทียบเท่ำ (๑-๑๐ คะแนน) 
  (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เพื่อ

ก ำหนดหลักกำรหรือแนวทำง ออกแบบกระบวนกำรหรือระบบที่ส ำคัญ หรือสร้ำงแบบจ ำลอง

เพื่อสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน (๑๑-๒๐ คะแนน) 



 ๑๑ 

  (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล 

เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจของหน่วยงำน (๒๑-๓๐ คะแนน) 
  (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล 

ส ำหรับกำรประเมินสถำนกำรณ์ เพื่อก ำหนดทิศทำงในเชิงกลยุทธ์และนโยบำยของมหำวิทยำลัย (๓๑-

๔๐ คะแนน) 
 องค์ประกอบที่ ๘ อิสระในการปฏิบัติงาน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของกำรวินิจฉัยหรือ

ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน โดยพิจำรณำจำกกำรได้รับอ ำนำจ กำรควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ และกำร

บังคับบัญชำภำยใต้เง่ือนไขหรือข้อจ ำกัดทำงกฎหมำยที่ก ำหนดไว้เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนดังนี้ (๒๐ 

คะแนน) 
  (๑) เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้นโยบำยของหน่วยงำน โดยอำจต้อง

รำยงำนผลสัมฤทธิ์หรือขอค ำปรึกษำตำมสมควร (๑-๕ คะแนน) 
  (๒) เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนหรือให้ค ำปรึกษำภำยใต้นโยบำยของ

หน่วยงำน โดยอำจต้องรำยงำนผลสัมฤทธิ์และขอค ำปรึกษำตำมสมควร (๖-๑๐ คะแนน) 
  (๓) เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน                      

(๑๑-๑๕ คะแนน) 
  (๔) เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย              

(๑๖-๒๐ คะแนน) 
 องค์ประกอบที่ ๙ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบ

ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจหลักของ

หน่วยงำน โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ ของต ำแหน่งต่อหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยดังนี้               

(๔๐ คะแนน) 
  (๑) เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลำยส่วนของวัตถุประสงค์ หรือภำรกิจ

หลักของหน่วยงำน (๑-๑๐ คะแนน) 
  (๒) เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน แผนปฏิบัติงำนหรือกำรวำงแผน           

กลยุทธ์ิโดยรวมของหน่วยงำน (๑๑-๒๐ คะแนน) 
  (๓) เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน แผนปฏิบัติงำนหรือกำรวำงแผน              

กลยุทธ์ิโดยรวมของมหำวิทยำลัย (๒๑-๓๐ คะแนน) 
  (๔) เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนโดยรวมทั้งหมดของภำครัฐ และยัง

ส่งผลต่อกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์และแผนงำนของมหำวิทยำลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 
องค์ประกอบที่ ๑๐ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง หมำยถึง ลักษณะส ำคัญของหน้ำที่

ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

โดยพิจำรณำจำกลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นของต ำแหน่งนั้นต่อภำรกิจโดยรวม

ของส่วนงำนและมหำวิทยำลัย ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 
 (๑) เป็นงำนสนับสนุน ประสำน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นตำม

กรอบควำมรู้หรือแนวทำงท่ีก ำหนดไว้ (๑-๑๐ คะแนน) 



 ๑๒ 

 (๒) เป็นงำนพัฒนำและก ำหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ แนวทำง หรือ

นโยบำยต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถน ำไปใช้ได้ตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน (๑๑-๒๐ คะแนน) 
 (๓) เป็นงำนบริหำรจัดกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งผลสัมฤทธิ์ กำรตัดสินใจมีควำมส ำคัญ

มำกกว่ำกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 
 (๔) เป็นงำนให้ค ำปรึกษำโดยใช้ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษในสำยอำชีพ ซึ่งจะส่งผล

ต่อกำรก ำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงำน (๓๑-๔๐ คะแนน) 
 

เกณฑ์ตัดสิน  
 
- ระดับเชี่ยวชำญ ได้คะแนน ๑๗๐ คะแนนขึ้นไป 
- ระดับเชี่ยวชำญพิเศษ ได้คะแนน ๒๓๕ คะแนนขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


