
เอกสารแนบ ๔ 

แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

ระดับชาํนาญการ ระดับชาํนาญการพเิศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

ในกรณีตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีลักษณะใชวิชาชพีและไมไดใชวิชาชีพ 

 

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  

๑.๑ ตําแหนงเลขที ่          

๑.๒ ช่ือตําแหนง     ระดับ     

๑.๓ สังกัด        มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๑.๔ ขอกําหนดเปนตําแหนง    ระดับ     
 

สวนที่ ๒ หนาที่และความรบัผิดชอบของตําแหนง 
 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 

๑.         

       

๑.         

       

๒.         

       

๒.         

       

๓.         

       

๓.         

       
 

 

สวนที่ ๓ วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ ความยุงยากและความซับซอนของงาน การกํากับตรวจสอบ การตัดสินใจ   

            และการบรหิารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

งานเดิม งานใหม 
๑.  คุณภาพของงาน     
        
       
๒.  ความยุงยากและความซบัซอนของงาน   
      
       

3.  การกํากับตรวจสอบ                           
      
       

4.  การตัดสินใจ                              
      
       

5.  การบริหารจัดการ                           
      

       

๑.  คุณภาพของงาน     
        
       
๒.  ความยุงยากและความซบัซอนของงาน   
      
       

3.  การกํากับตรวจสอบ                           
      
       

4.  การตัดสินใจ                              
      
       

5.  การบริหารจัดการ                           
      

       



๒ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หนาที่และความรับผิดชอบ 

(   ) ปฎิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่ม

ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู 

(๑-๕ คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก หรืองานที่มีขอบเขต 

เน้ือหาคอนขางหลากหลาย โดยตองใชความคิด

ริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก (๖-๑๐ 

คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขต เน้ือหา

หลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่ม ในการปรับเปลี่ยน

วิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ 

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต 

เน้ือหาหลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่มใน

การกําหนดหรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน

ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

๒. ความยุงยากของงาน 

(   ) เปนงานที่ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

(๑-๕ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีขั้นตอน

วิธีการคอนขางหลากหลาย (๖-๑๐ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ยุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรู

และประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๑-๑๕ 

คะแนน) 

(   ) เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกต 

ใชความรูและประสบการณในการกําหนด

หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสม

สอดคลองกับสภาพการณ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

 



๓ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการพิจารณา 

๓. การกํากับตรวจสอบ 

(   ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยาง

ใกลชิด (๑-๕ คะแนน) 

(   ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานบาง (๖-๑๐ คะแนน) 

(   ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนา

ของการปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนดใน

แผนปฏิบัติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของ

การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ (๑๖-๒๐ 

คะแนน) 

๒๐   

๔. การตัดสนิใจ 

(   ) ในการปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจบาง (๑-๕ 

คะแนน) 

(   ) ในการปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจดวยตนเอง

คอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง 

แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)  

(   ) ในการปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจดวยตนเอง

อยางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไข

ปญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ 

คะแนน) 

(   ) ในการปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจดวยตนเอง

อยางอิสระในการเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธี 

การปฏิบัติงาน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

๕. การบรหิารจัดการ  

(   ) เปนงานที่ตองปฏิบัติ โดยมีความหลากหลาย

ในเน้ือหา เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคอยางใด

อยางหน่ึงหรือหลายอยางของหนวยงาน (๑-๕ 

คะแนน) 

๒๐   

 



๔ 

สวนที่ ๔ การประเมินคางานของตําแหนง (ตอ) 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ไดรับ 
เหตุผลในการพิจารณา 

๕. การบรหิารจัดการ (ตอ) 

(   ) เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม 

ป ระส าน ค วาม ร วม มื อ  รวม ทั้ งก าร ให

คําแนะนําผูปฏิบัติงานอ่ืน เพ่ือสนับสนุน

วัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหน่ึง

หรือหลายอยางในเชิงกลยุทธของหนวยงาน 

(๖-๑๐ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม 

บริหารจัดการงานวิชาการ ใหคําปรึกษา และ

ประสานงานระหวางหนวยงานระดับนโยบาย 

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

(   ) เปนงานที่ตองบริหารจัดการงานวิชาการ  

หรือวิชาชีพและเปนผูนําในเชิงวิชาการ หรือ

วิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ -๒๐ 

คะแนน) 

   

รวม ๑๐๐   

 

สวนที่ ๕ เกณฑการตัดสิน 
 

 ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับชํานาญการ จะตองไดคะแนน ๖๐ คะแนน ขึ้นไป 

 ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับชํานาญการพิเศษ จะตองไดคะแนน ๗๐ คะแนน ขึ้นไป 

 ตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับเช่ียวชาญ จะตองไดคะแนน ๘๐ คะแนน ขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

สรุปผลการประเมินคางาน/เหตุผล 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ผานการประเมิน 

 ไมผานการประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมินคางานลงนาม 

 

 

ลงช่ือ...................................................ประธานกรรมการ   ลงช่ือ...................................................กรรมการ 

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

 

 

ลงช่ือ...................................................กรรมการ    ลงช่ือ...................................................กรรมการ 

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

 

 

ลงช่ือ...................................................กรรมการและเลขานุการ  ลงช่ือ...................................................ผูชวยเลขานุการ 

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


