
วันที่  ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

โดย  บุษยมาศ  แสงเงนิ

ผู้อาํนวยการกองบริหารงานบุคคล

สังกัดสาํนักงานอธิการบดี

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม



 ๑. ตําแหน่งเลขท่ี................

         ช่ือตําแหนง่................................................ระดบั.........................

         สงักดั..........................................................................................

         ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง...............................ระดบั.........................

 ๒. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตําแหน่ง

                            ตาํแหน่งเดมิ                             ตาํแหน่งใหม่

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

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

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



 ๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคณุภาพ และความยุง่ยากและความซบัซ้อนของงานท่ี

เปล่ียนแปลงไป

                        งานเดมิ                                               งานใหม่

     ๑. คณุภาพของงาน.......................         ๑. คณุภาพของงาน..............................

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

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

      ๒. ความยุง่ยากและความซบัซ้อนของงาน๒. ความยุง่ยากและความซบัซ้อนของงาน

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

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



 ๔. การประเมินคา่งานของตําแหนง่
              องค์ประกอบ            คะแนนเตม็  คะแนนที่ได้รับ เหตุผลในการพจิารณา
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ        ๓๐

    (   ) ปฏิบติังานระดบัต้น ซึง่มี
      แนวทางปฏิบติัและมาตรฐาน
      ชดัเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน)
      (   ) ปฏิบติังานท่ีคอ่นข้างยาก
      โดยอาศยัคําแนะนําแนวทาง
      หรือคูมื่อปฏิบติังานท่ีมีอยู่ 
      (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
      (   ) ปฏิบติังานท่ียาก โดยปรับใช้วิธีการ
      หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่ได้ 
      (๒๑ – ๒๕ คะแนน)
      (   ) ปฏิบติังานท่ียากมาก หรืองาน
      ท่ีมีขอบเขต เนือ้หาคอ่นข้างหลากหลาย 
      โดยปรับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบติังาน
      ท่ีมีอยู่ (๒๖ – ๓๐ คะแนน)



                  องค์ประกอบ                         คะแนนเตม็        คะแนนที่ได้รับ      เหตุผลในการพจิารณา

 ๒. ความยุ่งยากของงาน                           ๓๐

         (   ) เป็นงานท่ีไมยุ่่งยาก มีคําแนะนํา

         คูมื่อและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน

         (๑๐ – ๑๕ คะแนน)

        (   ) เป็นงานท่ีคอ่นข้างยากมีแนวทาง

        ปฏิบติัท่ีหลากหลาย (๑๖ – ๒๐ คะแนน)

        (   ) เป็นงานท่ียุ่งยากต้องประยกุต์ใช้

        ความรู้และประสบการณ์ในการเลือกใช้

        วิธีการและแนวทางให้เหมาะสมกบั

        สภาพการณ์ (๒๑ – ๒๕ คะแนน)

        (   ) เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซบัซ้อนมาก

        มีความหลากหลายและมีขัน้ตอนวิธีการ

        ท่ียุ่งยากต้องประยกุต์ใช้ความรู้และประสบการณ์

        ในการปรับเปล่ียนวิธีการและแนวทางปฏิบติังาน

        ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน)



องค์ประกอบ                              คะแนนเต็ม    คะแนนที่ได้รับ     เหตุผลในการพจิารณา

 ๓. การกํากับตรวจสอบ                   ๒๐

     (   ) ได้รับการกํากบั แนะนํา 

     ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

     (๑ – ๕ คะแนน)

     (   ) ได้รับการกํากบั แนะนํา 

     ตรวจสอบการปฏิบติั

     งานบ้าง (๖ – ๑๐ คะแนน)

     (   ) ได้รับการกํากบั แนะนํา 

     ตรวจสอบเฉพาะบาง

     เร่ืองท่ีมีความสําคญั 

     (๑๑ – ๑๕ คะแนน)

     (   ) ได้รับการกํากบั แนะนํา 

     ตรวจสอบการปฏิบติังาน

     น้อยมาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน)



องค์ประกอบ                              คะแนนเตม็    คะแนนที่ได้รับ     เหตุผลในการพจิารณา

 ๔. การตัดสินใจ                             ๒๐
     (   ) ในการปฏิบตัิงานมีการตดัสินใจ
     บ้าง โดยจะได้รับคําแนะนําในกรณีท่ี
     มีปัญหา (๑ - ๕ คะแนน)
     (   ) ในการปฏิบตัิงานมีการตดัสินใจ
     บางสว่นโดยให้มีการรายงานผลการ
     ตดัสินใจเป็นระยะ (๖ -  ๑๐ คะแนน)
     (   )  ในการปฏิบตัิงานมีการตดัสินใจ
     คอ่นข้างมาก โดยให้มีการรายงานผล
     การตดัสินใจในเร่ืองท่ีสําคญั 
     (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
     (   ) ในการปฏิบตัิงานมีการตดัสินใจ
     คอ่นข้างมาก สามารถวางแผนและกําหนด
     แนวทางการปฏิบตัิงานและแก้ปัญหา
     ในงานท่ีรับผิดชอบ (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
                          รวม                      ๑๐๐







 ๑. ตําแหน่งเลขท่ี................

         ช่ือตําแหนง่................................................ระดบั.........................

         สงักดั..........................................................................................

         ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง...............................ระดบั.........................

 ๒. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตําแหน่ง

                            ตาํแหน่งเดมิ                             ตาํแหน่งใหม่

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

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

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



 ๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคณุภาพ และความยุง่ยากและความซบัซ้อนของงานท่ี

เปล่ียนแปลงไป

                        งานเดมิ                                               งานใหม่

     ๑. คณุภาพของงาน.......................         ๑. คณุภาพของงาน..............................

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

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

      ๒. ความยุง่ยากและความซบัซ้อนของงาน๒. ความยุง่ยากและความซบัซ้อนของงาน

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

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



 ๔. การประเมินคา่งานของตําแหน่ง
                   องค์ประกอบ               คะแนนเตม็  คะแนนที่ได้รับ  เหตุผลในการพจิารณา
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ               ๓๐
     (   ) ปฏิบตัิงานระดบัต้น โดยต้องใช้
     ความคิดริเร่ิมประกอบกบัวธีิการ หรือ
     แนวทางการปฏิบตัิที่มีอยู่

     (๑๐ – ๑๕ คะแนน)
     (   ) ปฏิบตัิงานที่คอ่นข้างยาก หรืองาน
     ที่มีขอบเขตเนือ้หาคอ่นข้างหลากหลาย 
     โดยต้องใช้ความคดิริเร่ิมในงานท่ีมีแนวทาง
     ปฏิบตัิน้อยมาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
     (   ) ปฏิบตัิงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขต
     เนือ้หาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเร่ิม
     ในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบตัิงานให้

     เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (๒๑ – ๒๕ คะแนน)
     (   ) ปฏิบตัิงานที่ยากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขต
     เนือ้หาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเร่ิม
     ในการกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบตัิงาน

     ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน)



             องค์ประกอบ               คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้รับ  เหตุผลในการพจิารณา

๒. ความยุ่งยากของงาน                  ๓๐

    (   ) เป็นงานท่ีไมยุ่่งยาก มีแนวทาง

    ปฏิบติังานท่ีชดัเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน)

    (   ) เป็นงานท่ีคอ่นข้างยุ่งยากซบัซ้อน

    และมีขัน้ตอน วิธีการคอ่นข้างหลากหลาย

    (๑๖ – ๒๐ คะแนน)

    (   ) เป็นงานท่ียุ่งยากซบัซ้อน ต้องประยกุต์

    ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปล่ียน

    วิธีการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ 

    (๒๑ – ๒๕ คะแนน)

    (   ) เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซบัซ้อนมาก ต้อง

    ประยกุต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกําหนด

    หรือปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบติังานให้เหมาะสม

    สอดคล้องกบัสภาพการณ์ (๒๖ – ๓๐ คะแนน)



  องค์ประกอบ                            คะแนนเตม็  คะแนนที่ได้รับ  เหตุผลในการพจิารณา

๓. การกาํกับตรวจสอบ                         ๒๐

    (   ) ได้รับการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ

    อย่างใกล้ชิด (๑ – ๕ คะแนน)

    (   ) ได้รับการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ

    การปฏิบติังานบ้าง (๖ – ๑๐ คะแนน)

    (   ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความ

    ก้าวหน้าของการปฏิบติังานเป็นระยะตาม

    ท่ีกําหนดในแผนปฏิบติังาน (๑๑ – ๑๕ คะแนน)

    (   ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสมัฤทธ์ิ

    ของการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ

    ( ๑๖ – ๒๐ คะแนน)



 องค์ประกอบ                            คะแนนเต็ม  คะแนนที่ได้รับ  เหตุผลในการพจิารณา
๔. การตัดสินใจ                                            ๒๐
     (   ) ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจบ้าง
     (๑ – ๕ คะแนน)
     (   ) ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจด้วยตนเอง 
     คอ่นข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง 
     แก้ไข ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ 
     (๖ – ๑๐ คะแนน)
     (   ) ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจด้วย
     ตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปล่ียนแนวทาง
     และแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานท่ีรับผิดชอบ 
     (๑๑ – ๑๕ คะแนน)
     (   ) ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจด้วยตนเอง
     อย่างอิสระในการริเร่ิมพฒันาแนวทางและ
     วิธีการปฏิบติังาน (๑๖ – ๒๐ คะแนน)
                        รวม                          ๑๐๐



3. แบบประเมนิค่างาน

          สาระสาํคัญของการประเมนิค่างาน

ตาํแหน่งประเภททั่วไป ระดับชาํนาญงานและระดับชาํนาญงานพเิศษ

1. ตาํแหน่งเลขที่.................

           ช่ือตาํแหน่ง....................................ระดับ..........................

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

           ขอกาํหนดเป็นตาํแหน่ง...............................ระดับ............

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตาํแหน่ง

           ตาํแหน่งเดมิ                                   ตาํแหน่งใหม่

1.                                                        1.

2.                                                        2.

3.                                                        3.
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพและความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่

เปล่ียนแปลงไป

                  งานเดมิ                                                  งานใหม่

1. คุณภาพของงาน...........................           1. คุณภาพของงาน....................................

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

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

2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน  2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน

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

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

          จากแบบประเมินค่างาน ข้อที่  2 หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง ได้

กําหนดให้มีการเปรียบเทียบระหว่างตําแหน่งเดิมกับตําแหน่งใหม่ ซึ่ งจะต้อง

เปรียบเทยีบว่าลักษณะงานในแต่ละด้านได้เพิ่มขึน้ หรือขยายมากขึน้อย่างไร
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ส่วนในข้อที่  3 วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความ

ซับซ้อนของงานที่เปล่ียนแปลงไป ได้กําหนดให้มีการเปรียบเทียบระหว่างงาน

เดิมกับงานใหม่ ซึ่งจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบว่า คุณภาพงาน ความยุ่งยาก

และความซับซ้อนของงานที่เปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างไร 

4. คาํสาํคัญในแบบประเมนิค่างาน

            คาํสาํคัญ (Keyword) เฉพาะที่ปรากฏในองค์ประกอบของการ

ประเมินค่างาน ระดับชํานาญการพิเศษ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการเขียนแบบ

ประเมนิค่างาน ดังนี ้

1. คาํว่า “ค่อนข้างยาก” “ยาก” “ยากมาก” “ค่อนข้างซับซ้อน” “ยุ่งยากซับซ้อน” 

มีความยุ่งยากซับซ้อน” จะต้องไม่เขียนสัน้ ๆ แล้วหยุด แต่ต้องมีการขยายคาํ

สาํคัญเหล่านี ้ดังนี ้                      
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                           คาํสาํคัญ                              คาํขยาย (ยากอย่างไร)

งานค่อนข้างยาก                                     ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ ต้องเอาใจใส่

                                                           ตรวจสอบความถูกต้อง ต้องมีการปรับปรุง

                                                           การทาํงานใหม่อยู่เสมอ

งานที่ยาก                                              ต้องรับผิดชอบตัง้แต่ต้นกระบวนงานจนสิน้สุด

                                                          กระบวนงาน ต้องพฒันางานหรือสร้างสรรค์

                                                          ผลงานใหม่

งานที่ยากมาก                                       ต้องใช้การสังเคราะห์/การวิเคราะห์ 

                                                          ต้องใช้เทคนิค ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

                                                          ต้องสร้างสรรค์ ประดษิฐ์ คดิค้น
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2. คาํว่า “ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน” “ยุ่งยากซับซ้อน” “ยุ่งยากซับซ้อนมาก” จะต้องไม่เขียนสัน้ 

ๆ แล้วหยุด แต่ควรมีการขยายคาํสาํคัญเหล่านี ้ดังนี ้

                            คาํสาํคัญ                               คาํขยาย (ยุ่งยากอย่างไร)

งานค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน                       ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์

                                                           ในการปฏบิตังิานต้องใช้ความชาํนาญ

                                                           ในการปฏบิตังิาน

งานยุ่งยากซับซ้อน                                   ต้องปรับเปล่ียนกระบวนการ ขัน้ตอนให้

                                                           เหมาะสมในการปฏบิตังิาน ต้องปรับปรุง

                                                           กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ ให้เหมาะสมในการ

                                                           ปฏบิตังิาน

งานยุ่งยากซับซ้อนมาก                             ต้องเป็นผู้มีวิชาชีพเฉพาะด้านในการ

                                                           ปฏบิตังิาน ต้องใช้ความเช่ียวชาญ

                                                           ในการปฏบิตังิาน
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3. คาํว่า “การกาํกับ แนะนํา และผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างาน” หรือ “เสนอผู้มีอาํนาจได้

เลย หรือต้องผ่านหวัหน้างาน” ควรมีคาํขยายคาํสาํคัญเหล่านี ้ดังนี ้

                       คาํสาํคัญ                                  คาํขยาย(จะต้องถูกตรวจสอบน้อย)

การกาํกับ แนะนํา และผ่านการตรวจสอบ  มีการตัดสินใจด้วยตนเอง เช่น งาน....

จากหวัหน้างาน

เสนอผู้มีอาํนาจได้เลย หรือต้องผ่าน          มีการตัดสินใจได้อย่างอสิระ สามารถ

หวัหน้างาน                                          เปล่ียนแปลงแนวทางและแก้ไขปัญหา

                                                         ด้วยตนเอง เช่น งาน............................

                                                         มีการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

                                                         ภายใต้ขอบเขต อาํนาจหน้าที่

                                                         ความรับผิดชอบ
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 สรุป 

                 การประเมินค่างาน เป็นการประเมินคุณภาพของงาน ของตําแหน่งแต่ละ

ตําแหน่ง หรือการจัดลําดับขัน้งาน หรือตีค่างาน เพื่อประโยชน์ในการกําหนดระดับ

ตําแหน่งที่สมเหตุสมผล และเป็นธรรมของบุคคลในองค์กรเดียวกัน โดยมีการนํางาน

มาวิเคราะห์ ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานที่

เป็นปัจจุบัน

               ทัง้นี ้หน่วยงานที่ประสงค์จะขอกําหนดตําแหน่งใดให้เป็นระดับที่ สูงขึน้ 

จะต้องเสนอเร่ืองให้มหาวิทยาลัยมีการประเมินค่างานของตําแหน่งนัน้ ๆ ก่อนเสมอ 

เพื่อตรวจสอบงานหรือตีค่างานว่า หน้าที่ความรับผิดชอบและความยุ่งยากของ     แต่

ละตําแหน่งภายในหน่วยงานได้มีการเปล่ียนแปลงไปจริง เม่ือมหาวิทยาลัยหรือ

คณะกรรมการประเมินค่างานได้เหน็ชอบในค่างานของตาํแหน่งและเหน็สมควรกําหนด

เป็นระดับตําแหน่งที่ สูงขึน้แล้ว กองบริหารงานบุคคลจะแจ้งหน่วยงานให้มีการเสนอ

แต่งตัง้บุคคลให้ดํารงตําแหน่งที่ สูงขึน้ทราบ เพื่อให้ย่ืนแบบประวัติและผลงานของ

บุคคลที่มีคุณสมบัตทิี่จะดาํรงตาํแหน่ง หรือเป็นการประเมินตัวบุคคลเป็นขัน้ตอนต่อไป
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งานด้านวชิาการ

งานด้านทกัษะชีวติ








	แบบการประเมินค่างาน�มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
	แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป�ระดับชำนาญงานและระดับชำนาญงานพิเศษ
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล�          .........................................................................�          (   )  ผ่านการประเมิน�          (   )  ไม่ผ่านการประเมิน�คณะกรรมการประเมินค่างาน�          ๑. ประธานกรรมการ�          ๒. กรรมการ�          ๓. กรรมการ�          ๔. กรรมการ�          ๕. กรรมการและเลขานุการ
	แบบประเมินค่างาน�ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ�ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
	แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ�ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	*** Website…Gotoknow.org : บุษยมาศ  แสงเงิน�*** Facebook  :  บุษยมาศ  แสงเงิน �*** bussayamas2505@hotmail.com�*** Tel. 08 - 1953 – 6669�*** Office : 0 – 5526 – 7093����
	งานบริการวิชาการสังคม
	งานบริการวิชาการ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
	งานด้านบริการวิชาการ
	งานด้านทักษะชีวิต
	ขอบคุณค่ะ

