
การประเมินค่างาน  



 
 
 

ปัญหาของบคุลากรสายสนับสนุน 

•เล่ือนต ำแหน่งสูงขึน้ไม่ได้ 

•ไม่มีกรอบต ำแหน่งให้เล่ือนสูงขึน้ 

•มีกรอบต ำแหน่ง แต่ขำดประสบกำรณ์กำร
วเิครำะห์    

  สังเครำะห์ 

•ไม่มีระบบพีเ่ลีย้ง 



 
 
 

ปัญหาของมหาวิทยาลัย 
•ไม่มีกรอบอัตราก าลัง 
•ควรจัดท ากรอบอัตราก าลังเสนอสภา 
  มหาวทิยาลัย ตามมาตรา 20 
 



ม.20 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

สภาสถาบนัอดุมศึกษา 

จ านวนท่ีพึงมี อนัดบัเงินเดือน 
ของต าแหน่ง 

( ประสิทธิภาพ / ความไม่ซ า้ซ้อน / ความประหยดั ) 

กรอบต าแหน่ง 
พืน้ฐาน 
ความก้าวหน้า 

วิชาการ 
สนับสนุน 



กรอบควำมก้ำวหน้ำ

ผอ.ส่วนท่ี 
งานอธิการบดี 

ผอ.กอง 
เลขานุการคณะ 

เช่ียวชาญพิเศษ 

เช่ียวชาญ 

ช านาญการพิเศษ 

ช านาญการ 

ปฏิบติัการ 

ช านาญงานพิเศษ 

ช านาญงาน 

ปฏิบติังาน 

ผูบ้รหิาร วชิาชพีเฉพาะ/ 
เชีย่วชาญเฉพาะ 

ทัว่ไป 

1% 

........% 

........% 

..........% 

~ 

~ 

~ 



1. กำรวำงแผนก ำลงั 
2. กำรสรรหำและกำรคดัเลือก 
3. กำรประเมินค่ำงำนและกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
4. มำตรฐำนในกำรประเมินผลงำน 
5. กำรพฒันำบุคลำกร 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวเิครำะห์งำน



กำรวเิครำะห์งำน : กระบวนกำรรวบรวมข้อมูล 
         1. ลกัษณะงำนที่ปฏิบัติ  มีงำนอะไรบ้ำง 
 2. หน้ำที่ควำมรับผดิชอบ  อะไรบ้ำง 
 3. ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ 

4. องค์ประกอบอ่ืน ๆ 
      (3.-4. คุณลกัษณะทีเ่หมำะสมกบังำน) 
-กำรก ำหนดจ ำนวนที่เหมำะสม 
 

ควำมหมำยกำรวิเครำะห์งำน



ลกัษณะของงำน

 แสดงให้เห็นว่ำผู้ด ำรงต ำแหน่ง ต้องปฏิบัติงำนลกัษณะใด 
ในฐำนะ/บทบำทใด ซ่ึงจะสะท้อนถึงควำมส ำคญั และคุณค่ำ
ของงำนน้ัน โดยจะต้องเขียนให้สอดคล้องกบัลกัษณะงำน 
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 



ระดับควำมยำกง่ำยของงำน

 - ควำมรู้และประสบกำรณ์ 
 - แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 - ควำมคดิริเร่ิม 
 - ควำมยุ่งยำกซับซ้อน 
 - ควำมหลำกหลำยของงำน 

 แสดงให้เห็นคุณภำพของงำน ว่ำงำนน้ันมีคุณภำพสูง-ต ่ำ 
เพยีงใด โดยพจิำรณำจำกธรรมชำตขิองงำน มิใช่คุณภำพของ
บุคคลผู้ด ำรงต ำแหน่ง โดยมีสำระบ่งช้ี ดงันี ้



ระดับควำมรับผดิชอบของงำน

 - กำรตดัสินใจ 
 - ควำมอสิระในกำรปฏบิัตงิำน 
 - กำรบังคบับญัชำ 
 - ผลกระทบของงำน 

 แสดงให้เห็นว่ำต ำแหน่งน้ัน มีขอบเขตควำมรับผดิชอบ 
แค่ไหน ระดบัใด โดยพจิำรณำจำกสำระส ำคญั ดังนี ้



ปัจจัยที ่3 : ควำมรู้ทีจ่ ำเป็นในงำน

1. งำนระดบัพืน้ฐำน: เป็นงำนทีต้่องใช้ควำมรู้หรือควำมสำมำรถเบ้ืองต้นทีเ่รียนรู้
ได้ในระยะเวลำอนัส้ันโดยศึกษำวธีิกำร กฎระเบยีบ และกระบวนกำรซ่ึงเกีย่วข้อง
กบังำนในหน้ำที ่
2. งำนระดบัทกัษะเฉพำะทำง: เป็นงำนทีต้่องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือทกัษะ
เฉพำะทำง ควำมช ำนำญในงำนจะพฒันำขึน้จำกประสบกำรณ์ท ำงำน หรือจำก
หลกัสูตรกำรฝึกอบรม 
3. งำนระดบัทกัษะเชิงลกึ: เป็นงำนทีต้่องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือใช้ทกัษะ
ระดบัสูงในงำนเชิงเทคนิค หรืองำนฝีมือเฉพำะทำงระดบัสูง ควำมช ำนำญในงำนจะ
พฒันำขึน้จำกส่ังสมประสบกำรณ์และกำรส่ังสมทกัษะในเชิงลกึ 



ปัจจัยที ่3 : ควำมรู้ทีจ่ ำเป็นในงำน (ต่อ)
4. งำนระดบัวชิำกำรหรือวชิำชีพเฉพำะ: เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ระดบัปริญญำ และเป็นงำนที่ต้องใช้
กระบวนกำร แนวคดิ ทฤษฎหีรือองค์ควำมรู้ที่เกีย่วข้องกบัสำยอำชีพ 
5. งำนระดบัวชิำกำรหรือวชิำชีพเฉพำะช้ันสูง: เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญในงำนเชิง
วชิำกำรหรือวชิำชีพเฉพำะ รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องเข้ำใจแนวคดิ ทฤษฎ ีหรือองค์ควำมรู้ จนสำมำรถ
ประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดได้ 
6. งำนระดบัเช่ียวชำญ: เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในงำนเชิงวชิำกำร วชิำชีพเฉพำะ 
หรือในต ำแหน่งหน้ำที่ที่รับผดิชอบ รวมทั้งเป็นงำนที่จะต้องแก้ไขปัญหำที่ยุ่งยำกซับซ้อนและให้
ค ำปรึกษำได้ 
7. งำนระดบัยุทธศำสตร์: เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญจนสำมำรถน ำมำวำงแผน
ยุทธศำสตร์หรือนโยบำยของส่วนรำชกำรได้ รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องเป็นผู้น ำในกำรพฒันำ หรือกำร
ริเร่ิมโครงกำรที่เกดิประโยชน์สูงสุดต่อพนัธกจิของส่วนรำชกำร 



ท ำไมตอ้งมีกำรประเมินค่ำงำน 

    หลกั 
Equal pay for 

Work of 
Equal value 

เ พ่ื อก ำหนดระดับต ำ แห น่ ง
ส ำหรับกำรจ่ำยค่ำตอบแทน  
(ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ) 
ให้ผู้ปฏิบัตงิำนอย่ำงเป็นธรรม 

การก าหนดต าแน่งและการประเมินค่างาน 



1. มีกำรก ำหนดต ำแหน่งขึน้ใหม่ในหน่วยงำน 

2. หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบและคุณภำพงำนเปลีย่นไป 

3. ต้องจดัระดบัต ำแหน่งเพ่ือก ำหนดค่ำตอบแทน 

     ที่เป็นธรรม 

 

 

ต้องมีกำรประเมินค่ำงำนในเวลำใด



กระบวนกำรประเมินค่ำงำน 

www.ocsc.go.t
h 

Job Evaluation 

ข้อมูล 

เก่ียวกบังาน 

วิธีการ 

วนิิจฉยั 
ตคีา่งาน 

(คณะกรรมการ) 
คา่งาน 

ยอมรบัได ้Acceptable 

มคีวามยตุธิรรม Felt-Fair 

การก าหนดต าแน่งและการประเมนิคา่งาน 



หลกักำรประเมนิค่ำงำน 

ต้องเข้ำใจงำน – ต้องมกีำรวเิครำะห์งำน 1 

ประเมินที่งำน - มใิช่ตัวบุคคลที่ครองต ำแหน่ง 2 

มีมำตรฐำน - ต้องสะท้อนกบังำนปัจจุบันและสอดคล้องกบัระดบัต ำแหน่ง 3 

ไม่มีอคติ – เกบ็ข้อมูล วเิครำะห์และตีค่ำงำนอย่ำงเป็นธรรม 4 

ตรวจสอบให้แน่ใจ - ตรวจสอบควำมสัมพนัธ์ทั้งแนวนอนและแนวดิง่ 5 

การก าหนดต าแน่งและการประเมนิคา่งาน 



Add your text in 
here 

ขอ้มลูประกอบการพจิารณาประเมนิคา่งาน 

แนวทาง/ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ 

แผนการ 
ก าหนด 
ต าแหน่ง นโยบาย 

แผนงาน/ 
โครงการ 

สถติผิลงาน 

โครงสร้าง 
ภารกิจและ 
อัตราก าลัง 

ลักษณะงาน 
และหน้าที่ของ 

ต าแหน่ง 

ข้อมูลประกอบ 
การพจิารณา 



ควำมหมำยของค ำท่ีควรทรำบ 

กำรพจิำรณำ 
ควำมหมำยของ 
ค ำทีเ่กีย่วข้อง 

คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน 

ลกัษณะงำน 

หน้ำที่และ 
ควำมรับผดิชอบ 

ปริมำณงำน 

การก าหนดต าแน่งและการประเมนิคา่งาน 



รูปแบบและวธีิกำรประเมนิค่ำงำน 

1. วธีิกำรจัดล ำดับงำน 
2. วธีิกำรจับเปรียบเทยีบ  
3. วธีิกำรจัดช้ินงำนหรือจ ำแนกงำน 
4. วธีิกำรให้คะแนนองค์ประกอบ  

5. วธีิกำรเปรียบเทยีบองค์ประกอบ 



รปูแบบและวธิกีารประเมนิคา่งาน 

3. วิธีการจดัชั้นงานหรือจ  าแนกงาน (Job Grading/Job Classification Method) : 
ก าหนดระดบัหรือนิยามงานไวแ้ลว้พิจารณาเปรียบเทียบจดัระดบั 

การก าหนดต าแน่งและการประเมนิคา่งาน 



รปูแบบและวธิกีารประเมนิคา่งาน 

3. วิธีการจดัชั้นงานหรือจ  าแนกงาน (Job Grading/Job Classification Method) : 
ก าหนดระดบัหรือนิยามงานไวแ้ลว้พิจารณาเปรียบเทียบจดัระดบั 

ระดบั 1 

การก าหนดต าแน่งและการประเมนิคา่งาน 

ปฏิบติัการ/ปฏิบติังาน 

เป็นงานระดบัตน้ทีต่อ้งการผูส้ าเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาทีส่ามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาขึน้ได ้
ปฏบิตังิานอยูใ่ตก้ารก ากบั แนะน า ตรวจสอบ 
โดยมคีูม่อืแนวทางปฏบิตั ิหรอืขัน้ตอนการ

ท างานทีเ่ป็นมาตรฐาน 



ช านาญการ/ 
ช านาญงาน 



รปูแบบและวธิกีารประเมนิคา่งาน 

3. วิธีการจดัชั้นงานหรือจ  าแนกงาน (Job Grading/Job Classification Method) : 
ก าหนดระดบัหรือนิยามงานไวแ้ลว้พิจารณาเปรียบเทียบจดัระดบั 

การก าหนดต าแน่งและการประเมนิคา่งาน 

ระดบั 1 ช านาญการพิเศษ/
ช านาญงานพิเศษ 

 เป็นงานทีป่ฏบิตัโิดยผูร้อบรูช้ านาญ
การในสายงานวชิาชพีนัน้ มกีาร
น าทฤษแีนวคดิมาปรบัใชใ้นงานที่
ซบัซอ้นไดม้กีารวางแผน ควบคุม 
ตดิตาม และมอบหมายงาน ตอ้ง

ตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาปรบัแนวทางใน
การท างานได ้



รปูแบบและวธิกีารประเมนิคา่งาน 

3. วิธีการจดัชั้นงานหรือจ  าแนกงาน (Job Grading/Job Classification Method) : 
ก าหนดระดบัหรือนิยามงานไวแ้ลว้พิจารณาเปรียบเทียบจดัระดบั 

ระดบั 4 

ระดบั 3 

ระดบั 2 

ระดบั 1 

การก าหนดต าแน่งและการประเมนิคา่งาน 

เช่ียวชาญ 

 เป็นงานทีป่ฏบิตังิานฐานะผูเ้ชีย่วชาญใน
สายงานวชิาชพี หรอืมบีทบาทวางแผน

ตดิตาม โครงการส าคญัๆ ใหค้ าปรกึษากบั
หน่วยงานปฏบิตั ิมคีวามอสิระในการปรบั
แนวทางปฏบิตัแิละแกไ้ขปัญหาตามกรอบ

นโยบาย 



รปูแบบและวธิกีารประเมนิคา่งาน 

3. วิธีการจดัชั้นงานหรือจ  าแนกงาน (Job Grading/Job Classification Method) : 
ก าหนดระดบัหรือนิยามงานไวแ้ลว้พิจารณาเปรียบเทียบจดัระดบั 

ระดบั 5 

ระดบั 4 

ระดบั 3 

ระดบั 2 

ระดบั 1 

การก าหนดต าแน่งและการประเมนิคา่งาน 

เช่ียวชาญพิเศษ 

 เป็นงานระดบัสงูสดุของวชิาชพี  ที่
ตอ้งปฏบิตัใินฐานะผูน้ าทางวชิาการ
เฉพาะดา้น มผีลงานเป็นทีย่อมรบัใน
ระดบัชาต ิผลการด าเนินงานอยูใ่น
ระดบัการวางกลยทุธข์ององคก์ร 



ความหมาย 
 

  เป็นการประเมนิคุณภาพงานของต าแหน่ง ซึ่งมีวิธีด าเนินการอย่างเป็น
ระบบในการจัดล าดับชัน้งาน เพื่อให้ได้ค่างานอย่างสมเหตุสมผลและเป็น
ธรรม  โดยน างาน  มาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพ 
และความยุ่งยากของงาน   ที่เป็นปัจจุบนั  
 

การประเมินค่างาน (Job Evaluation)



Add your text in 
here ท าไมต้องมีการประเมินค่างาน 

เพื่อให้การก าหนดระดับต าแหน่งในส่วนราชการต่างๆ  

เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม และไม่เหล่ือมล า้กันระหว่าง

ส่วนราชการและทุกต าแหน่งต้องเท่าเทยีมกัน 



การประเมินค่าของ “งาน” ไม่ใช่ประเมินค่า “คน” 
ต้องค านึงถงึ “งานของต าแหน่ง” เท่านัน้ เน่ืองจาก 
เป็นต าแหน่งขององค์กร ที่เหน็สมควรก าหนดให้ 
เหมาะสมกับขนาดหน้าที่ความรับผิดชอบคุณภาพ 
ของงานในต าแหน่ง นัน้ ๆ   

ไม่ใช่ประเมนิ คน ที่ครองแหน่ง 
 

ส่ิ งที่ ควร รู้ ก่อนประเ มินค่างาน  



1)   วเิคราะห์โครงสร้าง ภารกจิ ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง  

2)   วเิคราะห์ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

3)   การวเิคราะห์คุณภาพและความยุ่งยากซับซ้อนของงาน 

        

กระบวนการที่ใช้ในประเมนิค่างาน 



 
 เป็นการวิเคราะห์ถงึความรับผิดชอบ ระดับการตัดสินใจ ระดับของ

ผลกระทบ และระดับของความเส่ียงที่จะเกดิขึน้ในงาน การวิเคราะห์

ในส่วนนีอ้าจจะพจิารณาผลลัพธ์ของการท างาน การใช้ความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต าแหน่งนัน้ต้องการ การใช้

ความคดิริเร่ิมที่ต้องการในงานมากน้อยเพยีงใด และหากเทยีบเคียง

กับหน่วยงานอื่น มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ทัง้นี ้ต้อง

พจิารณาผลการปฏบิตังิานจริงในปัจจุบนั 



 
 

การก าหนดน า้หนักของคะแนน :  
ระดับช านาญงาน ช านาญงานพเิศษ  
ระดับช านาญการ  และช านาญการพเิศษ 

 



 

การก าหนดน า้หนักของคะแนน : ระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพเิศษ 

1. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ  มี 4 ช่วงคะแนน เตม็  30  คะแนน 

          1.1   ปฏิบติังานระดบัต้น โดยตอ้งใชค้วามคดิรเิริม่ประกอบกบัวธิกีาร หรอืแนวทางปฏบิตัทิีม่อียู่ 
(10-15 คะแนน)  

          1.2   ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยาก หรอืงานทีม่ขีอบเขตเน้ือหาคอ่นขา้งหลากหลายโดยตอ้งใช้
ความคดิรเิริม่ในงานทีม่แีนวทางปฏบิตัน้ิอยมาก (16-20 คะแนน)  

           1.3   ปฏิบติังานท่ียาก หรอืงานทีม่ขีอบเขตเน้ือหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริม่ในการ
ปรบัเปลีย่นวธิกีารปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์  (21-25 คะแนน)  เชน่ มคีูม่อืปฏบิตังิาน 

           1.4   ปฏิบติังานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย โดยตอ้งใชค้วามคดิรเิริม่ใน
การก าหนด หรือปรบัเปล่ียนแนวทางปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ (26-30 คะแนน) เชน่มคีูม่อื
ปฏบิตังิาน และมกีารวเิคราะหส์งัเคราะหง์าน ในหน้าที ่และโครงการพฒันางานทีส่ง่เสรมิกบังานหลกั 



 

การก าหนดน า้หนักของคะแนน : ระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพเิศษ 

2.  ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน) มี 4 ช่วงคะแนน เตม็  30  คะแนน 

     2.1  เป็นงานทีไ่มยุ่ง่ยาก มแีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน (10-15 คะแนน) 

     2.2  เป็นงานทีค่อ่นขา้งยุง่ยากซบัซอ้น และมขี ัน้ตอนวธิกีารคอ่นขา้งหลากหลาย  (16-20 คะแนน) 

      2.3   เป็นงานทียุ่ง่ยากซบัซอ้น ตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ในการปรบัเปลีย่นวธิกีาร
ปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์   (21-25 คะแนน) 

      2.4   เป็นงานทีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้นมาก ตอ้งประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณ์ในการ
ก าหนดหรอืปรบัเปลีย่นแนวทางปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์  (26-30 คะแนน) 



 

การก าหนดน า้หนักของคะแนน : ระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพเิศษ 

3. การก ากบัตรวจสอบ (20 คะแนน) มี 4 ช่วงคะแนน เตม็  20  คะแนน 

    3.1   ไดร้บัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบอยา่งใกลช้ดิ (1-5 คะแนน)  
 

    3.2   ไดร้บัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏบิตังิานบา้ง (6-10 คะแนน) 

    3.3   ไดร้บัการตรวจสอบ ตดิตามความกา้วหน้าของการปฏบิตังิานเป็นระยะตามทีก่ าหนดใน
แผนปฏบิตังิาน (11-15 คะแนน) 

    3.4   ไดร้บัการตรวจสอบ ตดิตามผลสมัฤทธิข์องการปฏบิตังิานตามแผนงาน/โครงการ  
(16-20 คะแนน) 



 

การก าหนดน า้หนักของคะแนน : ระดับช านาญการ  ระดับช านาญการพเิศษ 

4. การตดัสินใจ (20 คะแนน) มี 4 ช่วงคะแนน เตม็  20  คะแนน 

   4.1  ในการปฏบิตังิานมกีารตดัสนิใจบา้ง (1-5 คะแนน) 

    4.2  ในการปฏบิตังิานมกีารตดัสนิใจดว้ยตนเองคอ่นขา้งมาก วางแผนและก าหนดแนวทาง แกไ้ข
ปัญหาในงานทีร่บัผดิชอบ (6-10 คะแนน) 

    4.3  ในการปฏบิตังิานมกีารตดัสนิใจดว้ยตนเองอยา่งอสิระ สามารถปรบัเปลีย่นแนวทางและแกไ้ข
ปัญหาในการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบ (11-15 คะแนน) 

    4.4  ในการปฏบิตังิานมกีารตดัสนิใจดว้ยตนเองอยา่งอสิระในการรเิริม่พฒันาแนวทางและวธิกีาร
ปฏบิตังิาน (16-20 คะแนน) 



 

การก าหนดน า้หนักของคะแนน : ระดับช านาญงาน  ระดับช านาญงานพเิศษ 

1. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ( 30 คะแนน ) มี 4 ช่วงคะแนน เตม็  30  คะแนน 

    1.1   ปฏบิตังิานระดบัตน้ ซึง่มแีนวทางปฏบิตัแิละมาตรฐานชดัเจน (10-15 คะแนน) 

    1.2   ปฏบิตังิานทีค่อ่นขา้งยากโดยอาศยัค าแนะน า แนวทาง หรอืคูม่อืปฏบิตังิานทีม่อียู ่ 
(16-20 คะแนน) 

    1.3   ปฏบิตังิานทีย่าก โดยปรบัใชว้ธิกีารหรอืแนวทางปฏบิตัทิีม่อียูไ่ด ้(21-25 คะแนน) 

     1.4   ปฏบิตังิานทีย่ากมาก หรอืงานทีม่ขีอบเขต เน้ือหาคอ่นขา้งหลากหลาย โดยปรบัวธิกีารหรอื
แนวทางปฏบิตังิานทีม่อียู ่(26-30 คะแนน) 



 

การก าหนดน า้หนักของคะแนน : ระดับช านาญงาน  ระดับช านาญงานพเิศษ 

2. ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน)  มี 4 ช่วงคะแนน เตม็  30  คะแนน 

    2.1  เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มีค าแนะน า คู่มือ และแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจน (10-15 คะแนน) 

    2.2  เป็นงานท่ีค่อนข้างยากมีแนวทางปฏิบติัท่ีหลากหลาย (16-20 คะแนน) 

     2.3  เป็นงานท่ียุ่งยากต้องประยกุตใ์ช้ความรู้และประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการ และ
แนวทาง 
ให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (21-25 คะแนน) 

     2.4  เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซบัซ้อนมาก มีความหลากหลายและมีขัน้ตอนวิธีการท่ียุ่งยาก 
ต้องประยกุตใ์ช้ความรู้และประสบการณ์ ในการปรบัเปล่ียนวิธีการและแนวทางปฏิบติังานให้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์  (26-30 คะแนน) 



 

การก าหนดน า้หนักของคะแนน : ระดับช านาญงาน  ระดับช านาญงานพเิศษ 

3. การก ากบัตรวจสอบ (30 คะแนน) มี 4 ช่วงคะแนน เตม็  30  คะแนน 

    3.1  ได้รบัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (1-5 คะแนน) 

    3.2  ได้รบัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานบา้ง (6-10    
            คะแนน) 

    3.3  ได้รบัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องท่ีมี 
            ความส าคญั (11-15 คะแนน) 

    3.4  ได้รบัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานน้อยมาก  
            (16-20) 



 

การก าหนดน า้หนักของคะแนน : ระดับช านาญงาน  ระดับช านาญงานพเิศษ 

4. การตดัสินใจ (20 คะแนน)  มี 4 ช่วงคะแนน เตม็  20  คะแนน 

    4.1  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจบ้าง โดยจะได้รบัค าแนะน าในกรณีท่ีมีปัญหา     
             (1-5 คะแนน) 

    4.2  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจบางส่วน โดยให้มีการรายงานผลการ    
            ตดัสินใจเป็นระยะ (6-10 คะแนน) 

     4.3  ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจค่อนข้างมาก โดยให้มีการรายงานผลการ   
             ตดัสินใจในเรื่องท่ีส าคญั (11-15 คะแนน) 

    4.4   ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจค่อนข้างมาก สามารถวางแผนและก าหนด     
             แนวทางการปฏิบติังานและแก้ปัญหาในงานท่ีรบัผิดชอบ (16-20 คะแนน) 
 



ระดับคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินค่างาน 
ของแต่ละระดบัต าแหน่ง 

เกณฑก์ารตดัสนิ 

ระดับช านาญงาน  
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 64 คะแนน ระดับช านาญการ 

ระดับช านาญงานพเิศษ  
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 84 คะแนน ระดับช านาญการพเิศษ 

ระดับเช่ียวชาญ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 170 คะแนน 

ระดับเช่ียวชาญพเิศษ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 235 คะแนน 



เอกสารที่ใช้ประกอบการพจิารณา 

 
 1)แบบประเมินค่างาน  
2)  มาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ประเมินค่างาน  
3)  หลักเกณฑ์และข้อพิจารณาแนวทางการ  
     ประเมินค่างานของต าแหน่ง  
    -   ระดับช านาญการ  ,  ช านาญการพิเศษ  
   -   ระดับช านาญงาน ,  ช านาญงานพิเศษ          

       ระดับเชี่ ยวชาญ ,  เชี่ ยวชาญพิเศษ  
 
 



เอกสำรอ้ำงองิ 
1. นนทิกร กำญจนะจิตรำ  เลขำธิกำร ก.พ. ส ำนกังำน ก.พ. 
2. คู่มือประเมินค่ำงำน ส ำนกังำนก.พ. 
3. ประกำศ  ก.พ.อ. เร่ือง มำตรฐำนกำรก ำหนดระดบัต ำแหน่งและกำรแต่งตั้ง       
     ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำใหด้ ำรงต ำแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2553 

 



Thank you! 


