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✓การก าหนดกรอบระดบัต าแหน่ง
✓แนวคิดการประเมินค่างาน
✓การประเมินค่างานตาม
หลกัเกณฑ ์ก.พ.อ.
✓ข้อพึงพิจารณา
✓เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน
✓ข้อสงัเกตในฐานะผูป้ฏิบติังาน
✓Workshop

ประเดน็น าเสนอ



ท าไมต้องประเมินค่างาน….?



การก าหนดกรอบระดับต าแหน่ง



การก าหนดกรอบระดบัต าแหน่ง หมายถึง การก าหนด
จ านวนต าแหน่งท่ีมีอยู่ในหน่วยงานให้มีระดบัต าแหน่งต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมด้านอตัราก าลงั ความจ าเป็นและต้องการของแต่
ละหน่วยงาน โดยยึดหลกัการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและ
การประเมินค่างานเพ่ือวดัคณุภาพของต าแหน่งตามลกัษณะงาน 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน
ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ท่ีต้องการในการ
ปฏิบติังานเป็นส าคญั เพ่ือใช้เป็นกรอบอตัราก าลงัในการพิจารณา
แต่งตัง้บคุลากรให้ด ารงต าแหน่ง

ความหมาย



กระบวนการก าหนดกรอบระดบัต าแหน่ง

หน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าท่ี/
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

คณะกรรมการประเมินค่างาน

สภาสถาบนั/
คณะกรรมการท่ีสภาสถาบนัมอบหมาย

คณะกรรมการกลัน่กรองฯ

- จ านวน 3-5 คน ตามองคป์ระกอบท่ีก าหนด
ในข้อบงัคบั โดยมีผู้บงัคบับญัชาของต าแหน่ง
เป็นกรรมการ และมี ผอ.กจ. เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
- ยกเว้นต าแหน่งท่ีปรึกษา ต้องประกอบด้วย
อธ./ รอง อธ./ คณบดี/ ผู้ช่วย อธ./ รองคณบดี/ 
ผอ.สอธ.



 ต้องด าเนินการอย่างโปรงใส่
 ต้องเป็นต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการจ าแนก

ต าแหน่ง
 ต้องไม่มีผลให้มีการเพ่ิมงบประมาณหมวดเงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
 ต้องไม่มีผลท าให้อตัราก าลงัเพ่ิมขึน้
 ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ า้ซ้อน และความ

ประหยดั

เงื่อนไขการก าหนดกรอบระดบัต าแหน่ง



แนวคิดการประเมินค่างาน



แนวคดิหลกัในการวเิคราะห์งาน



ความส าคญัของการประเมินค่างาน
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM

ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2550



ภาพแสดงแนวคิดการประเมินค่างาน

องคก์ร

หน่วยงาน

งาน

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

งาน

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

หน่วยงาน

งาน

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

งาน

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

ทีม่า: โอภาส เขยีววชิยั และจฑุาพร เทพพตัรา (11 กนัยายน 2558)



การประเมินค่างาน (Job Evaluation) เป็นวิธีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือตีค่างานโดยกระบวนการวัด
ความสมัพนัธ์หรือคุณค่างานของต าแหน่งท่ีไม่ใช่วดัปริมาณงาน
ซ่ึงเป็นการน างานทัง้หมดมาเปรียบเทียบกนัภายใต้ปัจจยัหรือ
องคป์ระกอบท่ีเป็นตวัวดัหลกัเพ่ือตีค่างานออกมาก

การประเมินค่างานคือ...



 เพ่ือให้หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสร้างของต าแหน่งได้
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกบัโครงสร้างและลกัษณะงาน มี
ความสมเหตุสมผลในแง่ของความส าคัญหรือค่าของงาน
ต่างๆ ท่ีมีต่อการบรรลเุป้าหมายขององคก์าร

 เพ่ือให้การก าหนดระดบัต าแหน่งเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็น
ธรรม ไม่เหล่ือมล า้กนัระหว่างหน่วยงาน

 เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งส าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนให้
ผูป้ฏิบติังานอย่างเป็นธรรม “Equal pay for work of Equal 
Value”

ท าไมต้องประเมินค่างาน





เม่ือไรต้องมีการประเมินค่างาน

มีการก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่
ในหน่วยงาน

หน้าท่ีความรับผิดชอบและ
คณุภาพงานเปล่ียนไป

ต้องจัดระดับต าแหน่งเ พ่ือ
ก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรม

- 7s [Strategy; Style; Skill; Staff;
System; Structure; Shared Values]
- PEST [Politic; Economic;
Social; Technology]

ทีม่า: ส านกัพฒันาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านกังาน ก.พ. (สงิหาคม 2552)



หลกัการประเมินค่างาน

ทีม่า: ส านกัพฒันาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านกังาน ก.พ. (สงิหาคม 2552)

เขา้ใจงาน ประเมนิทีง่าน

มมีาตรฐาน ไมม่อีคติ

ตรวจสอบให้
แน่ใจ



กระบวนการประเมินค่างาน

ทีม่า: ส านกัพฒันาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านกังาน ก.พ. (สงิหาคม 2552)

JA

ยอมรบัได้ (Acceptable)
มีความยติุธรรม (Felt - Fair)

JD, JS JE
วินิจฉัย
ตีค่างาน

(คณะกรรมการ)

ระดบั
ต าแหน่ง

การวิเคราะหง์าน  หมายถึง  กระบวนการศึกษา รวบรวมและวิเคราะหข้์อมลู 
(Identify and determine about data collected on a job) ท่ีเก่ียวข้องกบั
รายละเอียดของงาน (Duties, Responsibilities, Process, Work conditions etc.) 
เพ่ือให้ทราบว่า งานนัน้มีลกัษณะและขอบเขตอย่างไร ประกอบด้วยกิจกรรมใดบ้าง 
ต้องการบคุคลท่ีมีคณุสมบติัอย่างไรเพ่ือให้เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน



ค่างาน Vs. ค่าคน

งาน

1. Job Evaluation

2. Recruitment 
and Selection

ต าแหน่ง

ทีม่า: โอภาส เขยีววชิยั และจฑุาพร เทพพตัรา (11 กนัยายน 2558)



การประเมินค่างานตามหลกัเกณฑ ์ก.พ.อ.



โครงสร้างต าแหน่งสายสนับสนุน

ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี
หรือเทียบเท่า

ผูอ้ านวยการกอง
หรือเทียบเท่า

เช่ียวชาญพิเศษ

เช่ียวชาญ

ช านาญการพิเศษ

ช านาญการ

ปฏิบติัการ

ช านาญงานพิเศษ

ช านาญงาน

ปฏิบติังาน

วิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ

ทัว่ไปผู้บริหาร



ลกัษณะงานหรือขอบเขตงาน

การ
ปฏิบติัการ

การ
วางแผน

การ
บริการ

การ
ประสาน
งาน

แผนงาน บริหารงาน

บริหาร
ทรพัยากร

และ
งบประมาณ

บริหาร
ทรพัยากร
บุคคล

วิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ

ผู้บริหาร

ทัว่ไป

การก ากบั
ดแูล

การบริการ

การ
ปฏิบติัการ



องคป์ระกอบการประเมินค่างาน

ด้านความรู้และทกัษะท่ี
จ าเป็นในงาน

ด้านความสามารถในการ
ตดัสินใจและแก้ปัญหา

ด้านภาระงานท่ีรบัผิดชอบ

• ความรูแ้ละความช านาญงาน
• การบริหารจดัการ
• การส่ือสารและปฏิสมัพนัธ์

• กรอบแนวความคิดในการ
แก้ปัญหา

• อิสระในการคิด
• ความท้าทายในงาน

• การวิเคราะหข้์อมูล
• อิสระในการปฏิบติังาน
• ผลกระทบจากการปฏิบติังาน
• ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของต าแหน่ง

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ

ความยุ่งยากของงาน

การก ากบัตรวจสอบ

การตดัสินใจ

ชง. ชงพ. ชก. ชกพ. 

ชช. ชชพ.



องคป์ระกอบการประเมินค่างาน (ต่อ)

หน้าท่ีและ
ความ

รบัผิดชอบ

ความ
ยุ่งยากของ

งาน
การตดัสินใจ

การก ากบั
ตรวจสอบ

การบริหารจดัการ

ชก. ชกพ. และ ชช.
ในกรณี
หวัหน้าหน่วยงาน



เกณฑก์ารตดัสิน

ช านาญการ

64+ 
(100)

ช านาญการพิเศษ

84+
(100)

เช่ียวชาญ

170+
(300) เช่ียวชาญพิเศษ

235+
(300)

ช านาญงาน

64+
(100) ช านาญงานพิเศษ

84+
(100)



เกณฑก์ารตดัสิน (ต่อ)

เช่ียวชาญ

(หวัหน้าหน่วยงาน)

80+ 
(100)

ช านาญการพิเศษ

(หวัหน้าหน่วยงาน)

70+
(100) ช านาญการ      

(หวัหน้างาน)

60+
(100)



การวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือประเมินค่างาน

วิเคราะหภ์ารกิจหน่วยงาน

ยทุธศาสตร/์ กลยทุธ/์ บทบาทและภารกิจ

ลกัษณะงานของหน่วยงาน

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ

โครงสร้างและอตัราก าลงั

วิเคราะหต์ าแหน่ง

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

ลกัษณะงานและหน้าท่ีของต าแหน่ง

คณุภาพงาน

ความยุ่งยากซบัซ้อนของาน



เทคนิคการวิเคราะหข้์อมลู

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ
คณุภาพงาน

ความยุ่งยากและซบัซ้อนของาน

(ใหม/่ ปัจจบุนั)

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ
คณุภาพงาน

ความยุ่งยากและซบัซ้อนของาน

(เดิม)

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ
คณุภาพงาน

ความยุ่งยากและซบัซ้อนของาน

(มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง)



ข้อมลูท่ีไม่เป็นสาระของต าแหน่ง

ความขยนั

ปรมิาณ
งาน

ความ
อาวโุส

บุคลกิลกัษณะ
บุคคล

วุฒทิีไ่ม่
เกีย่วขอ้ง

ประสทิธภิาพ
ผูป้ฏบิตังิาน



ตวัอย่างคณะกรรมการประเมินค่างาน

คณะกรรมการประเมนิค่างาน ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดตีามสายงาน เป็นประธานกรรมการ

(กรณีต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน-รองอธิกำรบดีตำมสำยบังคับบัญชำ)
2.  ผู้บงัคับบญัชาโดยตรง 1 คน เป็นกรรมการ
3.  ผู้ทรงคุณวุฒภิายในสถาบนั ระดับช านาญการพเิศษขึน้ไป

ประธานพจิารณาคัดเลือก 2 คน เป็นกรรมการ
4.  ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
5.  เจ้าหน้าทีก่องบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประเมนิค่างาน ต าแหน่งทีป่รึกษา ประกอบด้วย
1. อธิการบด ีเป็นประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดวี่างวิชาการ เป็นกรรมการ
3. รองอธิการบดฝ่ีายวางแผน เป็นกรรมการ
4. รองอธิการบดฝ่ีายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นกรรมการ
5. รองอธิการบดฝ่ีายบริหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ
6. ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ





ข้อพึงพิจารณา

ข้อพึงพิจารณา



 ต าแหน่งและระดบัต าแหน่งท่ีจะประเมิน ต้อง
 มีก าหนดอยู่ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
 เป็นไปตามการจ าแนกต าแหน่ง

 เข้าใจงาน มีข้อมลูการวิเคราะหง์าน (Job Analysis)
 มีข้อมลูโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
 มีข้อมูลในภาพรวมของต าแหน่งในหน่วยงานนัน้ๆ และหน่วยงาน

ท่ีมีลกัษณะงานท่ีเหมือนกนั/ ใกล้เคียงกนั
 มีมาตรวดั/ เกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน เหมาะสม เป็นธรรม
 ค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ า้ซ้อน และความประหยดั

ข้อพึงพิจารณา



 ข้อมูลตามแบบประเมิน สะท้อนงานปัจจุบนัของหน่วยงานและ
ต าแหน่ง

 ประเมินท่ีงานของต าแหน่ง ไม่ใช่ตวับคุคล
 ตีค่างานอย่างเป็นธรรม ปราศจากคติ
 การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ มีความสอดคล้องกนั
 ความสัมพนัธ์ หรือการเทียบเคียงกับต าแหน่งอ่ืนทัง้ภายในละ

ภายนอกมีความเหมาะสม ไม่เหล่ือมล า้กนั

ข้อพึงพิจารณา (ต่อ)





เทคนิคการเขียน

เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน





กระบวนการก าหนดภาระงาน

ก าหนด
กิจกรรม/ 
หรอืงาน

จดักลุ่ม
กิจกรรมท่ี
เหมือนกนั

ตัง้ช่ือกลุ่ม
ก าหนดผล
ท่ีคาดหวงั

ก าหนด
ตวัช้ีวดั



การจดัท ารายการภาระงาน

กิจกรรม/ งาน จดักลุ่ม ตัง้ช่ือกลุ่มหน้าท่ี
หลกั

ประสานงานกรรมการเพ่ือนัดประชมุ

กลุ่มท่ี 1 การจดัประชมุ
จดัท าหนังสือเชิญประชมุ

จดัท าระเบียบวาระการประชมุ

จดัท ารายงานการประชมุ

บนัทึกประวติัข้าราชการใหม่
กลุ่มท่ี 2 การบนัทึกประวติั

ข้าราชการ
ปรบัปรงุประวติัข้าราชการให้ทนัสมยั

แก้ไขข้อมลูทะเบียนประวติัให้ถกูต้อง



ตวัอย่างค าท่ีใช้ในการเขียนผลท่ีคาดหวงั

ความถกูต้อง

เป็นไปตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ

ความพึงพอใจ

เสรจ็ทนัเวลา ประสิทธิภาพในการ...

ความเท่ียงตรง

ความรวดเรว็

ความพร้อมในการ...

ความทนัสมยั

คณุภาพของ...

ลด...

เพ่ิม...

ความประหยดั



การก าหนดตวัช้ีวดั

OBJECTIVES INPUT PROCESSES OUTPUT OUTCOME IMPACT

RESULTS

จ านวนชอ่งทาง
ในการสรรหา

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ
สรรหา

จ านวนผูผ้า่น
การคดัเลอืก

จ านวนผูผ้า่น
การทดลองงาน

จ านวน
ผลงานวจิยั
ตพีมิพต์่อ
จ านวนอาจารย์



การจดัท ารายการภาระงาน (ต่อ)

กลุ่มหน้าท่ี
หลกั

ผลท่ีคาดหวงั ตวัช้ีวดั เป้าหมาย

การจดัประชุม ความรวดเรว็และความ
ถกูต้องของระเบียบวาระ
การประชุม และรายงานการ
ประชุม

- ระยะเวลาในการจดัส่งระเบียบ
วาระการประชุม

ไม่น้อยกว่า 7 วนัท า
การ

- ระยะเวลาเฉล่ียในการจดัท า
รายงานการประชุมเสรจ็ส้ิน

ไม่เกิน 3 วนัท าการ

จ านวนครัง้ในการขอแก้ไข
ระเบียบวาระและรายงานการ
ประชุม

ไม่เกิน 10 ครัง้

การบนัทึก
ประวติั
ข้าราชการ

ความถกูต้องและความ
ทนัสมยัของข้อมูลประวติั
ข้าราชการ

ร้อยละความไมถ่กูต้องของการ
บนัทึกข้อมูล

ไม่เกินร้อยละ 10

ร้อยละความไมท่นัสมยัของ
ข้อมูล

ไม่เกินร้อยละ 5



โครงสร้างประโยคตัง้ต้นของการเขียน

กลุ่มค ากริยา + กรรม + (ข้อจ ากดั) + เพื่อ + ผลผลิต/ผลกระทบ

บนัทึก ปรบัปรงุ และแก้ไขทะเบียนประวติัข้าราชการตามแนวทางและระเบียบท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนดในระบบสารสนเทศการบริหารทรพัยากรบคุคล (HRIS) เพ่ือให้

ได้ข้อมลูทะเบียนประวติัท่ีมีความทนัสมยัและถกูต้อง



ข้อแนะน ากรณีท่ีมีลกัษณะงานคล้ายคลึงกนั

เพ่ิมกริยาช่วย 
(Adverb)

เน้นความแตกต่าง
ของความส าเรจ็และ

ผลกระทบ

เน้นลกัษณะของ
การมอบหมาย

งาน

เน้นกรรมท่ี
แตกต่างกนั

ต าแหน่ง
เดียวกนัแต่ต่าง

ระดบั



ช่วยบนัทึก ปรบัปรงุ และแก้ไขทะเบียนประวติัข้าราชการตามแนวทางและระเบียบท่ี ก.พ.อ. ก าหนดในระบบ
สารสนเทศการบริหารทรพัยากรบคุคล (HRIS) เพ่ือให้ได้ข้อมูลทะเบียนประวติัท่ีมีความทนัสมยัและถกูต้อง

บนัทึก ปรบัปรงุ และแก้ไขทะเบียนประวติัข้าราชการตามแนวทางและระเบียบท่ี ก.พ.อ. ก าหนดในระบบสารสนเทศ
การบริหารทรพัยากรบคุคล (HRIS) เพ่ือให้ได้ข้อมูลทะเบียนประวติัท่ีมีความถกูต้อง

บนัทึก ปรบัปรงุ และแก้ไขทะเบียนประวติัพนักงานมหาวิทยาลยัตามแนวทางและระเบียบท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดใน
ระบบสารสนเทศการบริหารทรพัยากรบคุคล (HRIS) เพ่ือให้ได้ข้อมูลทะเบียนประวติัท่ีมีความทนัสมยัและ

ถกูต้อง

บนัทึกทะเบียนประวติัข้าราชการตามแนวทางและระเบียบท่ี ก.พ.อ. ก าหนดในระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล (HRIS) เพ่ือให้ได้ข้อมูลทะเบียนประวติัท่ีมีความทนัสมยัและถกูต้อง

บนัทึก ปรบัปรงุ และแก้ไขทะเบียนประวติัข้าราชการตามแนวทางและระเบียบท่ี ก.พ.อ. ก าหนด
ในระบบสารสนเทศการบริหารทรพัยากรบคุคล (HRIS) เพ่ือให้ได้ข้อมลูทะเบียนประวติัท่ีมี

ความทนัสมยัและถกูต้อง



ตวัอย่างค ากริยาท่ีนิยมใช้

ส าหรบังานท่ีต้องบริหารจดัการ

บริหาร  ก ากบัดแูล  ควบคมุ  บูรณาการ  วางแผน  วางกลยุทธ ์ พฒันา  ก าหนด
แนวทาง  จดัตัง้  สัง่การ  ควบคมุ  ให้ค าปรึกษา  มอบหมาย  จดัสรร  อนุมติั

ส าหรบังานท่ีด าเนินการ

แนะน า  จดัท า  จดัหา  ปฏิบติังาน  ตรวจสอบ  จดัเตรียม  แจกจ่าย  รวบรวม
ประมวลผล  ผลิต  ส ารวจ  ริเร่ิม  น าเสนอ  เสนอแนะ  เพ่ิมเติม  ติดตัง้  ควบคุม  
ประสานงาน  วิเคราะห์  วิจยั  ศึกษา  หาข้อมูล  ด าเนินการ  ปรบัปรุง  ให้บริการ  
คดัเลือก  ให้ความเหน็  ตีความ  ร่วม  ช่วย  สนับสนุน  จดัสรร  ค านวณ  พิจารณา  
ตรวจตรา  จดัสอน  ประเมิน  สงัเคราะห์  ด าเนินการทดลอง  พิสูจน์  จดัซ้ือ ดแูล  
แก้ไข  ปรบัปรงุ  ปรบัเปล่ียน  สรปุ  แปลความ  สืบสวน  สืบค้น  ต่อรอง  บ ารงุรกัษา  
รกัษา  สร้าง  ออกแบบ  พฒันา  ลงทะเบียน





การเขียนขยาย “ค า”

“ประสานงาน”

- กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒุิ
- เพือ่นดัประชุม ชีแ้จงเกีย่วกบัการประชุม
- ทุกเดอืน
- ทัง้ทางโทรศพัท ์หนงัสอืราชการภายนอก และ E-mail

- อาจารยป์ระจ าคณะ
- เพือ่นดัประชุม
- ทุกเดอืนเวน้เดอืน
- ทัง้ทางโทรศพัท ์และหนงัสอืราชการภายใน

- บุคคลภายนอกทีส่มคัรงานกบัมหาวทิยาลยัต าแหน่ง
สายสนบัสนุน 
- เพือ่ขอใหจ้ดัสง่หลกัฐานประกอบการสมคัรงาน
- ทางโทรศพัท์



การเขียนขยาย “ค า” (ต่อ)

“วิเคราะห”์

- เปรยีบเทยีบคา่ตอบแทน ไดแ้ก่ เงนิเดอืน คา่จา้ง
เงนิประจ าต าแหน่งบรหิารและวชิาการ คา่สอน สวสัดกิาร
- ของขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั ลกูจา้ง 
- สายวชิาการ และสายสนบัสนุน ทัง้มหาวทิยาลยั
- ทุกรอบ 6 เดอืน เพือ่รายงานต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั
- จดัท าเป็นขอ้มลูดว้ย Excel โดยใชส้ถติ.ิ..
- น าเสนอดว้ยโปรแกรม PowerPoint

- ขอ้มลูเกีย่วกบัการรบั-สง่หนงัสอืราชการทัง้ภายใน
และภายนอกของมหาวทิยาลยั
- โดยหาคา่เฉลีย่ และจ านวนหนงัสอืในแต่ละเดอืนประจ าปี
- เพือ่รายงานขอ้มลูต่อผูอ้ านวยการกอง





การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์

 ปฏิบติังานระดบัต้น โดยต้องใช้ความคิดริเร่ิมประกอบกบัวิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่ (10-15 คะแนน)

 ปฏิบัติงานท่ีค่อนข้างยาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เน้ือหาค่อนข้าง
หลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเร่ิมในงานท่ีมีแนวทางปฏิบติัน้อยมาก 
(16-20 คะแนน)

 ปฏิบติังานท่ียาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลายโดยต้องใช้
ความคิดริเร่ิมในการปรบัเปล่ียนวิธีการปฏิบติังานให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (21-25 คะแนน)

 ปฏิบติังานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย โดยต้อง
ใช้ความคิดริเร่ิมในการก าหนด หรือปรบัเปล่ียนแนวทางปฏิบติังานให้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (26-30 คะแนน)

เกณฑ ์“หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ”



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์

ระดบั องคป์ระกอบท่ี 1 องคป์ระกอบท่ี 2

10-15 - งานระดบัต้น ใช้ความคิดริเร่ิมประกอบกบัวิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่ 

16-20 - งานท่ีค่อนข้างยาก หรือ
- งานท่ีมีขอบเขต เน้ือหาค่อนข้าง
หลากหลาย

ใช้ความคิดริเร่ิมในงานท่ีมีแนวทางปฏิบติั
น้อยมาก

21-25 - งานท่ียาก หรือ
- งานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย

ใช้ความคิดริเร่ิมในการปรบัเปล่ียนวิธีการ
ปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์

26-30 - งานท่ียากมาก หรือ
- งานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย

ใช้ความคิดริเร่ิมในการก าหนด หรือ
ปรบัเปล่ียนแนวทางปฏิบติังานให้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์

การวิเคราะหเ์กณฑ ์“หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ”



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์

วิเคราะห์เปรียบเทียบ (ยากมาก) ค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน 
ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่งบริหารและวิชาการ ค่าสอน สวสัดิการ 
ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจ้าง สายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ทัง้มหาวิทยาลยั (หลากหลาย) โดยจดัท าเป็นข้อมูล
ด้วย Excel โดยใช้ค่าเฉล่ีย และร้อยละ และน าเสนอผลการ
วิเคราะห์กราฟต่างๆ สรุปผล ข้อสงัเกตุ และข้อเสนอแนะด้วย
โปรแกรม PowerPoint (ความคิดริ เ ริ ่มในการก าหนดหรือ
ปรับเปลีย่นให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ) เ พ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัทุก 6 เดือน 

ตวัอย่างการเขียนเพ่ือสะท้อน “หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ”



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์
ตวัอย่างการเปรียบเทียบการเขียนเพ่ือสะท้อน “หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ”

ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เน้ือหา
ค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเร่ิมในงานท่ีมี

แนวทางปฏิบติัน้อยมาก (16-20 คะแนน)

ปฏิบติังานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย โดย
ต้องใช้ความคิดริเร่ิมในการก าหนด หรือปรบัเปล่ียนแนวทาง

ปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (26-30 คะแนน)

วิเคราะห์ (ค่อนข้างยาก) เงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่งทางวิชาการและบริหารของ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ
และสายส นับส นุนของคณะ  ( ค่ อน ข้ า ง
หลากหลาย) โดยจดัท าเป็นข้อมูลด้วย Excel 
โดยใช้ค่าเฉล่ีย และร้อยละ และน าเสนอผล
การวิเคราะห์เป็นในรปูแบบตาราง (ความคิด
ริ เ ร่ิ ม น้ อ ย ม า ก )  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตดัสินใจของผู้บริหารกองทุก 6 
เดือน 

วิเคราะห์เปรียบเทียบ (ยากมาก) ค่าตอบแทน 
ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่งบริหาร
และวิชาการ ค่าสอน สวสัดิการ ของข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจ้าง สายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ทัง้มหาวิทยาลยั (หลากหลาย) โดย
จดัท าเป็นข้อมูลด้วย Excel โดยใช้ค่าเฉล่ีย และ
ร้อยละ และน าเสนอผลการวิเคราะห์กราฟต่างๆ 
สรปุผล ข้อสงัเกตุ และข้อเสนอแนะด้วยโปรแกรม 
PowerPoint (ความคิดริเ ร่ิมในการก าหนดหรือ
ปรบัเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทกุ 6 เดือน 

ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เน้ือหา
ค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเร่ิมในงานท่ีมี

แนวทางปฏิบติัน้อยมาก (16-20 คะแนน)

ปฏิบติังานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย โดย
ต้องใช้ความคิดริเร่ิมในการก าหนด หรือปรบัเปล่ียนแนวทาง

ปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (26-30 คะแนน)

วิเคราะห์ (ค่อนข้างยาก) เงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่งทางวิชาการและบริหารของ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ
และสายส นับส นุนของคณะ  ( ค่ อน ข้ า ง
หลากหลาย) โดยจดัท าเป็นข้อมูลด้วย Excel 
โดยใช้ค่าเฉล่ีย และร้อยละ และน าเสนอผล
การวิเคราะห์เป็นในรปูแบบตาราง (ความคิด
ริ เ ร่ิ ม น้ อ ย ม า ก )  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตดัสินใจของผู้บริหารกองทุก 6 
เดือน 

วิเคราะห์เปรียบเทียบ (ยากมาก) ค่าตอบแทน 
ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่งบริหาร
และวิชาการ ค่าสอน สวสัดิการ ของข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจ้าง สายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ทัง้มหาวิทยาลยั (หลากหลาย) โดย
จดัท าเป็นข้อมูลด้วย Excel โดยใช้ค่าเฉล่ีย และ
ร้อยละ และน าเสนอผลการวิเคราะห์กราฟต่างๆ 
สรปุผล ข้อสงัเกตุ และข้อเสนอแนะด้วยโปรแกรม 
PowerPoint (ความคิดริเ ร่ิมในการก าหนดหรือ
ปรบัเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทกุ 6 เดือน 

ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เน้ือหา
ค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเร่ิมในงานท่ีมี

แนวทางปฏิบติัน้อยมาก (16-20 คะแนน)

ปฏิบติังานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย โดย
ต้องใช้ความคิดริเร่ิมในการก าหนด หรือปรบัเปล่ียนแนวทาง

ปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (26-30 คะแนน)

วิเคราะห์ (ค่อนข้างยาก) เงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่งทางวิชาการและบริหารของ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ
และสายส นับส นุนของคณะ  ( ค่ อน ข้ า ง
หลากหลาย) โดยจดัท าเป็นข้อมูลด้วย Excel 
โดยใช้ค่าเฉล่ีย และร้อยละ และน าเสนอผล
การวิเคราะห์เป็นในรปูแบบตาราง (ความคิด
ริ เ ร่ิ ม น้ อ ย ม า ก )  เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตดัสินใจของผู้บริหารกองทุก 6 
เดือน 

วิเคราะห์เปรียบเทียบ (ยากมาก) ค่าตอบแทน 
ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่งบริหาร
และวิชาการ ค่าสอน สวสัดิการ ของข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจ้าง สายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ทัง้มหาวิทยาลยั (หลากหลาย) โดย
จดัท าเป็นข้อมูลด้วย Excel โดยใช้ค่าเฉล่ีย และ
ร้อยละ และน าเสนอผลการวิเคราะห์กราฟต่างๆ 
สรปุผล ข้อสงัเกตุ และข้อเสนอแนะด้วยโปรแกรม 
PowerPoint (ความคิดริเ ร่ิมในการก าหนดหรือ
ปรบัเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทกุ 6 เดือน 

ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยาก หรืองานท่ีมีขอบเขต เน้ือหา
ค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเร่ิมในงานท่ีมี

แนวทางปฏิบติัน้อยมาก (16-20 คะแนน)

ปฏิบติังานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย โดย
ต้องใช้ความคิดริเร่ิมในการก าหนด หรือปรบัเปล่ียนแนวทาง

ปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (26-30 คะแนน)

วิเคราะห์ (ค่อนข้างยาก) เงินเดือนและเงิน
ประจ าต าแหน่งทางวิชาการและบริหารของ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ
และสายส นับส นุนของคณะ  ( ค่ อน ข้ า ง
หลากหลาย) โดยจดัท าเป็นข้อมูลด้วย Excel 
โดยใช้ค่าเฉล่ีย และร้อยละ และน าเสนอผล
การวิเคราะห์เป็นในรปูแบบตาราง (ความคิด
ริ เ ร่ิ ม น้ อ ย ม า ก ) เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการตดัสินใจของผู้บริหารกองทุก 6 
เดือน 

วิเคราะห์เปรียบเทียบ (ยากมาก) ค่าตอบแทน 
ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่งบริหาร
และวิชาการ ค่าสอน สวสัดิการ ของข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจ้าง สายวิชาการ และ
สายสนับสนุน ทัง้มหาวิทยาลยั (หลากหลาย) โดย
จดัท าเป็นข้อมูลด้วย Excel โดยใช้ค่าเฉล่ีย และ
ร้อยละ และน าเสนอผลการวิเคราะห์กราฟต่างๆ 
สรปุผล ข้อสงัเกตุ และข้อเสนอแนะด้วยโปรแกรม 
PowerPoint (ความคิดริเ ร่ิมในการก าหนดหรือ
ปรบัเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
มหาวิทยาลยัทกุ 6 เดือน 



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์

 เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบติังานท่ีชดัเจน (10-15 คะแนน)
 เป็นงานท่ีค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขัน้ตอนวิธีการค่อนข้าง

หลากหลาย (16-20 คะแนน)
 เป็นงานท่ียุ่งยากซบัซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ใน

การปรบัเปล่ียนวิธีการปฏิบติังานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (21-25
คะแนน)

 เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการก าหนดหรือปรบัเปล่ียนแนวทางปฏิบติังานให้
เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพการณ์ (26-30 คะแนน)

เกณฑ ์“ความยุ่งยากของงาน”



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์

ระดบั องคป์ระกอบท่ี 1 องคป์ระกอบท่ี 2

10-15 - งานท่ีไม่ยุ่งยาก - มีแนวทางปฏิบติังานท่ีชดัเจน

16-20 - งานท่ีค่อนข้างยุ่งยากซบัซ้อน - มีขัน้ตอนวิธีการค่อนข้างหลากหลาย 

21-25 - งานท่ียุ่งยากซบัซ้อน - ต้องประยกุตใ์ช้ความรู้และประสบการณ์
ในการปรบัเปล่ียนวิธีการปฏิบติังานให้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์

26-30 - งานท่ีมีความยุ่งยากซบัซ้อนมาก - ต้องประยกุตใ์ช้ความรู้และประสบการณ์
ในการก าหนดหรือปรบัเปล่ียนแนวทาง
ปฏิบติังานให้เหมาะสมสอดคล้องกบั
สภาพการณ์

การวิเคราะหเ์กณฑ ์“ความยุ่งยากของงาน”



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์

ประสานงานและด าเนินการจัดการประชุม (ค่อนข้ำงยำก) คณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง
คุณสมบัตแิละผลงานทางวชิาการซึง่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิัง้ภายในและ
ภายนอกสถาบัน (หลำกหลำย) โดยจัดท าเอกสารประกอบการประชุมใน
รูปแบบ soft file ใช้แอฟพลิเคช่ัน iTunes U ในระบบปฏิบัตกิาร 
IOS บน IPAD, MacBook และจัดส่งไฟลท์างจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) เพื่อใช้ในการประชุมในระบบการประชุม E-

Meeting (ยุ่งยำกซับซ้อน- ประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์) ท าให้การประชุม
มปีระสทิธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร

ตวัอย่างการเขียนเพ่ือสะท้อน “ความยุ่งยากของงาน”



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์
ตวัอย่างการเปรียบเทียบการเขียนเพ่ือสะท้อน “ความยุ่งยากของงาน”

เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบติังานท่ีชดัเจน
(10-15 คะแนน)

เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซบัซ้อนมาก ต้องประยกุตใ์ช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการก าหนดหรือปรบัเปล่ียนแนวทางปฏิบติังาน

ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพการณ์ (26-30 คะแนน)

ประสานงานและด าเนินการจดัการประชุม (ค่อนข้าง
ยาก) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ซ่ึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
(ค่อนข้างหลากหลาย) โดยจดัส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีเป็น hard copy ทางไปรษณีย์และ
ด าเนินการประชุมด้วยเอกสารท่ีเป็นส าเนาเยบ็เล่ม
หรือแฟ้มเอกสารตามรปูแบบการประชุมทัว่ไป (ไม่ยุ่ง
ยุ่งยากซบัซ้อน-มีแนวทำงปฏิบัติงำนทีชั่ดเจน)

ประสานงานและด าเนินการจดัการประชุม (ค่อนข้างยาก) 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  และ
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัและผลงาน
ทางวิชาการซ่ึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและ
ภายนอกสถาบนั (หลากหลาย) โดย) โดยจดัท าเอกสาร
ประกอบการประชุมในรปูแบบ soft file ใช้แอฟพลิเคชัน่ 
iTunes U ในระบบปฏิบติัการ IOS บน IPAD, 

MacBook และจดัส่งไฟลท์างจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์
(E-Mail) เพ่ือใช้ในการประชุมในระบบการประชุม E-

Meeting (ยุ่ งยากซับซ้อน- ประยุกต์ใ ช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการปรับเปลีย่นวิธีการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์) ท าให้การประชุมมีประสิทธิภาพ 
รวดเรว็ และประหยดัทรพัยากร

เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบติังานท่ีชดัเจน
(10-15 คะแนน)

เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซบัซ้อนมาก ต้องประยกุตใ์ช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการก าหนดหรือปรบัเปล่ียนแนวทางปฏิบติังาน

ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสภาพการณ์ (26-30 คะแนน)

ประสานงานและด าเนินการจดัการประชุม (ค่อนข้าง
ยาก) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
ซ่ึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
(ค่อนข้างหลากหลาย) โดยจดัส่งเอกสารประกอบการ
ประชุมท่ีเป็น hard copy ทางไปรษณีย์และ
ด าเนินการประชุมด้วยเอกสารท่ีเป็นส าเนาเยบ็เล่ม
หรือแฟ้มเอกสารตามรปูแบบการประชุมทัว่ไป (ไม่ยุ่ง
ยุ่งยากซบัซ้อน-มีแนวทำงปฏิบัติงำนทีชั่ดเจน)

ประสานงานและด าเนินการจดัการประชุม (ค่อนข้างยาก) 
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  และ
คณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัและผลงาน
ทางวิชาการซ่ึงเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและ
ภายนอกสถาบนั (หลากหลาย) โดย) โดยจดัท าเอกสาร
ประกอบการประชุมในรปูแบบ soft file ใช้แอฟพลิเคชัน่ 
iTunes U ในระบบปฏิบติัการ IOS บน IPAD, 

MacBook และจดัส่งไฟลท์างจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์
(E-Mail) เพ่ือใช้ในการประชุมในระบบการประชุม E-

Meeting (ยุ่ งยากซับซ้อน- ประยุกต์ใ ช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการปรับเปลีย่นวิธีการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์) ท าให้การประชุมมีประสิทธิภาพ 
รวดเรว็ และประหยดัทรพัยากร



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์

 ได้รบัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (1-5 คะแนน)
 ได้รบัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานบ้าง (6-10 คะแนน)
 ได้รบัการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบติังานเป็นระยะ

ตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบติังาน (11-15 คะแนน)
 ได้ร ับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/ โครงการ (16-20 คะแนน)

เกณฑ ์“การก ากบัตรวจสอบ”



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์

ระดบั องคป์ระกอบ ความถ่ี

1-5 - ได้รบัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบ - อย่างใกล้ชิด

6-10 - ได้รบัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการ
ปฏิบติังาน

- บา้ง

11-15 - ได้รบัการตรวจสอบ ติดตาม
ความก้าวหน้าของการปฏิบติังาน

- เป็นระยะตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบติั
งาน

16-20 - ได้รบัการตรวจสอบ ติดตามผลสมัฤทธ์ิ
ของการปฏิบติังาน

- ตามแผนงาน/ โครงการ 

การวิเคราะหเ์กณฑ ์“การก ากบัตรวจสอบ”



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์

รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลผลการปฏิบติัภาระ
งานทางวิชาการประจ าปี (ได้แก่ งานสอน ผลงานทางวิชาการ และ
งานบริการวิชาการ) ของบคุลากรสายวิชาการในแต่ละปีการศึกษา
โดยเสนอวิธีการด าเนินการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรช์ัน้สูงท่ีท า
ให้การรายงานผลการปฏิบติัภาระงานทางวิชาการมีประสิทธิภาพ 
รวดเรว็ และถกูต้อง ตามก าหนดการและแผนการด าเนินงานก่อน
เสนอผู้อ านวยการกองและรองอธิการบดี (ได้รบัการตรวจสอบ 
ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบติังานเป็นระยะตามทีก่ าหนด
ในแผนปฏิบติังาน)

ตวัอย่างการเขียนเพ่ือสะท้อน “การก ากบัตรวจสอบ”



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์
ตวัอย่างการเปรียบเทียบการเขียนเพ่ือสะท้อน “การก ากบัตรวจสอบ”

ได้รบัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานบา้ง 
(6-10 คะแนน)

ได้รบัการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบติังานเป็นระยะตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบติังาน 

(11-15 คะแนน)

รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรปุข้อมูลผลการ
ปฏิบติัภาระงานทางวิชาการประจ าปี (ได้แก่ งานสอน 
ผลงานทางวิชาการ และงานบริการวิชาการ) ของ
บุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือเสนอ
หวัหน้างานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
การสรปุผลเพ่ือน าไปแก้ไขสรปุรายงานให้ถกูต้อง

รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรปุข้อมูลผลการ
ปฏิบติัภาระงานทางวิชาการประจ าปี (ได้แก่ งานสอน 
ผลงานทางวิชาการ และงานบริการวิชาการ) ของ
บุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีการศึกษาโดยเสนอ
วิธีการด าเนินการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรช์ัน้สูงท่ี
ท าให้การรายงานผลการปฏิบติัภาระงานทางวิชาการ
มีประสิทธิภาพ รวดเรว็ และถกูต้อง ตามก าหนดการ
และแผนการด าเนินงานก่อนเสนอผู้อ านวยการกอง
และรองอธิการบดี

ได้รบัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานบา้ง 
(6-10 คะแนน)

ได้รบัการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบติังานเป็นระยะตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบติังาน 

(11-15 คะแนน)

รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรปุข้อมูลผลการ
ปฏิบติัภาระงานทางวิชาการประจ าปี (ได้แก่ งานสอน 
ผลงานทางวิชาการ และงานบริการวิชาการ) ของ
บุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือเสนอ
หวัหน้างานตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
การสรุปผลเพ่ือน าไปแก้ไขสรุปรายงานให้ถูกต้อง 
(ได้รบัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังาน
บ้าง)

รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรปุข้อมูลผลการ
ปฏิบติัภาระงานทางวิชาการประจ าปี (ได้แก่ งานสอน 
ผลงานทางวิชาการ และงานบริการวิชาการ) ของ
บุคลากรสายวิชาการในแต่ละปีการศึกษาโดยเสนอ
วิธีการด าเนินการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรช์ัน้สูงท่ี
ท าให้การรายงานผลการปฏิบติัภาระงานทางวิชาการ
มีประสิทธิภาพ รวดเรว็ และถกูต้อง ตามก าหนดการ
และแผนการด าเนินงานก่อนเสนอผู้อ านวยการกอง
และรองอธิการบดี (ได้รบัการตรวจสอบ ติดตาม
ความก้าวหน้าของการปฏิบติังานเป็นระยะตามที ่
ก าหนดในแผนปฏิบติังาน)



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์

 ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจบ้าง (1-5 คะแนน)
 ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและ

ก าหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาในงานท่ีรบัผิดชอบ (6-10 คะแนน)
 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถ

ปรบัเปล่ียนแนวทางและแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานท่ีรบัผิดชอบ  
(11-15 คะแนน)

 ในการปฏิบติังานมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเร่ิม
พฒันาแนวทางและวิธีการปฏิบติังาน (16-20 คะแนน)

เกณฑ ์“การตดัสินใจ”



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์

การวิเคราะหเ์กณฑ ์“การตดัสินใจ”

ระดบั องคป์ระกอบท่ี 1 องคป์ระกอบท่ี 2

1-5 - มีการตดัสินใจบา้ง -

6-10 - มีการตดัสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก - มีการวางแผนและก าหนดแนวทาง 
แก้ไขปัญหาในงานท่ีรบัผิดชอบ

11-15 - มีการตดัสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ - สามารถปรบัเปล่ียนแนวทางและแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบติังานท่ีรบัผิดชอบ

16-20 - มีการตดัสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ - ในการริเร่ิมพฒันาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบติังาน



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์

ประสานงานและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกตามท่ี ท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการคดัเลือกเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการของผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการทุกระดบัต าแหน่ง และในกรณีท่ีไม่สามารถ
แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีท่ีประชุมคดัเลือกได้ เช่น ไม่สามารถติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่รบัท าหน้าท่ี ผู้ทรงคุณวุฒิไม่อยู่ในบญัชีรายช่ือท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถอ่านผลงานได้ทนัตามก าหนด จะต้องแจ้งและขอให้ประธาน
อนุกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาคดัเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม (มีการตดัสินใจด้วย
ตนเองค่อนข้างมาก) ทัง้น้ี ในการประสานงาน หากมีกรณีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิมีปัญหาหรือ
เงื่อนไข เช่น ขอขยายก าหนดเวลาจดัส่งผลการประเมิน หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมซ่ึงไม่ขดั
หรือแย้งกับข้อบงัคับหรือมติท่ีประชุม ผู้ปฏิบติังานสามารถตัดสินใจภายใต้กรอบ
ดงักล่าวได้ (มีการวางแผนและก าหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาในงานท่ีรบัผิดชอบ)

ตวัอย่างการเขียนเพ่ือสะท้อน “การตดัสินใจ”
ประสานงานและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกตามท่ี ท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการคดัเลือกเพ่ือแต่งตัง้เป็นคณะอนุกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิเพ่ือท าหน้าท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการของผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการทุกระดบัต าแหน่ง และในกรณีท่ีไม่สามารถ
แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีท่ีประชุมคดัเลือกได้ เช่น ไม่สามารถติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิได้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่รบัท าหน้าท่ี ผู้ทรงคุณวุฒิไม่อยู่ในบญัชีรายช่ือท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถอ่านผลงานได้ทนัตามก าหนด จะต้องแจ้งและขอให้ประธาน
อนุกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาคดัเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม (มีการตดัสินใจด้วย
ตนเองค่อนข้างมาก) ทัง้น้ี ในการประสานงาน หากมีกรณีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิมีปัญหาหรือ
เงื่อนไข เช่น ขอขยายก าหนดเวลาจดัส่งผลการประเมิน หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมซ่ึงไม่ขดั
หรือแย้งกับข้อบงัคับหรือมติท่ีประชุม ผู้ปฏิบติังานสามารถตัดสินใจภายใต้กรอบ
ดงักล่าวได้ (มีการวางแผนและก าหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาในงานทีร่บัผิดชอบ)



การเขียนอธิบายท่ีสอดคล้องกบัเกณฑ์
ตวัอย่างการเปรียบเทียบการเขียนเพ่ือสะท้อน “การตดัสินใจ”

ได้รบัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏิบติังานบา้ง 
(6-10 คะแนน)

ได้รบัการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบติังานเป็นระยะตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบติังาน 

(11-15 คะแนน)

ประสานงานและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกตามท่ีท่ีประชุม ก.พ.ว. คดัเลือกเพ่ือ
แต่งตัง้เป็น อ.ก.พ.ว. ของผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ
ทุกระดบัต าแหน่ง และในกรณีท่ีผู้ทรงคณุวฒิุไม่รบัท า
หน้าท่ี จะต้องแจ้งให้ประธาน อ .ก.พ.ว. พิจารณา
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเ พ่ิมเติม แต่ในกรณี ท่ีไม่
สามารถติดต่อผู้ทรงคณุวฒิุได้ ผู้ทรงคณุวุฒิไม่อยู่ใน
บญัชีรายช่ือท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่
สามารถอ่านผลงานได้ทันตามก าหนด จะต้อง
รายงานให้หวัหน้ากลุ่มงานพิจารณาน าเสนอประธาน 
อ.ก.พ.ว. พิจารณาด าเนินการต่อไป

ประสานงานและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก
ตามท่ีท่ีประชมุ ก.พ.ว. คดัเลือกเพ่ือแต่งตัง้เป็น อ.ก.พ.ว. ของผู้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการทุกระดบัต าแหน่ง และในกรณีท่ีไม่สามารถ
แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีท่ีประชุมคดัเลือกได้ เช่น ไม่สามารถ
ติดต่อผู้ทรงคุณวฒิุได้ ผู้ทรงคณุวฒิุไม่รบัท าหน้าท่ี ผู้ทรงคณุวุฒิ
ไม่อยู่ในบญัชีรายช่ือท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่
สามารถอ่านผลงานได้ทันตามก าหนด จะต้องแจ้งและขอให้
ประธานอนุกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒิุ
เพ่ิมเติม ทัง้น้ี ในการประสานงาน หากมีกรณีท่ีผู้ทรงคุณวุฒิมี
ปัญหาหรือเง่ือนไข เช่น ขอขยายก าหนดเวลาจัดส่งผลการ
ประเมิน หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมซ่ึงไม่ขดัหรือแย้งกบัข้อบงัคบัหรือ
มติท่ีประชุม ผู้ปฏิบติังานสามารถตดัสินใจภายใต้กรอบดงักล่าว
ได้

ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจบ้าง
(1-5 คะแนน)

ในการปฏิบติังานมีการตดัสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก 
วางแผนและก าหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาในงานท่ี

รบัผิดชอบ (6-10 คะแนน)

ประสานงานและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเป็น
บุคคลภายนอกตามท่ีท่ีประชุม ก.พ.ว. คดัเลือกเพ่ือ
แต่งตัง้เป็น อ.ก.พ.ว. ของผู้ขอต าแหน่งทางวิชาการ
ทุกระดบัต าแหน่ง และในกรณีท่ีผู้ทรงคณุวฒิุไม่รบัท า
หน้าท่ี จะต้องแจ้งให้ประธาน อ .ก.พ.ว. พิจารณา
คดัเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติม (มีการตดัสินใจบ้าง)
แต่ในกรณีที ่ไม่สามารถติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิไ ด้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่อยู่ในบญัชีรายชือ่ที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถอ่านผลงานได้ทนัตาม
ก าหนด จะต้องรายงานให้หวัหน้ากลุ่มงานพิจารณา
น าเสนอประธาน อ.ก.พ.ว. พิจารณาด าเนินการต่อไป

ประสานงานและทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก
ตามท่ีท่ีประชมุ ก.พ.ว. คดัเลือกเพ่ือแต่งตัง้เป็น อ.ก.พ.ว. ของผู้ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการทุกระดบัต าแหน่ง และในกรณีท่ีไม่สามารถ
แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีท่ีประชุมคดัเลือกได้ เช่น ไม่สามารถ
ติดต่อผู้ทรงคุณวฒิุได้ ผู้ทรงคณุวฒิุไม่รบัท าหน้าท่ี ผู้ทรงคณุวุฒิ
ไม่อยู่ในบญัชีรายช่ือท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือผู้ทรงคุณวุฒิไม่
สามารถอ่านผลงานได้ทันตามก าหนด จะต้องแจ้งและขอให้
ประธานอนุกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒิุ
เพ่ิมเติม (มีการตดัสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก) ทัง้น้ี ในการ
ประสานงาน หากมีกรณีท่ีผู้ทรงคณุวฒิุมีปัญหาหรือเง่ือนไข เช่น 
ขอขยายก าหนดเวลาจดัส่งผลการประเมิน หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติม
ซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบงัคับหรือมติท่ีประชุม ผู้ปฏิบติังาน
สามารถตัดสินใจภายใต้กรอบดงักล่าวได้ (มีการวางแผนและ
ก าหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาในงานทีร่บัผิดชอบ)



ผลผลิตของงานที่
ต้องการ

(Objective/Output)

ผลลัพธข์องงานที่
เกดิขึน้

(Outcome)

ผลกระทบของงานที่
เกดิหรือาจจะเกดิขึน้

(Impact)

ระดับการตัดสินใจ
(การเพิ่มคณุคา่งานในงานแนวดิ่ง 

Vertical Job Enrichment)

(Input)

การก ากับตรวจสอบ 
และการบงัคับบญัชา
(การเพิ่มคุณค่างานในงานแนวดิง่ 

Vertical Job Enrichment)

(Input)

ข้อมูลป้อนกลับ
(Feedback)

วเิคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ



บริบทและ
สภาพแวดล้อม

(Context & 
Environment) การขยาย

ขอบเขตของ
หน้าทีค่วาม
รับผิดชอบ

ระดับความเสี่ยง

ข้อจ ากัด/ เงือ่ไข/ 
สิ่งทีค่วรค านึง/ 
มาตรฐาน/ 

กฎระเบยีบทีใ่ช้

ความรู้
ความสามารถ 

ทกัษะ สมรรถนะ 
ประสบการณ ์ที่
จ าเป็นในงาน

(Input)

กระบวนการ/
ขั้นตอน/เทคนิค

วิธีการ
(Process)

ผู้รับบริการและ
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

ความซับซอ้นของงาน

วเิคราะห์
เปรียบเทยีบ

ความยุ่งยากและ





ข้อสงัเกต
ในฐานะผูป้ฏิบติังาน

ข้อสงัเกตในฐานะผูป้ฏิบติังาน



การก าหนดจะเป็นประเมินในระดบัใดไว้ก่อนเป็นเหมือนการ
ตัง้ธงไว้ล่วงหน้า (ต้องเลือกแบบประเมิน)

ถ้าค่างานท่ีประเมินได้มีระดบัคะแนนอยู่ในระดบัต าแหน่งท่ีสูง
กว่าคนท่ีครองต าแหน่งนัน้อยู่ จะเกิดอะไรขึน้

การบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยยงัไม่คุ้นเคยกับการ
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

การประเมินค่างานเป็นการประเมินเชิงคณุภาพท่ียงัต้องอาศยั
ดุลยพินิจของกรรมการ ความน่าเช่ือถือ ความเท่ียงตรง และ
การเปรียบเทียบกนัอาจท าได้ยาก

ข้อสงัเกต



การประเมินค่างานควรวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกบัมาตรฐานการ
ก าหนดต าแหน่ง หรือมาตรวดัอ่ืนท่ีองค์กรสร้างขึ้นด้วย ไม่
ควรวิเคราะหเ์ปรียบเทียบงานเดิมและงานใหม่เพียงอย่างเดียว

การกรอกแบบประเมินค่างานเพ่ือก าหนดกรอบระดบัต าแหน่ง
ในระยะแรกอาจท าได้อยาก เพราะไม่สามารถกรอกงานเดิมได้

ในระยะแรกของการก าหนดกรอบระดบัต าแหน่งถ้ามีจ านวน
ต าแหน่งท่ีระดบัสูงมากกว่า จ านวนคนท่ีสามารถขึ้นด ารง
ต าแหน่งนัน้ได้จะเกิดอะไรขึ้น (หรือหาคนมาท างานไม่ได้จะ
เกิดอะไรขึน้)

ข้อสงัเกต (ต่อ)



แบบประเมินในส่วนท่ีต้องกรอกข้อมูล กบัส่วนท่ีเป็นเกณฑ์
การประเมินไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ส่วนท่ีกรอกข้อมูล
ประกอบด้วยหวัข้อ หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของต าแหน่ง 
คณุภาพของงาน และความยุ่งยากและความซบัซ้อนของงาน 
แต่ในส่วนเกณฑ์การประเมินมีการประเมินไม่มีการประเมิน
คุณภาพของงาน แต่มีหัวข้อการก ากับตรวจสอบ และการ
ตดัสินใจเป็นเกณฑก์ารประเมินด้วย 

ข้อสงัเกต (ต่อ)





WorkShop

WorkShop



สตขิองเรามกัถูกน าไปใชใ้นทางต าหนิคนอืน่

แกต้า่งใหก้บัตวัเอง น่ีคอืพฤตกิรรมของคนโง่ทีอ่วฉลาาฉ 

คนลาาฉทีแ่สรง้โง่กาบัจะพยายามกฉตวัเองใหต้ า่

แาะใชส้ตปิกป้องคนอืน่

น่ีกค็อืการเสยีสาะผาประโยชนส์่วนตวัทีเ่า็กน้อย

เพือ่ผาประโยชนส์่วนตวัทีย่ิง่ใหญ่

...อบูิค ิทาคาช.ิ..
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