
เอกสารแนบทายขอบังคับ ๑ 
ทายขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ัง 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
.......................................... 

หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ 

องคประกอบหลักการประเมินคางาน 
๑.   หนาท่ีและความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 
 ๑.๑   ปฏิบัติงานระดับตน ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 
 ๑.๒   ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง หรือคูมือปฏิบัติงานที่มีอยู (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 ๑.๓  ปฏิบัติงานที่ยาก โดยปรับใชวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูได (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 
 ๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เน้ือหาคอนขางหลากหลาย โดยปรับวิธีการ หรือ 
  แนวทางปฏิบัติงานที่มีอยู (๒๖ – ๓๐ คะแนน) 
๒. ความยุงยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
 ๒.๑   เปนงานที่ไมยุงยาก  มีคําแนะนํา คูมือ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐ – ๑๕ คะแนน) 
 ๒.๒   เปนงานที่คอนขางยากมีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 ๒.๓  เปนงานที่ยุงยากตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการเลือกใชวิธีการ และแนวทาง 
   ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๒๑ – ๒๕ คะแนน) 
 ๒.๔ เปนงานมีความยุงยากซับซอนมาก มีความหลากหลายและมีข้ันตอนวิธีการที่ยุงยากตอง 

ประยุกตใชความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสม
กับสภาพการณ (๒๖ – ๓๐ คะแนน) 

๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
 ๓.๑   ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (๑  –  ๕ คะแนน) 
 ๓.๒   ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๓.๓  ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มีความสําคัญ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 ๓.๔ ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอยมาก (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
 ๔.๑   ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง โดยจะไดรับคําแนะนําในกรณีที่มีปญหา (๑  –  ๕ คะแนน) 
 ๔.๒   ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางสวน โดยใหมีการรายงานผลการตัดสินใจเปนระยะ 

(๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๔.๓  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก โดยใหมีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่อง 
   ที่สําคัญ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 ๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก สามารถวางแผนและแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 

(๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
เกณฑการตัดสิน 
 ระดับชํานาญงาน  ไดคะแนน  ๖๔ คะแนนข้ึนไป 
 ระดับชํานาญงานพิเศษ  ไดคะแนน  ๘๔ คะแนนข้ึนไป 
 
 



 ๒ 
 

แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทท่ัวไป 
ระดับชํานาญงาน  และระดับชํานาญงานพิเศษ 

 
๑.  ตําแหนงเลขที.่.............. 
 ช่ือตําแหนง................................................ระดับ.................................สังกัด......................................... 
 ขอกําหนดเปนตําแหนง.................................................................ระดับ................................................ 
 
๒. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 
๑.................................................................................. 
.................................................................................... 
๒................................................................................. 
.................................................................................... 
๓................................................................................. 
.................................................................................... 

๑.................................................................................. 
.................................................................................... 
๒................................................................................. 
.................................................................................... 
๓................................................................................. 
.................................................................................... 

 
๓. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ  และความยุงยากและความซับซอนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม 
๑. คุณภาพของงาน...................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน.................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 ๓. ปริมาณงาน   ....................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................. 

๑. คุณภาพของงาน...................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน.................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 ๓. ปริมาณงาน   ....................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................. 

 
 
 



 ๓ 
 

๔. การประเมินคางานของตําแหนง 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

๑.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง 
   (  )  ปฏิบัติงานระดับตน  ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติและมาตรฐาน
ชัดเจน (๑๐ – ๑๕  คะแนน) 
   (  )  ปฏิบัติงานที่คอนขางยากโดยอาศัยคําแนะนํา  แนวทาง
หรือคูมือปฏิบัติงานที่มีอยู (๑๖ - ๒๐  คะแนน) 
   (  )  ปฏิบัติงานที่ยากมากโดยปรับใชวิธีการหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่มีอยูได (๒๑ – ๒๕  คะแนน) 
   (  )  ปฏิบัติงานที่ยากมากหรืองานที่มีขอบเขต  เน้ือหา
คอนขางหลากหลายโดยปรับวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติงานที่ 
มีอยู (๒๖ – ๓๐  คะแนน) 
๒.  ความยุงยากของงาน 
   (  )  เปนงานที่ไมยุงยาก  มีคําแนะนํา  คูมือ  และแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐ – ๑๕  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่คอนขางยาก  มีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย 
(๑๖ – ๒๐  คะแนน) 
   (  ) เปนงานที่ยุงยาก ตองประยุกตใชความรูแลประสบการณ 
ในการเลือกใชวิธีการ  และแนวทางใหเหมาะสมกับสภาพการณ 
(๒๑ – ๒๕  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก  มีความหลากหลายและ 
มี ข้ันตอน วิ ธีการที่ ยุ งยาก  ต องประยุกต ใชความรู และ
ประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานให
เหมาสมกับสภาพการณ (๒๖ – ๓๐  คะแนน) 
๓.  การกํากับตรวจสอบ 
   (  )  ไดรับการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบอยางใกลชิด 
(๑ – ๕  คะแนน) 
   (  )  ไดรับการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง 
(๖ – ๑๐  คะแนน) 
 (  )  ไดรับการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มี 
ความสําคัญ (๑๑ – ๑๕  คะแนน) 
   (  )  ไดรับการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
นอยมาก (๑๖ - ๒๐  คะแนน) 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

  

 



 ๔ 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

๔.  การตัดสินใจ 
   (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางโดยจะไดรับคําแนะนํา 
ในกรณีที่มีปญหา (๑ – ๕  คะแนน) 
   (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบางสวนโดยใหมีการ
รายงานผลการตัดสินใจเปนระยะ (๖ – ๑๐  คะแนน) 
   (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมากโดยใหมี
การรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ (๑๑ – ๑๕  คะแนน) 
   (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก  สามารถ
วางแผนและกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน  และแกปญหาในงานที่
รับผิดชอบ (๑๖ – ๒๐  คะแนน) 

๓๐ 
 
 
 

  

รวม ๑๐๐   
 
สรุปผลการประเมินคางาน/เหตุผล 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 (  )  ผานการประเมิน 
 (  )  ไมผานการประเมิน 
 
     ลงช่ือ................................................ประธาน 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
             (................................................) 

 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 

เอกสารแนบทายขอบังคับ ๒ 
ทายขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
.......................................... 

หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ 

องคประกอบหลักการประเมินคางาน 
๑.   หนาท่ีและความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน) 
 ๑.๑   ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู 
   (๑ – ๕ คะแนน) 
 ๑.๒   ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก หรืองานที่มีขอบเขต เน้ือหาคอนขางหลากหลายโดยตองใชความคิด  
   ริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๑.๓  ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเน้ือหาหลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในการ 
   ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 ๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรอืงานที่มีขอบเขต เน้ือหาหลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่มในการ 
   กําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
๒. ความยุงยากของงาน (๒๐ คะแนน) 
 ๒.๑   เปนงานที่ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (๑ – ๕ คะแนน) 
 ๒.๒   เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีข้ันตอนวิธีการคอนขางหลากหลาย (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๒.๓  เปนงานที่ยุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการ 
   ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๑ – ๕๕ คะแนน) 
 ๒.๔ เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกําหนดหรือ

ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
 ๓.๑   ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (๑  –  ๕ คะแนน) 
 ๓.๒   ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๓.๓  ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนดใน 
   แผนปฏิบัติงาน (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 ๓.๔ ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
 ๔.๑   ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง (๑  –  ๕ คะแนน) 
 ๔.๒   ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไขปญหา

ในงานที่รับผิดชอบ (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๔.๓  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไข 
   ปญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 ๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ

ปฏิบัติงาน (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 
 



 ๖ 
 

๕. การบริหารจัดการ (๒๐ คะแนน) 
 ๕.๑   เปนงานที่ตองปฏิบัติโดยมีความหลากหลายในเน้ืองาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคอยางใดอยาง

หน่ึงหรือหลายอยางของหนวยงาน (๑  –  ๕ คะแนน) 
 ๕.๒   เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม ประสานความรวมมือ รวมทั้งการใหการแนะนํา

ผูปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางในเชิงกล
ยุทธของหนายงาน (๖ – ๑๐ คะแนน) 

๕.๓  เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ใหคําปรึกษาและ
ประสานงานระหวางหนวยงานระดับนโยบาย (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 

 ๕.๔ เปนงานที่ตองบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเปนผูนําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของสา
บันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 

 
เกณฑการตัดสิน 
 ระดับชํานาญการ   ไดคะแนน  ๖๔ คะแนนข้ึนไป 
 ระดับชํานาญการพิเศษ   ไดคะแนน  ๘๔ คะแนนข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 
 

แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับชํานาญการ  และระดับชํานาญการพิเศษ 

 
๑.  ตําแหนงเลขที.่.............. 
 ช่ือตําแหนง................................................ระดับ.................................สังกัด......................................... 
 ขอกําหนดเปนตําแหนง.................................................................ระดับ................................................ 
 
๒. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 
๑.................................................................................. 
.................................................................................... 
๒................................................................................. 
.................................................................................... 
๓................................................................................. 
.................................................................................... 

๑.................................................................................. 
.................................................................................... 
๒................................................................................. 
.................................................................................... 
๓................................................................................. 
.................................................................................... 

 
๓. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ  และความยุงยากและความซับซอนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม 
๑. คุณภาพของงาน...................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน.................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 ๓. ปริมาณงาน   ....................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................. 

๑. คุณภาพของงาน...................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน.................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 ๓. ปริมาณงาน   ....................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................. 

 
 
 



 ๘ 
 

๔. การประเมินคางานของตําแหนง 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

๑.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง 
   (  )  ปฏิบัติงานระดับตน  โดยตองใชความคิดริเริ่มประกอบกับ
วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู (๑ – ๕  คะแนน) 
   (  )  ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก  หรืองานที่มีขอบเขตเน้ือหาคอนขาง
หลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก 
(๖ – ๑๐  คะแนน) 
   ( )  ปฏิบัติงานที่ยาก  หรืองานที่มีขอบเขตเน้ือหาหลากหลายโดย
ตองใชความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกบั
สภาพการณ (๑๑ – ๑๕  คะแนน) 
   (  )  ปฏิบัติงานที่ยากมากหรืองานที่มีขอบเขตเน้ือหา หลากหลาย  
โดยตองใชความคิดริเริ่มในการกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๖ – ๒๐  คะแนน) 
 

๒.  ความยุงยากของงาน 
   (  )  เปนงานที่ไมยุงยาก  มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน   
(๑ – ๕  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่คอนยุงยากซับซอน  และมีข้ันตอนวิธีการคอนขาง
หลากหลาย (๖ – ๑๐  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ ยุ งยากซับซอน  ตองประยุกต ใชความรูและ
ประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ
สภาพการณ (๑๑ – ๑๕  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก  ตองประยุกตใชความรู
และประสบการณในการกําหนดหรือปรับเปลี่ยน แนวทางปฏิบัติงานให
เหมาสมสอดคลองกับสภาพการณ (๑๖ – ๒๐  คะแนน) 
 

๓.  การกํากับตรวจสอบ 
   (  )  ไดรับการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบอยางใกลชิด (๑ – ๕  คะแนน) 
   (  )  ไดรับการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง  
(๖ – ๑๐  คะแนน)  
   (  )  ไดรับการตรวจสอบ  ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
เปนระยะตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน (๑๑ – ๑๕  คะแนน) 
     (  )  ไดรับการตรวจสอบ  ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ (๑๖ - ๒๐  คะแนน) 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 

  

 
 
 
 



 ๙ 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

๔.  การตัดสินใจ 
   (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง (๑ – ๕  คะแนน) 
   (  )  ในการปฏิบั ติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก  
วางแผนและกําหนดแนวทาง  แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖ – ๑๐  
คะแนน) 
   (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระสามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  
(๑๑ – ๑๕  คะแนน) 
     (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระในการ
ริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน (๑๖ – ๒๐  คะแนน) 
๕. การบริหารจัดการ 
     (  ) เปนงานที่ตองปฏิบัติโดยมีความหลากหลายในเน้ืองาน เพื่อ
สนับสนุนวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางของหนวยงาน 
(๑  –  ๕ คะแนน) 

      (  ) เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม ประสานความ
รวมมือ รวมทั้งการใหการแนะนําผูปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุน
วัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางในเชิงกลยุทธ
ของหนายงาน (๖ – ๑๐ คะแนน) 
    (  ) เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการ
งานวิชาการ ใหคําปรึกษาและประสานงานระหวางหนวยงานระดับ
นโยบาย (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
    (  ) เปนงานที่ตองบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเปน
ผูนําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของสาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ 
คะแนน) 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

  

รวม ๑๐๐   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 
 

สรุปผลการประเมินคางาน/เหตุผล 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 (  )  ผานการประเมิน 
 (  )  ไมผานการประเมิน 
 
     ลงช่ือ................................................ประธาน 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
             (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 
 

เอกสารแนบทายขอบังคับ ๓ 
ทายขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
.......................................... 

หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

 การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ และ
ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ใหใชหลักเกณฑการประเมินคางานของตําแหนงตามลักษณะงานหนาที่และความรับผิดชอบ 
คุณภาพและความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ และประสบการณที่ตองการในการปฏิบัติงาน โดย
กําหนดองคประกอบหลักในการประเมินคางาน ๓ ดาน ประกอบดวย ๑๐ องคประกอบยอยที่มีความสัมพันธกัน 
ดังตอไปน้ี 
 ๑.  ดานความรูและทักษะท่ีจําเปนในงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู ความสามารถ ความ
รอบรู ความชํานาญ และทักษะที่พัฒนาข้ึนมาจากประสบการณการทํางานและการฝกฝน ซึ่งผูปฏิบัติงานใน
ตําแหนงน้ันตองมีเปนพื้นฐาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ของตําแหนงน้ันไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจําแนกออกเปนองคประกอบยอยได ๓ องคประกอบ ดังน้ี 
 องคประกอบท่ี ๑ ความรูและความชํานาญงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู ความสามารถ 
ความรอบรู ความชํานาญงาน และทักษะที่จะตองมีเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปได โดยพิจารณาจากสภาพงาน
ของตําแหนงน้ัน ดังน้ี (๔๐ คะแนน) 
  (๑) เปนงานที่ตองใชความรู ความสามารถ หรือใชทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝมือ
เฉพาะทางระดับสูง ความชํานาญในงานจะพัฒนาข้ึนจากการสั่งสมประสบการณและการสั่งสมทักษะในเชิงลึกซึ้ง 
(๑ – ๑๐ คะแนน) 
  (๒) เปนงานที่ตองใชความรูในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเปนงานที่ตองใชกระบวนการ
แนวคิด ทฤษฎีหรือองคความรูที่เกี่ยวของกับสายอาชีพ (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
  (๓) เปนงานที่ตองใชความรูความเช่ียวชาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ หรือทักษะ และ
ความชํานาญเฉพาะตัวสูงมากในตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งเปนงานที่จะตองแกไขปญหาที่ยุงยากซับซอน
และใหคําปรึกษาได (๒๑ – ๓๐ คะแนน) 
  (๔) เปนงานที่ตองใชความรูความเช่ียวชาญจนสามารถนํามาวางแผนกลยุทธหรือนโยบายของ
หนวยงานได รวมทั้งเปนงานที่ตองเปนผูนําในการพัฒนา หรือการริเริ่มโครงการที่เกิดประโยชนสูงสุดตอพันธกิจ
ของสถาบันอุดมศึกษา (๓๐ – ๔๐ คะแนน) 
 องคประกอบท่ี ๒ การบริหารจัดการ  หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรูความสามารถในการ
บริหารจัดการที่ตองการของตําแหนงน้ัน ๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงานและการบริหารจัดการในการวางแผน 
กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานดังน้ี (๒๐ คะแนน) 
  (๑) เปนงานที่ตองปฏิบัติ มีความหลากหลายในเน้ืองาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคอยางใด 
อยางหน่ึงหรือหลายอยางของหนวยงาน (๑ – ๕ คะแนน) 
  (๒) เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม ประสานความรวมมือ รวมทั้งการใหคําแนะนํา
ผูปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางในเชิงกลยุทธของ
หนวยงาน (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 



 ๑๒ 
 

  (๓) เปนงานที่ตองปฏิบัติงานดานการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ใหคําปรึกษา
และประสานงานระหวางหนวยงานระดับนโยบาย (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
  (๔) เปนงานที่ตองบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเปนผูนําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
  องคประกอบท่ี ๓  การสื่อสารและปฏิสัมพันธ  หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู 
ความสามารถ และทักษะในการติดตอสื่อสารกับผูอื่น โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของงานเปนสําคัญดังน้ี  
(๒๐ คะแนน)  
  (๑) เปนงานที่ตองติดตอสัมพันธกับทีม บุคคลภายนอก หรือผูรับบริการ โดยการนําเสนอความคิด
หรือการเปนผูฟงที่ดี เพื่อใหไดผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว (๑ - ๕ คะแนน) 
  (๒) เปนงานที่ตองสามารถใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษาแกบุคคลอื่น รวมทั้งสามารถสอนงานแก
ทีมได (๖ – ๑๐ คะแนน) 
  (๓) เปนงานที่ตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับที่โนมนาวและสงผลตอการตัดสินใจของหนวยงาน
ระดับกองหรือเทียบเทา (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
  (๔) เปนงานที่ตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับที่โนมนาวและสงผลตอการตัดสินใจในระดับ 
กลยุทธและนโยบายที่นําไปสูผลสัมฤทธ์ิของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐) 
 ๒. ดานความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา หมายถึง  ระดับและขอบเขตของการใชความคิด
และการตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการ ข้ันตอนที่ตําแหนงน้ันจะตองนําความรูมาใชในการแกปญหา เพื่อให
งานบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งจําแนกออกเปนองคประกอบยอยได ๓ องคประกอบ ดังน้ี 
 องคประกอบท่ี ๔  กรอบแนวความคิดในการแกไขปญหา  หมายถึง  ระดับและขอบเขตของความคิด
เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานน้ัน ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือตามกฎหมายที่กําหนดไวดังน้ี  
(๔๐ คะแนน) 
  (๑) เปนงานที่ตองแกไขในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะกําหนดทางเลือก วิธีการ หรือแนวทางภายใต
กรอบแนวคิดของหนวยงาน (๑ – ๑๐ คะแนน) 
  (๒) เปนงานที่ตองแกไขปญหาภายใตนโยบาย และเปาหมายระยะสั้นของหนวยงานซึ่งเปนงานที่มี
อิสระในการคิด แนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือข้ันตอนใหม ๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
(๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
  (๓) เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตนโยบาย พันธกิจ และเปาหมายระยะเวลาของหนวยงาน ซึ่ง
เปนงานที่มีอิสระในการกําหนดกลยุทธ  แผนงาน หรือโครงการเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
(๒๑ – ๓๐ คะแนน) 
  (๔) เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตทิศทางและพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนงานที่มีอิสระ
ในการบูรณาการและกําหนดนโยบายหรือเปาหมายตาง ๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
(๓๑ – ๔๐ คะแนน) 
 องคประกอบท่ี ๕  อิสระในการคิด หมายถึง ระดับของการคิด หรือการตัดสินใจที่จะพิจารณา
ดําเนินการตามกรอบและแนวทางที่มีอยู หรือกําหนดแนวทาง ทิศทาง หรือนโยบายในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน ดังน้ี (๒๐ คะแนน) 
  (๑) เปนงานที่ตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการใชระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไวได (๑ – ๕ คะแนน) 



 ๑๓ 
 

  (๒) เปนงานที่ตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการกําหนดแนวทางหรือเปาหมายของ
หนวยงาน รวมทั้งงานอื่นที่อาจตองคิดคนองคความรู ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม ๆ เพื่อผลสัมฤทธ์ิที ่
กําหนดไวได (๖ – ๑๐ คะแนน) 
  (๓) เปนงานที่ตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการปรับนโยบายหรือกลยุทธของหนวยงาน 
เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการบรรลุผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไวได (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
  (๔) เปนงานที่ตองคิดหรือตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ หรือภารกิจใหม ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 องคประกอบท่ี ๖  ความทาทายในการคิดแกปญหา หมายถึง ระดับของความคิดริเริ่ม สรางสรรคใน
การแกไขหรือจัดการกับปญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของตําแหนงตามความรับผิดชอบหรือตามที่ไดรับ
มอบหมายใหลุลวงไปได โดยพิจารณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รูปแบบของการคิด และกระบวนการจัดการ
ขอมูลของตําแหนงดังน้ี (๒๐ คะแนน) 
  (๑) เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่มีรูปแบบคอนขางแนนอนหรือมีลักษณะคลายคลึงกับ
สถานการณในอดีตเปนสวนใหญ (๑ – ๕ คะแนน) 
  (๒) เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่อาจตองคิดหาเหตุผล เพื่อทบทวนหรือแกปญหาหรือ
แนวทางที่เคยปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด (๖ – ๑๐ คะแนน) 
  (๓) เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่ตองมีการประเมินและตีความโดยใชวิจารณญาณ เพื่อ
ตัดสินหาทางแกปญหาที่อาจมีความเสี่ยงและไมมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
  (๔) เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณพิเศษที่อาจไมเคยเกิดข้ึนมากอนซึ่งตองใชความคิด
สรางสรรค หรือความคิดนอกรอบ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในระดับสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
 ๓.  ดานภาระงานท่ีรับผิดชอบ หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดข้ึนจากงานความ
รับผิดชอบหรือคุณภาพของงานที่เกิดข้ึน รวมถึง ความอิสระหรือขอจํากัดในการปฏิบัติงานของตําแหนงน้ัน ซึ่ง
จําแนกออกเปนองคประกอบยอยได ๓ องคประกอบ ดังน้ี 
 องคประกอบท่ี ๗  การวิเคราะหขอมูล หมายถึง ระดับและขอบเขตของลักษณะงานที่ตองใช
กระบวนการคิด พิจารณา จําแนก สังเคราะหขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
และนโยบายของหนวยงานดังน้ี (๔๐ คะแนน) 
  (๑) เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
สําหรับจัดทําขอเสนอหรือรายงานรูปแบบตาง ๆ  เพื่อสนับสนุนภารกิจของหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา (๑ – 
๑๐ คะแนน) 
  (๒) เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อกําหนด
หลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สําคัญ หรือสรางแบบจําลองเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
  (๓) เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อใหบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจของหนวยงาน (๒๑ – ๓๐ คะแนน) 
  (๔) เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลสําหรับการประเมิน
สถานการณ เพื่อกําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธและนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 
 องคประกอบท่ี ๘ อิสระในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของการวินิจฉัยหรือตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการไดรับอํานาจ การควบคุม กํากับ ตรวจสอบ และการบังคับบัญชาภายใต
เงื่อนไขหรือขอจํากัดทางกฎหมายที่กําหนดไวเปนกรอบในการปฏิบัติงานดังน้ี (๒๐ คะแนน) 



 ๑๔ 
 

  (๑) เปนงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตนโยบายของหนวยงาน โดยอาจตองรายงาน
ผลสัมฤทธ์ิหรือขอคําปรึกษาตามสมควร (๑ – ๕ คะแนน) 
  (๒) เปนงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือใหคําปรึกษาภายใตนโยบายของหนวยงาน โดยอาจ
ตองรายงานผลสัมฤทธ์ิ และคําปรึกษาตามสมควร (๖ – ๑๐ คะแนน) 
  (๓) เปนงานที่มีอิสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของหนวยงาน (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
  (๔) เปนงานที่มีอิสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของสถาบันอุดมศึกษา  
(๑๖ – ๒๐ คะแนน ) 
 องคประกอบท่ี ๙ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานของตําแหนงน้ัน ซึ่งสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจหลักของหนวยงาน โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิของตําแหนงงานและสถาบันอุดมศึกษาดังน้ี (๔๐ คะแนน) 
  (๑) เปนงานที่สงผลกระทบตอองคประกอบหลายสวนของวัตถุประสงค หรือภารกิจหลักของ
หนวยงาน (๑ – ๑๐ คะแนน) 
  (๒) เปนงานที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน แผนการปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธโดยรวม
ของหนวยงาน (๑๑  - ๒๐ คะแนน) 
  (๓) เปนงานที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน แผนการปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธโดยรวม
ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๑ – ๓๐ คะแนน) 
  (๔) เปนงานที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานโดยรวมทั้งหมดของภาครัฐ และยังสงผลตอการ
กําหนดแผนกลยุทธและแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 
 องคประกอบท่ี ๑๐ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง หมายถึง ลักษณะสําคัญของหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนงซึ่งสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจหลักของหนวยงาน โดยพิจารณาจาก
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิที่เกิดข้ึนของตําแหนงน้ันตอภารกิจโดยรวมของหนวยงานและ
สถาบันอุดมศึกษาดังน้ี (๔๐ คะแนน) 
  (๑) เปนงานสนับสนุน ประสาน ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคคลหรือหนวยงานอื่น ตามกรอบความรู
หรือแนวทางที่กําหนดไว (๑ – ๑๐ คะแนน) 
  (๒) เปนงานพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ ระบบ ตนแบบ คูมือ แนวทาง หรือนโยบายตาง ๆ 
เพื่อใหสามารถนําไปใชไดตามภารกิจของแตละหนวยงาน (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
  (๓) เปนงานบริหารจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธ์ิ การตัดสินใจ มีความสําคัญมากกวา
กระบวนการที่กําหนดไว (๒๑ – ๓๐ คะแนน) 
  (๔) เปนงานใหคําปรึกษาโดยใชความเช่ียวชาญเปนพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการกําหนด
กลยุทธของหนวยงาน (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 
 
เกณฑการตัดสิน 
 ระดับเช่ียวชาญ    ไดคะแนน ๑๗๐  คะแนนข้ึนไป 
 ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ไดคะแนน  ๒๓๕ คะแนนข้ึนไป 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 
 

 
แบบประเมินคางานตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
 
๑.  ตําแหนงเลขที.่.............. 
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๒. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 
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 ๑๖ 
 

๔. การประเมินคางานของตําแหนง 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

๑.  องคประกอบดานความรูและความชํานาญงาน 
   (  )  เปนงานที่ตองใชความรู  ความสามารถ  หรือใชทักษะระดับสูง
ในงานเชิงเทคนิค  หรืองานฝมือเฉพาะทางระดับสูง  ความชํานาญในงาน
จะพัฒนาข้ึนจากการสั่งสมประสบการณและการสั่งสมทักษะในเชิงลึก  
(๑ – ๑๐ คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองใชความรูในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 
ซึ่ง เปนงานที่ตองใชกระบวนการแนวคิด  ทฤษฎีหรือองคความรู 
ที่เกี่ยวของกับสายอาชีพ (๑๑ - ๒๐  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองใชความรูความเช่ียวชาญในเชิงวิชาการหรือ
วิ ช า ชี พ เ ฉพ า ะ   ห รื อ ทั ก ษ ะ   แ ล ะ ค ว าม ชํ า น า ญ เ ฉ พ า ะ ตั ว 
สูงมากในตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งเปนงานที่จะตองแกไข
ปญหาที่ ยุ ง ยากซับซ อนและให คํ าปรึ กษาได  (๒๑ – ๓๐  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองใชความรูความเช่ียวชาญจนสามารถนํามา 
วางแผนกลยุทธหรือนโยบายของหนวยงานได   รวมทั้ ง เปนงาน 
ที่ตองเปนผูนําในการพัฒนา  หรือการริเริ่มโครงการที่เกิดประโยชนสูงสุด
ตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย (๓๑ – ๔๐  คะแนน) 
 
๒.  องคประกอบดานการบริหารจัดการ 
   (  )  เปนงานที่ตองปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเน้ืองาน  เพื่อ
สนับสนุนวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางของหนวยงาน 
(๑ – ๕  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน  ติดตามประสาน 
ความรวมมือ  รวมทั้งการใหคําแนะนําผูปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุน
วัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางในเชิงกลยุทธ
ของหนวยงาน (๖ – ๑๐  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน  ติดตาม  บริหารจัดการ
งานวิชาการ  ใหคําปรึกษาและประสานงานระหวางหนวยงานระดับ
นโยบาย (๑๑ – ๑๕  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ เปนผูนํา 
ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของมหาวิทยาลัย (๑๖ – ๒๐  คะแนน) 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 



 ๑๗ 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

๓.  องคประกอบดานการติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธ 
   (  )  เปนงานที่ตองติดตอสัมพันธกับทีม  บุคคลภายนอก  หรือ
ผูรับบริการ  โดยการนําเสนอความคิดหรือการเปนผูฟงที่ดี  เพื่อใหได
ผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว (๑ – ๕ คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองสามารถใหคําแนะนํา  หรือคําปรึกษาแกบุคคลอื่น  
รวมทั้งสามารถสอนงานแกทีมได (๖ – ๑๐ คะแนน)  
   (  )  เปนงานที่ตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับที่โนมนาวและสงผล
ตอการตัดสินใจของหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา (๑๑-๑๕ คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับที่โนมนาวและสงผล
ตอการตัดสินใจในระดับกลยุทธและนโยบายที่นําไปสูผลสัมฤทธ์ิของ
มหาวิทยาลัย (๑๖ - ๒๐  คะแนน) 
 

๔.  องคประกอบดานกรอบแนวคิดในการแกปญหา 
   (  )  เปนงานที่ตองแกปญหาในภาพรวม  โดยมีอิสระที่จะกําหนด
ทางเลือก  วิธีการหรือแนวทางภายใตกรอบแนวคิดของหนวยงาน  
(๑ – ๑๐  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตนโยบาย  และเปาหมายระยะสั้น
ของหนวยงาน  ซึ่ ง เปนงานที่มีอิสระในการคิดแนวทางแผนงาน  
กระบวนการ  หรือข้ันตอนใหมๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว (๑๑ – ๒๐  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองแกปญหาภายใตนโยบาย  พันธกิจ  และเปาหมาย
ระยะยาวของหนวยงาน  ซึ่งเปนงานที่มีอิสระในการกําหนดกลยุทธ  
(๒๑ – ๓๕  คะแนน) 
   (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระในการ
ริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน (๓๖ – ๖๐  คะแนน) 
 

๕.   องคประกอบดานอิสระในการคิด 
 (  ) เปนงานที่ตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการใชระบบ 
แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด
ไวได (๑ – ๕ คะแนน) 
 (  )  เปนงานที่ตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการกําหนด
แนวทางหรือเปาหมายของหนวยงาน รวมทั้งงานอื่นที่อาจตองคิดคนองค
ความรู ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม ๆ เพื่อผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด
ไวได (๖ – ๑๐ คะแนน) 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๐ 

 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 



 ๑๘ 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

 (  ) เปนงานที่ตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการปรับ
นโยบายหรือกลยุทธของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการ
บรรลุผลสัมฤทธ์ิที่กําหนดไวได (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 (  ) เปนงานที่ตองคิดหรือตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ 
หรือภารกิจใหม ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐คะแนน) 
๖.  องคประกอบดานความทาทายในการคิดแกปญหา   
 (  ) เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่มีรูปแบบคอนขางแนนอน
หรือมีลักษณะคลายคลึงกับสถานการณในอดีตเปนสวนใหญ  
(๑ – ๕ คะแนน) 
 (  ) เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่อาจตองคิดหาเหตุผล เพื่อ
ทบทวนหรือแกปญหาหรือแนวทางที่เคยปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิที่
กําหนด (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 (  ) เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณที่ตองมีการประเมินและ
ตีความโดยใชวิจารณญาณ เพื่อตัดสินหาทางแกปญหาที่อาจมีความเสี่ยง
และไมมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 (  ) เปนงานที่ตองจัดการกับสถานการณพิเศษที่อาจไมเคยเกิดข้ึนมา
กอนซึ่งตองใชความคิดสรางสรรค หรือความคิดนอกรอบ เพื่อใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิในระดับสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
๗.  องคประกอบดานการวิเคราะหขอมูล  
 (  ) เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูลทั้งใน
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ สําหรับจัดทําขอเสนอหรือรายงานรูปแบบ
ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทา  
(๑ – ๑๐ คะแนน) 
 (  ) เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดหลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการ
หรือระบบที่สําคัญ หรือสรางแบบจําลองเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 
 (  ) เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจของหนวยงาน  
(๒๑ – ๓๐ คะแนน)  
 (  ) เปนงานที่ตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลสําหรับการประเมินสถานการณ เพื่อกําหนดทิศทางใน
เชิงกลยุทธและนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

 
 
 

 

 
 
 
 



 ๑๙ 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

๘.  องคประกอบดานอิสระในการปฏิบัติงาน  
 (  ) เปนงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใตนโยบายของหนวยงาน 
โดยอาจตองรายงานผลสัมฤทธ์ิหรือขอคําปรึกษาตามสมควร  
(๑ – ๕ คะแนน) 
 (  ) เปนงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรือใหคําปรึกษาภายใต
นโยบายของหนวยงาน โดยอาจตองรายงานผลสัมฤทธ์ิ และคําปรึกษา
ตามสมควร (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 (  ) เปนงานที่มีอิสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
ของหนวยงาน (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 (  ) เปนงานที่มีอิสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
ของสถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน ) 
 
๙.  องคประกอบดานผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  
 (  ) เปนงานที่ ส งผลกระทบตอองคประกอบหลายสวนของ
วัตถุประสงค หรือภารกิจหลักของหนวยงาน (๑ – ๑๐ คะแนน) 
 (  ) เปนงานที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน แผนการปฏิบัติงาน
หรือการวางแผนกลยุทธโดยรวมของหนวยงาน  
(๑๑  - ๒๐ คะแนน) 
 (  ) เปนงานที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน แผนการปฏิบัติงานหรือ
การวางแผนกลยุทธโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา (๑๑ – ๓๐ คะแนน) 
 (  ) เปนงานที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานโดยรวมทั้งหมดของ
ภาครัฐ และยังสงผลตอการกําหนดแผนกลยุทธและแผนงานของ
สถาบันอุดมศึกษา (๓๑ – ๔๐ คะแนน) 
 
๑๐. องคประกอบดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติของตําแหนง   
 (  ) เปนงานสนับสนุน ประสาน ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคคลหรือ
หนวยงานอื่น ตามกรอบความรูหรือแนวทางที่กําหนดไว  
(๑ – ๑๐ คะแนน) 
 (  ) เปนงานพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ ระบบ ตนแบบ คูมือ 
แนวทาง หรือนโยบายตาง ๆ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดตามภารกิจของ
แตละหนวยงาน (๑๑ – ๒๐ คะแนน) 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

 (  ) เปนงานบริหารจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธ์ิ การตัดสินใจ  
มีความสําคัญมากกวากระบวนการที่กําหนดไว  
(๒๑ – ๓๐ คะแนน) 
 (  ) เปนงานใหคําปรึกษาโดยใชความเช่ียวชาญเปนพิเศษในสาย
อาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการกําหนดกลยุทธของหนวยงาน  
(๓๑ – ๔๐ คะแนน) 

   

รวม ๓๐๐   
 
สรุปผลการประเมินคางาน/เหตุผล 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 (  )  ผานการประเมิน 
 (  )  ไมผานการประเมิน 
 
     ลงช่ือ................................................ประธาน 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
             (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 
 

เอกสารแนบทายขอบังคับ ๔ 
ทายขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
.......................................... 

หลักเกณฑการประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

ในกรณีตําแหนงหัวหนาหนวยงานท่ีมีลักษณะใชวิชาชีพและไมไดใชวิชาชีพ 
องคประกอบหลักการประเมินคางาน 
๑.   หนาท่ีและความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน) 
 ๑.๑   ปฏิบัติงานระดับตน โดยตองใชความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู 
   (๑ – ๕ คะแนน) 
 ๑.๒   ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก หรืองานที่มีขอบเขต เน้ือหาคอนขางหลากหลายโดยตองใชความคิด  
   ริเริ่มในงานที่มแีนวทางปฏิบัตินอยมาก (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๑.๓  ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเน้ือหาหลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในการ 
   ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 ๑.๔ ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต เน้ือหาหลากหลาย โดยตองใชความคิดริเริ่มในการ 
   กําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
๒. ความยุงยากของงาน (๒๐ คะแนน) 
 ๒.๑   เปนงานที่ไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน (๑ –  ๕ คะแนน) 
 ๒.๒   เปนงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีข้ันตอนวิธีการคอนขางหลากหลาย (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๒.๓  เปนงานที่ยุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการ 
   ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 ๒.๔ เปนงานมีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกําหนดหรือ

ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
 ๓.๑   ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (๑  –  ๕ คะแนน) 
 ๓.๒   ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๓.๓  ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานเปนระยะตามที่กําหนดใน 
   แผนปฏิบัติงาน (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 ๓.๔ ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  

(๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
 ๔.๑   ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง (๑  –  ๕ คะแนน) 
 ๔.๒   ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไขปญหา

ในงานที่รับผิดชอบ (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๔.๓  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไข 
   ปญหาในการปฏิบัติงานที่รบัผิดชอบ (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 ๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ

ปฏิบัติงาน (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 



 ๒๒ 
 

๕.  การบริการจัดการ (๒๐ คะแนน) 
 ๕.๑ เปนงานที่ตองปฏิบัติโดยมีความหลากหลายในเน้ืองาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคอยางใดอยาง
หน่ึงหรือหลายอยางของหนวยงาน (๑ – ๕ คะแนน) 
 ๕.๒ เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม ประสานความรวมมือ รวมทั้งการใหคําแนะนํา
ผูปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางในเชิงกลยุทธของ
หนวยงาน (๖ – ๑๐ คะแนน) 
 ๕.๓ เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ใหคําปรึกษาและ
ประสานงานระหวางหนวยงานระดับนโยบาย (๑๑ – ๑๕ คะแนน) 
 ๕.๔ เปนงานที่ตองบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ และเปนผูนําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของ
สถาบันอุดมศึกษา (๑๖ – ๒๐ คะแนน) 
เกณฑการตัดสิน 
 หัวหนาหนวยงานระดับชํานาญการ   ไดคะแนน  ๖๐ คะแนนข้ึนไป 

หัวหนาหนวยงานระดับชํานาญการพิเศษ   ไดคะแนน  ๗๐ คะแนนข้ึนไป 
หัวหนาหนวยงานระดับเช่ียวชาญ  ไดคะแนน  ๘๐ คะแนนข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 
 

แบบประเมินคางานสําหรับตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับตน 
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญในกรณีตําแหนงหัวหนาหนวยงานท่ีมี

ลักษณะใชวิชาชีพและไมไดใชวิชาชีพ 
๑.  ตําแหนงเลขที.่.............. 
 ช่ือตําแหนง................................................ระดับ.................................สังกัด......................................... 
 ขอกําหนดเปนตําแหนง.................................................................ระดับ................................................ 
 
๒. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง 

ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม 
๑.................................................................................. 
.................................................................................... 
๒................................................................................. 
.................................................................................... 
๓................................................................................. 
.................................................................................... 

๑.................................................................................. 
.................................................................................... 
๒................................................................................. 
.................................................................................... 
๓................................................................................. 
.................................................................................... 

๓. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพ  และความยุงยากและความซับซอนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม 

๑. คุณภาพของงาน...................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน.................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 ๓. ปริมาณงาน   ....................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

๑. คุณภาพของงาน...................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน.................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 ๓. ปริมาณงาน   ....................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................. 

 
 
 
 



 ๒๔ 
 

๔. การประเมินคางานของตําแหนง 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

๑.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของตําแหนง 
   (  )  ปฏิบัติงานระดับตน  โดยตองใชความคิดริเริ่มประกอบกับ
วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู (๑ –๕  คะแนน) 
   (  )  ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก  หรืองานที่มีขอบเขตเน้ือหาคอนขาง
หลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก 
(๖ - ๑๐  คะแนน) 
   (  )  ปฏิบัติงานที่ยาก  หรืองานที่มีขอบเขตเน้ือหาหลากหลายโดย
ตองใชความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ
สภาพการณ (๑๑ – ๑๕  คะแนน) 
   (  )  ปฏิบัติงานที่ยากมากหรืองานที่มีขอบเขตเน้ือหา หลากหลาย  
โดยตองใชความคิดริเริ่มในการกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทาง
ปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๖ – ๒๐  คะแนน) 
 

๒.  ความยุงยากของงาน 
   (  )  เปนงานที่ไมยุงยาก  มีแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
(๑ –๕  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่คอนยุงยากซับซอน  และมีข้ันตอนวิธีการคอนขาง
หลากหลาย (๖ – ๑๐  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ ยุ งยากซับซอน  ตองประยุกตใชความรู และ
ประสบการณในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับ
สภาพการณ (๑๑ – ๑๕  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่มีความยุงยากซับซอนมาก  ตองประยุกตใชความรู
และประสบการณในการกําหนดหรือปรับเปลี่ยน แนวทางปฏิบัติงานให
เหมาสมสอดคลองกับสภาพการณ  (๑๖ – ๒๐  คะแนน) 
 

๓.  การกํากับตรวจสอบ 
   (  )  ไดรับการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบอยางใกลชิด 
(๑ – ๕  คะแนน) 
   (  )  ไดรับการกํากับ  แนะนํา  ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง  
(๖ – ๑๐  คะแนน)  
   (  )  ไดรับการตรวจสอบ  ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
เปนระยะตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน 
(๑๑ – ๑๕  คะแนน) 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

  

 
 
 



 ๒๕ 
 

องคประกอบ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีไดรับ 

เหตุผลในการพิจารณา 

 (  ) ไดรับการตรวจสอบ  ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ (๑๖ - ๒๐  คะแนน) 
 
๔.  การตัดสินใจ 
   (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสนิใจบาง (๑ – ๕  คะแนน) 
   (  )  ในการปฏิบั ติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก  
วางแผนและกําหนดแนวทาง  แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖ – ๑๐  
คะแนน) 
   (  )  ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระสามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ  
(๑๑ – ๑๕  คะแนน) 
   (  )  ในการปฏิบั ติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ 
ในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน 
(๑๖ – ๒๐  คะแนน) 
 
๕.  องคประกอบดานการบริหารจัดการ 
   (  )  เปนงานที่ตองปฏิบัติที่มีความหลากหลายในเน้ืองาน  เพื่อ
สนับสนุนวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางของหนวยงาน 
(๑ – ๕  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน  ติดตามประสานความ
รวมมือ  รวมทั้ งการใหคําแนะนําผูปฏิบั ติงานอื่น เพื่อสนับสนุน
วัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางในเชิงกลยุทธ
ของหนวยงาน (๖ – ๑๐  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองปฏิบัติดานการวางแผน  ติดตาม  บริหารจัดการ
งานวิชาการ  ใหคําปรึกษาและประสานงานระหวางหนวยงานระดับ
นโยบาย (๑๑ – ๑๕  คะแนน) 
   (  )  เปนงานที่ตองบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเปน
ผูนําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของมหาวิทยาลัย (๑๖ – ๒๐  คะแนน) 

 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

  

รวม ๑๐๐   
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 
 

สรุปผลการประเมินคางาน/เหตุผล 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 (  )  ผานการประเมิน 
 (  )  ไมผานการประเมิน 
 
     ลงช่ือ................................................ประธาน 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการ 
             (................................................) 

ลงช่ือ................................................กรรมการและเลขานุการ 
             (................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 
 

เอกสารแนบทายขอบังคับ ๕ 
ทายขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางวาดวย  การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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คํานิยาม 
 ๑.   การประเมินคางาน  หมายถึง  กระบวนการวัดคุณคางานของตําแหนง โดยนํางานมาเปรียบเทียบกัน
ภายใตองคประกอบที่เปนตัววัดหลักเพื่อตีคางาน 
 ๒. ผลสัมฤทธ์ิของงาน  หมายถึง  งานที่ปฏิบัติไดผลผลิตตามเปาหมายและเกิดผลลัพธตรงตาม
วัตถุประสงค 
 ๓. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่สงเสริมการปฏิบัติงานซึ่งกําหนด
ข้ึนเพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค 
 ๔. ผลงานในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 
  ๔.๑ คูมือปฏิบัติงานหลัก  หมายถึง  เอกสารแสดงเสนทางการทํางานในงานหลักของตําแหนงต้ังแต
จุดเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุข้ันตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน กฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกลาว ซึ่ง
ตองประกอบการปฏิบัติงานมาแลวและตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
  ๔.๒ ผลงานเชิงวิเคราะห  หมายถึง  ผลงานที่แสดงการแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของเรื่องอยาง
มีระบบ มีการศึกษาในแตละองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
ในเรื่องน้ัน ๆ ซึ่งเปนประโยชนตองานของหนวยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 
  ๔.๓ ผลงานเชิงสังเคราะห  หมายถึง  ผลงานที่แสดงการรวมรวมเน้ือนาสาระตาง ๆ หรือ
องคประกอบตาง ๆ เขาดวยกัน โดยตองอาศัยความคิดสรางสรรคในการสรางรูปแบบหรือโครงสรางเบื้องตน 
เพื่อใหเกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการใหมในเรื่อง น้ัน ๆ ซึ่ งเปนประโยชนตองานของหนวยงานหรือ
สถาบันอุดมศึกษา 
  ๔.๔ ผลงานวิจัย  หมายถึง  ผลงานที่เปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธีวิทยากร
การวิจัยที่เปนที่ยอมรับ และมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลคําตอบหรือขอสรุปรวมที่เปนประโยชน
และนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาหรือแกไขปญหาในงานของหนวยงานหรือสถาบันอุดมศึกษา 
  ๔.๕ ผลงานในลักษณะอื่น  หมายถึง  สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค หรือผลงานดานศิลปะ 
ตกแตง ซอมบํารุง ซึ่งมิใชลักษณะเปนเอกสาร หนังสือ คูมือ หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะตองประกอบดวย
บทวิเคราะหที่อธิบายและช้ีใหเห็นวางานดังกลาวเปนประโยชนและนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานหรือแกไข
ปญหาในงาน ทั้งน้ี ผลงานดังกลาวตองเปนผลงานที่ผานการพิสูจนหรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณคาของผลงานนั้น 
 ๕. การเผยแพรงานวิจัย  หมายถึง  การเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 
  ๕.๑ เผยแพรในรูปแบบของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งน้ีวารสารทางวิชาการน้ันอาจ
เผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพิมพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีกําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 
  ๕.๒ เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ
คุณภาพ 
  ๕.๓ นําเสนอเปนบทความวิจัยตอที่ประชุมทางวิชาการ  ซึ่งภายหลังการประชุมทางวิชาการไดมี
การบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 



 ๒๘ 
 

  ๕.๔ การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณที่มีรายละเอียดและความยาวตองแสดงหลักฐานวา
ไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการ และวิชาชีพใน
สาขาวิชาน้ันและสาขาวิชาที่เกี่ยวของอยางกวางขวาง 
 เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” น้ันแลว การนํา 
“งานวิจัย” น้ัน มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใด สวนหน่ึง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงข้ึน
และใหมีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” น้ันอีกครั้งหน่ึงจะกระทําไมได 
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