
การวิเคราะห์และประเมินค่างาน

ระดบัช านาญการ/ช านาญการพเิศษ

โดย... รองศาสตราจารยส์รุชยั  ขวญัเมือง

18-21 มีนาคม 2557



โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 2

การก าหนดต าแหน่งในหน่วยงาน

1. ประเภททัว่ไป

ปฏบิตัิงาน / ช านาญงาน / ช านาญงานพเิศษ

2.ประเภทวิชาชพีเฉพาะฯ

ปฏบิตัิการ / ช านาญการ / ช านาญการพเิศษ



โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 3

ระยะเวลาในการเขา้สู่ต าแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะฯ

ปฏบิตัิการ

ป.เอกไม่นอ้ยกว่า 2 ปี

ป.โทไม่นอ้ยกว่า 4 ปี

ป.ตรไีม่นอ้ยกว่า 6 ปี

ช านาญการ

ช านาญการไม่นอ้ยกว่า 4 ปี ช านาญการพเิศษ



โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 4

ระยะเวลาในการเขา้สู่ต าแหน่งประเภทวิชาชพีเฉพาะฯ(ต่อ) 

ช านาญการพเิศษ

ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี
เชีย่วชาญ

เชีย่วชาญ

ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
เชีย่วชาญพเิศษ



โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 5

ระยะเวลาในการเขา้สู่ต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร

ผอ.กองหรอื

หน.ส านกังานเลขาฯ

*ด ารงต าแน่งระดบัช านาญการพเิศษไม่นอ้ยกว่า 3 ปี

*ด ารงต าแหน่งระดบัช านาญการไม่นอ้ยกว่า 7 ปี



โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 6

ระยะเวลาในการเขา้สู่ต าแหน่งประเภทผูบ้รหิาร (ต่อ)

ผอ.ส านกังานอธิการบดี

*ด ารงต าแน่งระดบัช านาญการพเิศษไม่นอ้ยกว่า 4 ปี

*ด ารงต าแหน่งระดบัเชีย่วชาญ

*ด ารงต าแหน่ง ผอ.กองหรอืเทียบเท่าไม่นอ้ยกว่า 1 ปี



7

ความหมายของการประเมินค่างาน

การประเมินค่างาน  หมายถงึ

กระบวนการวดัคุณค่าของต าแหน่ง  

โดยน างานมาเปรียบเทียบกนั

ภายใตอ้งคป์ระกอบท่ีเป็นหลกัเพือ่ตีค่างาน
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ใครเป็นคนเขยีนรายละเอยีดวิเคราะหป์ระเมินค่างาน

1.ผูป้ฏบิตัิท่ีเกี่ยวขอ้ง / ผูเ้สนอขอรบัการประเมิน

2.ผูแ้ทนหน่วยงานตน้สงักดั

3.ผูแ้ทนสถาบนัอดุมศึกษา (กจ, + กองแผน)

4.ผูบ้ริหารในสถาบนัอดุมศึกษา

5.ตัง้คณะกรรมการด าเนินการโดยเฉพาะ
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การแต่งต ัง้บคุคลใหด้ ารงต าแหน่งสงูขึ้น

ตอ้งผ่านการประเมินค่างาน

โดย...

ยดึหลกัการวิเคราะหภ์ารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างาน

เพือ่วดัคุณภาพของต าแหน่ง

ตามลกัษณะงาน หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ

คุณภาพและความยุ่งยากของงาน

ความรู ้ความสามารถและประสบการณท่ี์ตอ้งการในการปฏบิตัิงาน
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คณะกรรมการประเมินเป็นคนของมหาวิทยาลยั

พจิารณาว่า...

สมควรจะก าหนดใหมี้

ต าแหน่งช านาญการ / ช านาญการพเิศษ 

ไวป้ฏบิตัิงานหรอืไม่?   อย่างไร?



โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 11

เงือ่นไขการก าหนดต าแหน่งใหส้งูขึ้น

2. ไม่มีผลใหมี้การเพิม่งบประมาณ

1. ตอ้งเป็นต าแหน่งท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานต าแหน่ง

3. ไม่มีผลท าใหอ้ตัราก าลงัเพิม่ขึ้น

4. ค านงึถงึความมีประสทิธิภาพ ไม่ซ า้ซอ้น



โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 12

การก าหนดต าแหน่งในหน่วยงาน

ก าหนดใหมี้ในหน่วยงาน

ปฏบิตัิภารกจิหลกัฯ

- สอน วิจยั ใหบ้รกิารทางวิชาการ

 ปฏบิตัิภารกจิสนบัสนุนภารกจิหลกัฯ

- หน่วยงานในส านกังานเลขานุการฯหรอืเทียบเท่า

- หน่วยงานในส านกังานอธิการบด ีหรอืเทียบเท่า



โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง...

องคป์ระกอบหลกัของการประเมินค่างาน

13

1. หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ

2. ความยุ่งยากของงาน

3. การก ากบัตรวจสอบ

4. การตดัสนิใจ



โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง...

การวิเคราะหแ์ต่ละองคป์รกอบ

14

1. หนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ

- เป็นสิง่หรอืกระบวนการท่ีตอ้งปฏบิตัิ

2. ความยุ่งยากของงาน

- ตวังานมีความยุ่งยากซบัซอ้นอย่างไร



โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง...

องคป์ระกอบหลกัของการประเมินค่างาน

15

3. การก ากบัตรวจสอบ

- เป็นเรือ่งของการปฏบิติัจรงิ หรอืปฏบิตัิไปแลว้

4. การตดัสนิใจ

- เป็นเรือ่งของการปฏบิติัจรงิ หรอืปฏบิตัิไปแลว้



16

หลกัเกณฑก์ารประเมินค่างาน
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ส่วนท่ี 1  หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ

ขอ้ 1  ปฏบิตัิงานระดบัตน้   โดยใชค้วามคิดริเริ่ม

ประกอบกบัวิธีการ  หรือแนวทางการปฏบิตัิท่ีมีอยู่

ขอ้ 2  ปฏบิติังานท่ีค่อนขา้งยาก  หรืองานท่ีมีขอบเขต

เนื้อหาค่อนขา้งหลากหลาย  โดยตอ้งใชค้วามคิดริเริ่มใน

งานท่ีมีแนวทางการปฏบิติันอ้ยมาก

สามารถแยกได ้ 4 ประเด็น  คือ
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ขอ้ 3  ปฏบิตัิงานยาก  หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหา

หลากหลาย โดยใชค้วามคิดริเริ่มในการปรบัเปลีย่นวิธี

ปฏบิตัิงานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์

ขอ้ 4  ปฏบิตัิงานท่ียากมาก  หรืองานท่ีมีขอบเขต

เนื้อหาหลากหลาย  โดยตอ้งใชค้วามคิดริเริ่มในการ

ก าหนดหรือปรบัเปลีย่นแนวทางปฏบิตัิงานใหเ้หมาะสม

กบัสภาพการณ์



การวิเคราะหห์นา้ท่ีและความรบัผดิชอบของต าแหน่ง

ต าแหน่งเดิม

- น ำหลกัเกณฑก์ำรประเมนิขอ้ 1 (ปฏบิตัิงำนระดบัตน้) 

และขอ้ 2(กำรปฏบิตัิงำนที่ค่อนขำ้งยำกหรือฯ)มำเขยีนบรรยำย

ต าแหน่งใหม่

- น าหลกัเกณฑก์ารประเมินขอ้ 3 (งานยาก) และขอ้ 4

(การปฏบิติังานท่ียากมากฯ) มาเขียนชี้แจง

ส่วนที่ 1 หนา้ที่และความรบัผดิชอบ

โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 19



20

เม่ือน างานของต าแหน่งเดิม  (ขอ้ 1 และ ขอ้ 2)

มาเปรียบเทียบกบังานของต าแหน่งใหม่ (ขอ้ 3 และ ขอ้ 4)

จะเห็นความแตกต่างกนัของหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบ

อย่างชดัเจน
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การวิเคราะหห์นา้ท่ีและความรบัผดิชอบ

การวิเคราะหต์อ้งวิเคราะหห์นา้ท่ีและความรบัผดิชอบ

ในการปฏบิตัิงาน ดงันี้

- การปฏบิตัิงานท่ียากเป็นอย่างไร

- การปฏบิตัิงานท่ียากมากเป็นอย่างไร

- งานท่ีมีเนื้อหาหลากหลายเป็นอย่างไร

- ตอ้งใชค้วามคิดริเริ่มอย่างไร

- เหมาะสมกบัสถานการณอ์ย่างไร

ต าแหน่งใหม่ (ต่อ)



การวิเคราะห์ตอ้งน าสมรรถนะมาใชใ้นการปฏบิตัิงานอย่างไร

โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 22

ต าแหน่งใหม่ (ต่อ)

ตอ้งรบัผดิชอบต ัง้แต่เริ่มตน้จนสิ้นสดุกระบวนการเสร็จสมบรูณ์

ตอ้งสรา้งสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏบิตังิาน

ตอ้งมีความละเอยีดรอบคอบ เอาใจใส่ตรวจตราความถูกตอ้ง

ตอ้งปรบัปรงุวิธีการท างานใหเ้ร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น ท าให ้

ผูร้บับริการพงึพอใจมากขึ้น



การวิเคราะห์ตอ้งน าสมรรถนะมาใชใ้นการปฏบิตัิงานอย่างไร

โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 23

ต าแหน่งใหม่ (ต่อ)

ตอ้งเสนอหรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ท่ีคาดว่าจะท าให ้ 

งานมีประสทิธิภาพมากขึ้น

ตอ้งก าหนดเป้าหมายท่ีทา้ทาย และเป็นไปไดย้าก เพือ่ใหไ้ด ้

ผลงานท่ีดีกว่าเดิมอย่างเห็นไดช้ดั

ตอ้งพฒันาระบบข ัน้ตอน วิธีการท างาน เพือ่ใหผ้ลงานโดดเด่น 

หรือแตกต่างไม่เคยมีผูใ้ดท ามาก่อน



การวิเคราะห์ตอ้งน าสมรรถนะมาใชใ้นการปฏบิตัิงานอย่างไร

โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 24

ต าแหน่งใหม่ (ต่อ)

ตอ้งสามารถใหค้วามเห็นท่ีแตกต่างจากวิธีการหรือข ัน้ตอนท่ี   

รบับริการตอ้งการ ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็น ปัญหา โอกาส 

เพือ่ประโยชนอ์ย่างแทจ้ริงของผูร้บับริการ

ตอ้งวางแผนก าหนดกิจกรรม ข ัน้ตอนการด าเนินงานท่ีมี

ผูเ้กี่ยวขอ้งหลายฝ่าย และสามารถคาดการณเ์กี่ยวกบัปัญหาหรือ

อปุสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นได ้



การวิเคราะห์ตอ้งน าสมรรถนะมาใชใ้นการปฏบิตัิงานอย่างไร

โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 25

ต าแหน่งใหม่ (ต่อ)

ตอ้งเขา้ใจปัญหาและสามารถแยกแยะเหตุปัจจยัเชือ่มโยงท่ี

ซบัซอ้นในรายละเอยีด และสามารถวิเคราะหค์วามสมัพนัธ์ของ

ปัญหา

ตอ้งใชเ้ทคนิคการวิเคราะหห์ลากหลายรปูแบบเพือ่หาทางเลอืก

ในการแกปั้ญหา และหาขอ้ดีขอ้เสยีของทางเลอืกแต่ละทางได ้



การวิเคราะห์ตอ้งน าสมรรถนะมาใชใ้นการปฏบิตัิงานอย่างไร

โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 26

ต าแหน่งใหม่ (ต่อ)

ตอ้งสามารถสงัเคราะหข์อ้มูล สรปุแนวคิด ทฤษฏ ีองคค์วามรู ้

ท่ีซบัซอ้นใหเ้ขา้ใจไดโ้ดยง่ายและเป็นประโยชนต่์องาน

ตอ้งริเริ่ม สรา้งสรรค ์ประดิษฐคิ์ดคน้ น าเสนอรปูแบบ วิธีการ 

หรือองคค์วามรูใ้หม่

ตอ้งวางแผนเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ สบืหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล 

ท่ีแตกต่างจากกรณปีกติ



การวิเคราะห์ตอ้งน าสมรรถนะมาใชใ้นการปฏบิตัิงานอย่างไร

โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 27

ต าแหน่งใหม่ (ต่อ)

ตอ้งด าเนินการวิเคราะห ์สงัเคราะห ์และวิจยัเพือ่พฒันางาน

ในหนา้ท่ี และพฒันาหน่วยงาน และพฒันาสถาบนัอดุมศึกษา

ตอ้งคิดนอกกรอบเพือ่หาวิธีการท่ีแปลกใหม่ และสรา้งสรรค์

ในการแกปั้ญหาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ตอ้งคาดการณแ์ละเตรียมการล่วงหนา้เพือ่สรา้งโอกาสหรือ 

หลกีเลีย่งปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต



28

ส่วนท่ี 2  ความยุ่งยากของงาน

สามารถแยกได ้ 4 ประเด็น  คือ

ขอ้ 1  เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก  มีแนวปฏบิตัิงานท่ีชดัเจน

ขอ้ 2 เป็นงานท่ีค่อนขา้งยุ่งยากซบัซอ้น  มีข ัน้ตอน 

วิธีการค่อนขา้งหลากหลาย
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ขอ้ 3  เป็นงานท่ียุ่งยากซบัซอ้น   ตอ้งประยุกตใ์ช ้

ความรูแ้ละประสบการณ ์ ในการปรบัเปลีย่นวิธีการ

ปฏบิตัิงานใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์

ขอ้ 4  เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซบัซอ้นมาก   ตอ้ง

ประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละประสบการณ ์ ในการก าหนดหรือ

ปรบัเปลีย่นแนวทางการปฏบิตัิงานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง

กบัสภาพการณ์



30

การวิเคราะห์คุณภาพงาน

นอกจากจะอธิบายชี้แจงความยุ่งยากและความซบัซอ้น

ของงานเดิม/งานใหม่  ท่ีเปลีย่นแปลงไปแลว้

ยงัตอ้งอธิบายคุณภาพของงานเดิมว่าเป็นอย่างไร

และคุณภาพของงานใหม่ว่าเป็นอย่างไร



- ปริมาณงาน

- การประหยดัทรพัยากร/ค่าใชจ้า่ย

- ความถูกตอ้ง

- ความทนัเวลา

- ความพงึพอใจของผูร้บับริการ

โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 31

1. คุณภาพของงาน ตามหลกัการท ัว่ไป จะดท่ีู

การวิเคราะห์คุณภาพและความยุ่งยากของงาน



- ตอ้งดตูวัชี้วดั (KPI)ท่ีก าหนดไวใ้นการปฏบิตัิงาน
- ดจูากแบบประเมินผลการปฏบิตัิงาน

- ดจูากการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการปฏบิติังาน

ในต าแหน่งท่ีครองอยู่

โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 32

ยุ่งยาก (ต่อ)

การวิเคราะห์คุณภาพงานเดิม



• งานใหม่จะก าหนดเท่าเดิมหรือเปลีย่นแปลงจากเดิมตอ้งตกลง

กบัผูบ้งัคบับญัชาก่อน 

ในทางปฏบิตัิ

- ตอ้งก าหนดไม่นอ้ยกว่าเดิม

- ตอ้งมีการเปลีย่นแปลงตวัชี้วดั (KPI) บางตวั             
- ควรก าหนดวดัดา้นความทนัเวลา/ความพงึพอใจ

ของผูร้บับริการ  เพือ่เป็นการวดัคุณภาพดา้นความถูกตอ้ง

โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 33

ยุ่งยาก (ต่อ)

การวิเคราะห์คุณภาพงานใหม่
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2. ความยุ่งยากของงาน
ยุ่งยาก (ต่อ)

2) งานใหม่

น าหลกัเกณฑก์ารประเมินขอ้ 3 (เป็นงานท่ียุ่งยากซบัซอ้น) 

และขอ้ 4 (เป็นงานยุ่งยากซบัซอ้นมาก) มาเขียนวิเคราะห์

1) งานเดมิ

น าหลกัเกณฑก์ารประเมินขอ้ 1 (เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก) 

และขอ้ 2 (เป็นงานท่ีค่อนขา้งยุ่งยากซบัซอ้น) มาเขียนบรรยาย
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การวิเคราะหค์วามยุ่งยากของงาน

ยุ่งยาก (ต่อ)

- ตอ้งวิเคราะหว่์าตวัเนื้อหามีความยุ่งยากซบัซอ้นอย่างไร

- ตอ้งประยุกตใ์ชค้วามรู ้ประสบการณอ์ย่างไร

- ตอ้งใหเ้หมาะสมกบัสถานการณอ์ย่างไร



การวิเคราะห์ตอ้งก าหนดในงานว่ามีสมรรถนะอย่างไร
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ต าแหน่งใหม่ (ต่อ)

 งานท่ีเป็นความลบั

 งานท่ีมีความเสีย่งต่อสขุภาพร่างกาย/จติใจ

 งานท่ีเกี่ยวกบัชวิีต

งานท่ีตอ้งวิเคราะห/์สงัเคราะห ์สรปุประเด็น น าเสนอต่อ      

ท่ีประชมุคณะกรรมการ

 งานท่ีตอ้งท าการเขียนคู่มือปฏบิตัิงาน ตอ้งท างานเชงิวิเคราะห ์

ตอ้งท างานเชงิสงัเคราะห ์ตอ้งท าการศึกษาวิจยั
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ต าแหน่งใหม่ (ต่อ)

 งานท่ีตอ้งเป็นกนัชนแทนผูบ้ริหาร/ผูบ้งัคบับญัชา ตอบปัญหา 

แกปั้ญหา ใหผู้ร้บับริการพงึพอใจและมีทางออก

งานท่ีตอ้งน าวิชาการ ความรูห้รือเทคโนโลยใีหม่ๆมาประยุกต ์ 

ใชใ้นการปฏบิตัิหนา้ท่ีอย่างต่อเนื่อง

 งานท่ีตอ้งใชค้วามรูท้างวิชาชพีเฉพาะทาง/เฉพาะดา้น

 งานท่ีตอ้งใชค้วามเชีย่วชาญและผูมี้ประสบการณ์

การวิเคราะห์ตอ้งก าหนดในงานว่ามีสมรรถนะอย่างไร
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ต าแหน่งใหม่ (ต่อ)

งานท่ีตอ้งใชวิ้จารณญาณในการปรบัใชก้ฎ ระเบยีบใหเ้หมาะสม

กบัสถานการณ์

 งานท่ีตอ้งปรบัเปลีย่นกระบวนการ แผนงาน โครงการ เพือ่ให ้

เหมาะสมกบัสถานการณ์

 งานท่ีตอ้งมีการทดลองใชวิ้ธีการท่ีแปลกใหม่และสรา้งสรรคใ์น

การแกปั้ญหา

การวิเคราะห์ตอ้งก าหนดในงานว่ามีสมรรถนะอย่างไร
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ส่วนท่ี 3 การก ากบัตรวจสอบ

องคป์ระกอบของการก ากบัตรวจสอบก าหนดว่า

2. ไดร้บัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบการปฏบิตัิงานบา้ง

วิเคราะห์การเขยีนอธิบาย

1. ไดร้บัการก ากบั แนะน า ตรวจสอบอย่างใกลช้ดิ



40

วิเคราะหก์ารเขียนอธิบาย

องคป์ระกอบของการตรวจสอบก าหนดว่า

3. ไดร้บัการตรวจสอบ ติดตามความกา้วหนา้ของการปฏบิตังิาน

เป็นระยะตามท่ีก าหนดในแผนปฏบิตัิงาน

ส่วนที่ 3 การก ากบัตรวจสอบ
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4. ไดร้บัการตรวจสอบติดตามผลสมัฤทธ์ิของการปฏบิติังาน  

ตามแผนงาน/โครงการ



องคป์ระกอบนี้ตรงกนัขา้มกบั 2 องคป์ระกอบแรก คือ

ขอ้สงัเกต

- ท านอ้ยไดค้ะแนนมาก

- ตรวจสอบนอ้ย ก ากบัดแูลใหค้ าแนะน านอ้ยไดค้ะแนนมาก

- การเขียนอธิบายชี้แจงตอ้งพงึระวงัเป็นพเิศษ

41โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง... 41
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งานท่ีปฏบิติัตอ้งผ่านใครบา้ง กี่ข ัน้ตอน เสนอตรงต่อผูมี้อ านาจ

พจิารณา/อนุมตัิ หรือตอ้งผ่านหวัหนา้งาน หรือผ่านใครบา้ง

องคป์ระกอบน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง

การวิเคราะห์การก ากบัตรวจสอบ
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 งานท่ีปฏบิติัมีงานอะไรบา้งตอ้งผ่านการตรวจสอบจากหวัหนา้

งานท่ีเสนอขอก าหนดต าแหน่งน้ี ข ัน้ตอนไหนตอ้งผ่านการ

ตรวจสอบ ข ัน้ตอนไหนไม่ตอ้งผ่านการตรวจสอบ

องคป์ระกอบน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง

การวิเคราะห์การก ากบัตรวจสอบ (ต่อ)
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องคป์ระกอบน้ีเป็นขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง

งานท่ีปฏบิติัตอ้งรายงานผลการปฏบิติังานอย่างไร รายงานใน

รอบ 6 เดือน หรือรายงานทุกๆเดือน

การวิเคราะห์การก ากบัตรวจสอบ (ต่อ)



โดย...รศ.สรุชยั ขวญัเมือง...

ส่วนท่ี 4 การตดัสนิใจ

วิเคราะหก์ารเขียนอธิบาย

องคป์ระกอบการตดัสนิใจ ก าหนดว่า
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1. ในการปฏบิตัิงานมีการตดัสนิใจบา้ง

2. ในการปฏบิตัิงานมีการตดัสนิใจค่อนขา้งมากสามารถ

วางแผนและก าหนดแนวทางการปฏบิตัิงานและแกไ้ขปัญหา

ในงานท่ีรบัผดิชอบ



ส่วนที่ 4 การตดัสนิใจ

3. ในการปฏบิตัิงานมีการตดัสนิใจดว้ยตนเองอย่างอสิระ สามารถ

ปรบัเปลีย่นแนวทางและแกไ้ขปัญหาในการปฏบิตัิงานท่ีรบัผดิชอบ
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4. ในการปฏบิตัิงานมีการตดัสนิใจดว้ยตนเองอย่างอสิระ           

ริเริ่มพฒันาแนวทางและวิธีการปฏบิตัิงาน



47

ส่วนที่ 4 การตดัสนิใจ
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ขอ้สงัเกต

หลกัการเขียนอธิบายชี้แจง งานท่ีขอก าหนดเป็นต าแหน่งท่ีสงูขึ้น

* ในทำงปฏบิตัิ ตอ้งมอีิสระในกำรตดัสนิใจต ัง้แต่กำรก ำหนด 

แนวทำงกำรปฏบิตัิงำน แนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ รวมท ัง้กำร

ริเร่ิมกำรพฒันำแนวทำงกำรปฏบิตัิงำน



ตดัสนิใจไดโ้ดยมีการค านวณผลไดเ้สยีอย่างชดัเจน

การวิเคราะหก์ารตดัสนิใจ

ตดัสนิใจเองไดใ้นภารกิจภายใตข้อบเขตอ านาจหนา้ท่ีท่ีรบัผดิชอบ

48

ตดัสนิใจใหบ้ริการพเิศษแก่ผูร้บับริการเพือ่ช่วยแกปั้ญหาในการ

ปฏบิตัิงาน

ส่วนที่ 4 การตดัสนิใจ
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บทสรปุ

ตอ้งน ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และภาระงานท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด มาศึกษาดวู่าในระดบัช านาญการ/ช านาญ

การพเิศษ มีการก าหนดหนา้ท่ีความรบัผดิชอบและลกัษณะงานท่ี

ตอ้งปฏบิตัิ ใหท้ าอะไรบา้ง ตอ้งน ามาใส่ไวใ้นงานใหม่ท่ีจะขอ

ก าหนดดว้ย
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บทสรปุ

ตอ้งน ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และภาระงานท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด มาศึกษาดวู่าในระดบัช านาญการ/ช านาญ

การพเิศษ มีการก าหนดหนา้ท่ีความรบัผดิชอบและลกัษณะงานท่ี

ตอ้งปฏบิตัิ ใหท้ าอะไรบา้ง ตอ้งน ามาใส่ไวใ้นงานใหม่ท่ีจะขอ

ก าหนดดว้ย

แบบประเมินค่างาน ก ำหนดไว ้ ดงัน้ี

-ใหเ้ขียนเปรียบเทียบเฉพาะหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของ

ต าแหน่งเดิมกบัต าแหน่งใหม่

-คุณภาพของงานเดิมและงานใหม่

-ความยุ่งยากและความซบัซอ้นของงานเดิมและงานใหม่



สวสัดี


