
 
 

 

การประเมินค่างาน 
(Job Evaluation) 

 

 

 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ด้วย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้มีการปรับระบบบริหารงาน

บุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากระบบจ าแนกต าแหน่ง (Position Classification)       

ที่เป็นระบบจ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐานกลาง (Common Level) สิบเอ็ดระดับ มาเป็นระบบการจ าแนก

ต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงานหรือระบบแท่ง (Multi Classification Scheme) เพ่ือให้การก าหนดระดับ

ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชาการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นมีความสอดคล้อง     

กับระบบบริหารงานบุคคลแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง (ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับ

ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553) และใน

ส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้ออกประกาศของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2555 เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภท

ทั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ

ช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ” โดยการเสนอขอก าหนดระดับ

ต าแหน่งของข้าราชการสายสนับสนุนในแต่ละประภทให้เป็นระดับที่สูงขึ้นจะต้องมีการประเมินค่างาน (Job 

Evaluation) พร้อมกับก าหนดให้ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  (ประกาศ มสธ. เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการฯ พ.ศ. 2555 ข้อ 2) 

 ดังนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึง “การประเมินค่างาน” เห็นควรกล่าวถึงค าส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้

ครบถ้วน แล้วจึงกล่าวถึง “การประเมินค่างาน” ในล าดับถัดไปอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

 ต าแหน่ง (Position) หมายถึง กลุ่มของหน้าที่ความรับผิดชอบที่คล้ายคลึงกัน เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

และมีปริมาณเพียงพอที่จะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติ เป็นประจ าอย่างมีประสิทธิภาพ              

ซึ่งหน่วยงานจะก าหนดต าแหน่งขึ้นตามความจ าเป็น และอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อลักษณะงานหรือหน้าที่ความ

รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไป 

 ประเภทต าแหน่ง หมายถึง กลุ่มลักษณะงานหรือแท่งตามระบบบริหารงานบุคคลแบบใหม่ ทั้งนี้กลุ่ม

ลักษณะงานของข้าราชการสายสนับสนุน (ไม่รวมสายอาจารย์) ที่ ก.พ.อ. ก าหนด มีดังนี้ (ประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553)  

โดย นายชาตรี  วงศ์มาสา 

นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราข 
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ประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ประเภททั่วไป 
(มี 2 ระดับ) (มี 5 ระดับ) (มี 3 ระดับ) 

1.  ผู้อ านวยการส านักงาน 1.  เชี่ยวชาญพิเศษ 1.  ช านาญงานพิเศษ 
     อธิการบดี/วิทยาเขต 2.  เชี่ยวชาญ 2.  ช านาญงาน 
2.  ผู้อ านวยการกอง/เทียบเท่า 3.  ช านาญการพิเศษ 3.  ปฏิบัติงาน 
 4.  ช านาญการ  
 5.  ปฏิบัติการ  
            (ปริญญาตรี ขึ้นไป)    (ต่่ากว่าปริญญาตรี) 

 

 มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง หมายถึง องค์ประกอบพ้ืนฐานของคุณสมบัติขั้นต่ าและลักษณะ

งานในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องการส าหรับต าแหน่งหนึ่ง ๆ โดย ก.พ.อ. ได้มีการจัดท าบัญชีแสดง

มาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง จ าแนกตามประเภท ระดับ และสายงานไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้แต่ละ

มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับและประกาศว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง

ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ารับการ

ด ารงต าแหน่งตามหลักประเมินค่างานและหลักสมรรถนะ เช่น ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ มีมาตรฐาน

การก าหนดระดับต าแหน่ง เป็น 2 กรณี 

(ก) กรณีต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน เป็นต าแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญ 

ทักษะและประสบการณ์สูงมากในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง และต้องท าการศึกษาค้นคว้า 

ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย โดยใช้หรือประยุกต์หลักการ เหตุผล แนวความคิด วิธีการ เพ่ือการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ หรือพัฒนางานในหน้าที่และงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง หรือแก้ไข

ปัญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่งมีความยุ่งยากมากและมีขอบเขตกว้างขวาง 

(ข) กรณีต าแหน่งส าหรับหัวหน้างาน เป็นต าแหน่งที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิชาชีพ ซึ่งมี

หน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอนการ

ท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 

 กรอบต าแหน่ง หมายถึง การก าหนดระดับต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่พึงมีในแต่ละส่วนราชการ  

บนหลักการยึดถืองานเป็นหลักตามระบบการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ ที่มีการจ าแนกประเภทต าแหน่งตาม

ลักษณะงาน และจัดระดับต าแหน่งตามคุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานนั้น ๆ โดยส่วนราชการใดจะก าหนดให้มีต าแหน่ง

ประเภทใด และมีจ านวนเท่าใด สายงานใด ระดับใด ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ าซ้อน

และความประหยัดเป็นหลัก (พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 47) ด้วยการพิจารณายุทธศาสตร์/
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กลยุทธ์ โครงสร้างต าแหน่งเดิมที่มีอยู่ภายในหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ตลอดจนลักษณะงาน    

ที่ปฏิบัติส าคัญ ๆ ของหน่วยงานประกอบกัน และเมื่อแต่ละหน่วยงานมีการก าหนดระดับต าแหน่งและจ านวน

ต าแหน่ง (กรอบต าแหน่ง) ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานแล้ว จึงจะด าเนินการแต่งตั้งบุคคล   

ที่มีคุณสมบัติและผลงานให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ และต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. 

ก าหนด พร้อมกับมีการพิจารณาทบทวนกรอบต าแหน่งในแต่ละหน่วยงานทุก ๆ 4 ปี (หนังสือเวียน ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(05)/ว1092 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบในการเสนอขอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น เช่น       

จากต าแหน่งระดับช านาญการเป็นระดับช านาญการพิเศษ หรือจากต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษเป็นระดับ

เชี่ยวชาญ เป็นต้น จะมีความเกี่ยวข้องกันทั้ง 3 ส่วน คือ 1) กรอบต าแหน่ง 2) การประเมินค่างาน และ 3) การ

แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง โดยหน่วยงานจะต้องมีการก าหนดกรอบต าแหน่งไว้รองรับก่อน หมายความว่ามี

การก าหนดระดับต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่พึงมีในหน่วยงานนั้น ๆ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง     

กับภารกิจของหน่วยงานเสมอ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่าสมควรจะก าหนดให้มีต าแหน่งระดับช านาญงาน    

หรือช านาญงานพิเศษ หรือระดับช านาญการ หรือระดับช านาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญไว้ปฏิบัติงาน 

ต่อจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของ “การประเมินค่างาน” (ประเมินค่างานของต าหน่งที่ต้องการปรับเป็นระดับ      

ที่สูงขึ้น) และขั้นตอนการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้นของต าแหน่งนั้น ๆ (การประเมินตัว

บุคคล) เป็นล าดับต่อไป 

การประเมินค่างาน 

 การประเมินค่างาน (Job Evaluation) เป็นการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง หรือการจัดล าดับ

ชั้นงาน (Ranking) หรือตีค่างาน เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม โดยน างานมา

วิเคราะห์ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานที่เป็นปัจจุบัน (ส านักพัฒนาระบบ

จ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. คู่มือการประเมินค่างานประกอบการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 

2552) ท าให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน สร้างความยุติธรรมในความแตกต่างของ

ค่าตอบแทนระหว่างต าแหน่งงานหนึ่งกับอีกต าแหน่งงานหนึ่งในหน่วยงานเดียวกัน ส่งผลให้หน่วยงาน           

มีโครงสร้างต าแหน่งที่มีเหตุมีผลส าหรับใช้ประกอบการเลื่อนต าแหน่ง โดยพิจารณาจาการท างานจริงใน

ต าแหน่งนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้การประเมินค่างานจะมีการด าเนินการใน 2 กรณี คือ 1) เมื่อมีการก าหนดต าแหน่ง

งานใหม่ภายในหน่วยงาน 2) เมื่อหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานของต าแหน่งบางต าแหน่งภายใน

หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงไป 
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 อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ก.พ.อ. ได้ให้ข้อสังเกตว่ามีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ก าหนดให้

ต าแหน่งประเภททั่วไปมีการก าหนดระดับต าแหน่งได้จนถึงระดับช านาญงานพิเศษทุกต าแหน่ง และต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะมีการก าหนดระดับต าแหน่งได้จนถึงระดับช านาญการพิเศษทุก

ต าแหน่ง โดยยังไม่ได้มีการประเมินค่างานที่เหมาะสมกับภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ จึง

ท าให้อาจไม่เป็นไปตามหลักค่างาน ด้วยเหตุว่าหน้าที่ความรับผิดชอบและความยุ่งยากของแต่ละต าแหน่งควร

จะแตกต่างกันไปตามลักษณะงานและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ที่ไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีค่างานเท่ากันทุก

หน่วยงานและทุกต าแหน่งเสมอไป (หนังสือเวียน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(05)/ว

1092 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

ดั้งนั้น จึงกล่าวได้ว่า “การประเมินค่างาน” ได้มีความส าคัญต่อการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น 

เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในโครงสร้างหน้าที่ของแต่ละสายงาน และความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน

ระหว่างต าแหน่งหนึ่งกับอีกต าแหน่งหนึ่งในหน่วยงานเดี่ยวกัน นั่นคือ กรณีของต าแหน่งบางต าแหน่งที่มีหน้าที่

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานของต าแหน่งได้เปลี่ยนแปลงไป และประสงค์จะขอให้หน่วยงานก าหนด

เป็นต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงต้องมีการประเมินค่างานที่เป็นปัจจุบันของต าแหน่งนั้น ๆ ก่อนเสมอ โดยขอ

กล่าวถึง “การประเมินค่างาน” ดังนี้ 

1. การประเมินค่งาน “ของต าแหน่ง” ไม่ใช่ประเมินค่างาน “ของคน” 

ในการเสนอขอให้มีการประเมินค่างาน จะต้องค านึงถึง “งานของต าแหน่ง” เท่านั้น เนื่องจาก 

ต าแหน่งเป็นขององค์กรหรือเป็นของทางราชการ เห็นสมควรก าหนดให้เหมาะสมกับขนาด  หน้าที่               

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานในต าแหน่งนั้น ๆ จึงไม่ใช่เป็นการประเมินบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง หรือการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคล โดยการประเมินค่างานเพ่ือการก าหนดร ะดับต าแหน่งจะมี

องค์ประกอบส าคัญพ้ืนฐานที่แสดงถึงขนาด หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน 3 ด้าน 

ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้  (คู่มือการประเมินค่างาน

ประกอบการก าหนดต าแหน่ง ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. พ.ศ. 2552) 

1) ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน (Know-How) หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรอบรู้ 

ความช านาญงาน และทักษะที่พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ท างานและการฝึกฝน ซึ่ง

ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้นต้องมีพ้ืนฐานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของต าแหน่งนั้นได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้องค์ประกอบย่อย 1) ความรู้และความช านาญ 

(Technical Know How)  2) การบริหารจัดการ (Management Breadth) 3) การสื่อสาร

และปฏิสัมพันธ์ (Human Relation Skills) 
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2) ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) หมายถึง ระดับและขอบเขตของการใช้

ความคิดและการตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ขั้นตอนที่ต าแหน่งนั้นจะต้องน าความรู้

มาใช้ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้องค์ประกอบย่อย 1) กรอบของ

อ านาจและอิสระ    ในการคิด (Freedom to Think) 2) ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา 

(Thinking Challenge) 

3) ภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจากงาน

ความรับผิดชอบหรือคุณภาพของงานที่เกิดขึ้น รวมทั้งความอิสระหรือข้อจ ากัดในการ

ปฏิบัติงานต าแหน่งนั้นภายใต้องค์ประกอบย่อย 1) อิสระในการปฏิบัติงาน (Freedom to Act) 

หรือความรับผิดชอบของการท างานร่วมกันเป็นทีมกับผู้ อ่ืน (Accountability for Team 

work) 2) ผลกระทบจากการปฏิบัติงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง (Area and 

Type of Impact) ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน 2 ปัจจัย คือ ขอบเขตของ

ผลกระทบ (Magnitude) และลักษณะของผลกระทบ (Type of Impact) 

2. องค์ประกอบในการประเมินค่างาน 

ในการประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่งงาน จะมีการก าหนดองค์ประกอบของการประเมิน  

ค่างานและน้ าหนักคะแนนแตกต่างกัน ดังนี้ (ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและ

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553) 

1) ต าแหน่งประเภททั่วไป (ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ) และต าแหน่ง 

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ) ประกอบด้วย 

หน้าที่และความรับผิดชอบ (30 คะแนน) ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน) การก ากับตรวจสอบ (20 คะแนน) 

การตัดสินใจ (20 คะแนน) 

2) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ 

เชี่ยวชาญพิเศษ) ประกอบด้วย ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน (80 คะแนน) ด้านความสามารถในการ

ตัดสินใจและแก้ปัญหา (80 คะแนน) ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ (140 คะแนน) 

3) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ระดับช านาญการ ช านาญการ 

พิเศษ และระดับเชียวชาญ) กรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย หน้าที่และความรับผิดชอบ (20 

คะแนน) ความยุ่งยากของงาน (20 คะแนน) การก ากับตรวจสอบ (20 คะแนน) การตัดสินใจ (20 คะแนน) การ

บริหารจัดการ (20 คะแนน) 
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3. แบบประเมินค่างาน 

 เมื่อพิจารณาแบบประเมินค่างานจะพบว่า สาระส าคัญของการประเมินค่างานได้ปรากฏในรายการ   
ข้อที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง และข้อที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพและความยุ่งยาก 
และความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างแบบประเมิน เป็นดังนี้ 
 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

๑. ต าแหน่งเลขที่ ............ 

ชื่อต าแหน่ง ............................................................... ระดับ ......................................................... 
สังกัด ............................................................................................................................................. 
ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง ...................................................ระดับ .................................................... 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

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

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

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซ บซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 
๑. คุณภาพของงาน .......................................... 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ........ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

๑. คุณภาพของงาน .......................................... 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน ........ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 

 จากแบบประเมินค่างานข้อที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ได้ก าหนดให้มีการ
เปรียบเทียบระหว่างต าแหน่งเดิมกับต าแหน่งใหม่ ซึ่งจะต้องเปรียบเทียบว่าลักษณะงานในแต่ละด้านได้เพ่ิมขึ้น 
(Job enrichment) หรือขยาย (Job enlargement) มากขึ้นอย่างไร ส่วนในข้อที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบ
คุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ก าหนดให้มีการเปรียบเทียบระหว่าง
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งานเดิมกับงานใหม่ ซึ่งจะต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบว่า คุณภาพงาน ความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงานที่
เปลี่ยนยแปลงไปเป็นอย่างไร ส าหรับแนวทางในการเขียนแบบประเมินค่างาน โปรดดูได้จากเอกสารแนบท้าย 

4. ค าส าคัญในแบบประเมินค่างาน 

ขอกล่าวถึง ค าส าคัญ (Keyword) เฉพาะที่ปรากฏในองค์ประกอบของการประเมินค่างาน ระดับ

ช านาญการพิเศษ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการเขียนแบบประเมินค่างาน ดังนี้  

1) ค าว่า “ค่อนข้างยาก” “ยาก” “ยากมาก” “ค่อนข้างซับซ้อน” “ยุ่งยากซับซ้อน” “มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน” จะต้องไม่เขียนสั้นๆแล้วหยุด แต่ต้องมีการขยายค าส าคัญเหล่านี้ ดังนี้ 

ค าส าคัญ ค าขยาย (ยากอย่างไร) 

งานค่อนข้างยาก ต้องใช้ความละเอียด รอบครอบ ต้องเอาใจใส่ 
ตรวจสอบความถูกต้อง ต้องมีการปรับปรุงการ
ท างานใหม่อยู่เสมอ 

งานที่ยาก ต้องรับผิดชอบตั้งแต่ต้นกระบวนงานจนสิ้นสุด
กระบวนงาน ต้องพัฒนางานหรือสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ 

งานที่ยากมาก ต้องใช้การสังเคราะห์/การวิเคราะห์ ต้องใช้เทคนิค
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ต้องสร้างสรรค์ ประดิษฐ์
คิดค้น 

2) ค าว่า “ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน” “ยุ่งยากซับซ้อน” “ยุ่งยากซับซ้อนมาก” จะต้องไม่เขียนสั้นๆแล้ว
หยุด แต่ควรมีการขยายค าส าคัญเหล่านี้ ดังนี้ 

ค าส าคัญ ค าขยาย (ยุ่งยากอย่างไร) 
งานค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

ต้องใช้ความช านาญในการปฏิบัติงาน 

งานยุ่งยากซับซ้อน ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ ขั้นตอนให้เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน ต้องปรับปรุงกฏระเบียบ 
ข้อบังคับ ให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

งานยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องเป็นผู้มีวิชาชีพเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน 
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
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3) ค าว่า “การก ากับ แนะน า และผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้างาน” หรือ “เสนอผู้มีอ านาจได้เลย หรือ
ต้องผ่านหัวหน้างาน” ควรมีค าขยายค าส าคัญเหล่านี้ ดังนี้ 

ค าส าคัญ ค าขยาย (จะต้องถูกตรวจสอบน้อย) 

การก ากับ แนะน า และผ่านการตรวจสอบจาก
หัวหน้างาน 

มีการตัดสินใจด้วยตนเอง เช่น งาน ...................... 

เสนอผู้มีอ านาจได้เลย หรือต้องผ่านหัวหน้างาน มีการตัดสินใจได้อย่างอิสระ สามารถเปลี่ยนแปลง
แนวทางและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เช่น งาน
....................... 
มีการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ภายใต้ขอบเขต
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

สรุป 

การประเมินค่างาน เป็นการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งแต่ละต าแหน่ง หรือการจัดล าดับขั้นงาน
หรือตีค่างาน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดระดับต าแหน่งที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรมของบุคคลในองค์กร
เดียวกัน โดยมีการน างานมาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน    
ที่เป็นปัจจุบัน 

ทั้งนี้  หน่วยงานที่ประสงค์จะขอก าหนดต าแหน่งใดให้เป็นระดับที่สูงขึ้น จะต้องเสนอเรื่องให้
มหาวิทยาลัยมีการประเมินค่างานของต าแหน่งนั้น ๆ ก่อนเสมอ เพ่ือตรวจสอบงานหรือตีค่างานว่า หน้าที่ความ
รับผิดชอบ  และความยุ่งยากของแต่ละต าแหน่งภายในหน่วยงานได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจริง เมื่อมหาวิทยาลัย                 
หรือคณะกรรมการประเมินค่างานได้เห็นชอบในค่างานของต าแหน่งและเห็นสมควรก าหนดเป็นระดับต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นแล้ว กองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งหน่วยงานให้มีการเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นทราบ   
เพ่ือให้ยื่นแบบประวัติและผลงานของบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่ง หรือเป็นการประเมินตัวบุคคล 
เป็นขั้นตอนต่อไปนั่นเอง 
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เอกสารอ้างอิง 

ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. คู่มือการประเมินค่างานประกอบการ

ก าหนดต าแหน่ง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 

ประกาศ มสธ.   เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งฯ 
ประกาศ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 

หนังสือเวียน     ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(05)/ว1092 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
เรื่อง การก าหนดกรอบของต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการในสถาบัน 
อุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ ศธ 0522.01(05)/ว609 ลงวันที่ 4 
สิงหาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง การก าหนดระดับต าแหน่ง (กรอบต าแหน่ง) ระดับเชี่ยวชาญ 

เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (2558), การวิเคราะห์ค่างาน (เขียนอย่างไรให้ผ่าน) เอกสารประกอบการบรรยายการ
เขยีนแบบประเมินค่างานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558 

เสถียร คามีศักดิ์ (2555), การก าหนดกรอบอัตราก าลังหรือ Career Path. วารสารวิชาการ ที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท).ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-เมษายน 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) 
 

แนวทางในการเขียนแบบประเมินค่างาน 

 ก. ส ำหรับต ำแหน่งระดับช ำนำญกำร เพ่ือขอก ำหนดเป็นต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษ มีแนวทำง
ในกำรเขียน ดังนี้ 

(ข้อ 2) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

ต ำแหน่งเดิม 
(ระดับช ำนำญกำร) 

ต ำแหน่งใหม่ 
(ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 

2.1 หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำช านาญการตำมมำตรฐำนกำร
ก ำหนดต ำแหน่ง โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ด้ำน .....................................................................  
.................................................................................. 
2) ด้ำน .................................................................... . 
.................................................................................. 
3) ด้ำน .................................................................... . 
.................................................................................. 
4) ด้ำน .................................................................... . 
..................................................................................  

2.1 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ ง 
นักวิชำกำรศึกษำช านาญการพิเศษ ตำมมำตรฐำน
กำรก ำหนดต ำแหน่ง โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ด้ำน .....................................................................  
.................................................................................. 
2) ด้ำน .................................................................... . 
.................................................................................. 
3) ด้ำน .................................................................... . 
.................................................................................. 
4) ด้ำน .................................................................... . 
(ลักษณะงำนตำมต ำแหน่งเดิม + ที่เพ่ิมข้ึน) 

2.2 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมที่
ได้รับมอบหมำยจริง (ระบุชื่อชิ้นงำนเรียงล ำดับจำก
ส ำคัญมำกที่สุดก่อน) 
ชิ้นงำนที่ 1 : .............................................................. 
................................................................................... 
ชิ้นงำนที่ 2 : .............................................................. 
...................................................................................
ชิ้นงำนที่ 3 : .............................................................. 
................................................................................... 
(ระบุชิ้นงำน) 

2.2 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมที่
ได้รับมอบหมำยจริง (ระบุชื่อชิ้นงำนชิ้นงำนตำม
ต ำแหน่งเดิม + ชิ้นงำนตำมต ำแหน่งใหม่ที่เพ่ิมข้ึน) 
ชิ้นงำนที่ 1 : ............................................................. 
ชิ้นงำนที่ 2 : ............................................................. 
ชิ้นงำนที่ 3 : ............................................................. 
    +  
ชิ้นงำนที่ 4 : ............................................................. 

ชิ้นงำนที่ 5 : ............................................................. 

(ชิ้นงำนตำมต ำแหน่งเดิม + ที่เพ่ิมข้ึน) 

 

 

 

 

 



(2) 
 

(ข้อ 3) วิเครำะห์เปรียบเทียบคุณภำพ และควำมยุ่งยำกและควำมซับซ้อนของงำนที่เปลี่ยนไป  

งำนเดิม 
(ระดับช ำนำญกำร) 

งำนใหม่ 
(ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 

จำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำช านาญการ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย
จริง มี (1) คุณภำพงำน (2) ควำมยุ่งยำกซับซ้อน     
(3) กำรก ำกับตรวจสอบ และ (4) กำรตัดสินใจของ
แต่ละชิ้นงำน ดังนี้ 

 
 

ชิ้นที่ 1  ....................................................................  
.................................................................................. 
ชิ้นที่ 2  .................................................................... 
.................................................................................. 
ชิ้นที่ 3  ....................................................................  
..................................................................................  
ชิ้นที่ 4  ....................................................................  
.................................................................................. 
 
 
 
 
(อธิบำยแต่ละชิ้นงำนว่ำมี (1)(2)(3)(4) อย่ำงไร) 

จำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำช านาญการพิเศษ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจริง มี (1) คุณภำพงำน (2) ควำมยุ่งยำก
ซับซ้อน (3) กำรก ำกับตรวจสอบ และ (4)  กำร
ตัดสินใจของแต่ละชิ้นงำน ดังนี้ 
(ต้องไม่น้อยไปกว่ำงำนที่ได้ปฏิบัติในระดับช ำนำญ
กำร + ที่เพ่ิมข้ึนในระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 
ชิ้นที่ 1  ....................................................................  
ชิ้นที่ 2  ....................................................................  
ชิ้นที่ 3  .................................................. .................. 
ชิ้นที่ 4  ....................................................................  
   +  
ชิ้นที่ 5  ....................................................................  
ชิ้นที่ 6  ............................................................ ........ 
ชิ้นที่ 7  ....................................................................  
(อธิบำยแต่ละชิ้นงำนว่ำมี (1)(2)(3)(4) อย่ำงไร  และ
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร)  

 หมายเหตุ  ส ำหรับกรณีต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนให้เพิ่ม (5) กำรบริหำรจัดกำรของแต่ละชิ้นงำน 
 

 

 

 

 

 

 



(3) 
 

ข. ส ำหรับต ำแหน่งระดับช ำนำญกำรพิเศษ เพ่ือขอก ำหนดเป็นต ำแหน่งระดับเชี่ยวชำญ มีแนวทำงใน

กำรเขียน ดังนี้ 

(ข้อ 2) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

ต ำแหน่งเดิม 
(ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 

ต ำแหน่งใหม่ 
(ระดับเชี่ยวชำญ) 

2.1 หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำ ระดับช านาญการพิเศษ ตำม
มำตรฐำนกำรก ำหนดต ำแหน่ง โดยมีลักษณะงำนที่
ปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ด้ำน ..................................................................... 
……………………………………………………………………….. 
2. ด้ำน ..................................................................... 
……………………………………………………………………….. 
3. ด้ำน ..................................................................... 
………………………………………………………………………..
4. ด้ำน ..................................................................... 
……………………………………………………………………….. 

2.1 หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำ ระดับเชี่ยวชาญ ตำมมำตรฐำน
กำรก ำหนดต ำแหน่ง โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังนี้  
 
1. ด้ำน ..................................................................... 
……………………………………………………………………….. 
2. ด้ำน ............................................................ ......... 
……………………………………………………………………….. 
3. ด้ำน ............................................................ ......... 
………………………………………………………………………..
4. ด้ำน ............................................................ ......... 
(ลักษณะงำนตำมต ำแหน่งเดิม + ที่เพ่ิมข้ึน) 

2.2 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมที่
ได้รับมอบหมำยจริง (ระบุชื่อชิ้นงำนเรียงตำมล ำดับ
ที่ส ำคญัที่สุดขึ้นก่อน) 
ชิ้นงำนที่ 1 ...............................................................  
ชิ้นงำนที่ 2 ...............................................................
ชิ้นงำนที่ 3 ...............................................................
ชิ้นงำนที่ 4 ...............................................................  
 
 
 
 

(ระบุชิ้นงำน) 

2.2 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งตำมที่
ได้รับมอบหมำยจริง (ระบุชื่อชิ้นงำนชิ้นงำนตำม
ต ำแหน่งเดิม + ชิ้นงำนตำมต ำแหน่งใหม่ที่เพ่ิมข้ึน)  
ชิ้นงำนที่ 1 ............................................................... 
ชิ้นงำนที่ 2 ...............................................................
ชิ้นงำนที่ 3 ...............................................................
ชิ้นงำนที่ 4 ............................................................... 
     +   
ชิ้นงำนที่ 5 ...............................................................
ชิ้นงำนที่ 6 ...............................................................
ชิ้นงำนที่ 7 ............................................................... 
(ชิ้นงำนตำมต ำแหน่งเดิม + ที่เพ่ิมข้ึน) 

 

 

 



(4) 
 

(ช้อ 3) วิเครำะห์เปรียบเทียบคุณภำพ และควำมยุ่งยำกและควำมซับซ้อนของงำนที่
เปลี่ยนแปลงไป (อธิบำยเปรียบเทียบภำยใต้องค์ประกอบของระดับเชี่ยวชำญ) 

(แบบที่ 1) 

งำนเดิม 
(ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 

งำนใหม่ 
(ระดับเชี่ยวชำญ) 

1. ด้ำนควำมรู้และควำมช ำนำญ 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 

1. ด้ำนควำมรู้และควำมช ำนำญ 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
4) …………………………………………………………... 
(ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

2. ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 

2. ด้ำนกำรบริหำรจดักำร 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
4) .................................................................... 
 (ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

3. ด้ำนกำรตดิต่อสื่อสำรและปฏิสมัพนัธ์ 
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 

 

3. ด้ำนกำรตดิต่อสื่อสำรและปฏิสมัพนัธ์ 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
4) .................................................................... 
 (ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

4. ด้ำนกรอบแนวคิดในกำรแก้ปัญหำ 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 

4. ด้ำนกรอบแนวคิดในกำรแก้ปัญหำ 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
4) .................................................................... 
 (ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

5. ด้ำนอิสระในกำรคดิ 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 
 

5. ด้ำนอิสระในกำรคดิ 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
4) .................................................................... 
 (ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

  



(5) 
 

งำนเดิม 
(ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 

งำนใหม่ 
(ระดับเชี่ยวชำญ) 

6. ด้ำนควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 
 

6. ด้ำนควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
4) .................................................................... 
 (ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

7. ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 
 
 

7. ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
4) .................................................................... 
 (ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

8. ด้ำนอิสระในกำรปฏบิัติงำน 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 
 

 

8. ด้ำนอิสระในกำรปฏบิัติงำน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
4) .................................................................... 
 (ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

9. ด้ำนผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 
 

9. ด้ำนผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
4) .................................................................... 
 (ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

10. ด้ำนลักษณะงำนท่ีปฏิบัติของต ำแหน่ง 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 
 

10. ด้ำนลักษณะงำนท่ีปฏิบัติของต ำแหน่ง 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
4) .................................................................... 

 (ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

 

 

 

 

 

 



(6) 
 

(แบบที่ 2) 

งำนเดิม 
(ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 

งำนใหม่ 
(ระดับเชี่ยวชำญ) 

1. ด้ำนควำมรู้และควำมช ำนำญ 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 

 
ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
3) .................................................................... 
4) .................................................................... 

1. ด้ำนควำมรู้และควำมช ำนำญ 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
ความยุ่งยากและความซับซ้อน 
4) .................................................................... 
5) .................................................................... 
6) …………………………………………………………… 
(ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 

 
ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
3) .................................................................... 
4) .................................................................... 

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
ความยุ่งยากและความซับซ้อน 
4) .................................................................... 
5) .................................................................... 
6) …………………………………………………………… 
(ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

3. ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์ 
คุณภาพงาน 
1. .................................................................... 
2. .................................................................... 

 
ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
3. .................................................................... 
4. .................................................................... 

3. ด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์ 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
ความยุ่งยากและความซับซ้อน 
4) .................................................................... 
5) .................................................................... 
6) …………………………………………………………… 
(ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

  



(7) 
 

งำนเดิม 
(ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 

งำนใหม่ 
(ระดับเชี่ยวชำญ) 

4. ด้ำนกรอบแนวคิดในกำรแก้ปัญหำ 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 

 
ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 
3) .................................................................... 
4) .................................................................... 

4. ด้ำนกรอบแนวคิดในกำรแก้ปัญหำ 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
ความยุ่งยากและความซับซ้อน 
4) .................................................................... 
5) .................................................................... 
6) …………………………………………………………… 
(ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

5. ด้ำนอิสระในกำรคิด 
คุณภาพงาน 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 
 

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

3) .................................................................... 

4) .................................................................... 

5. ด้ำนอิสระในกำรคิด 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
ความยุ่งยากและความซับซ้อน 
4) .................................................................... 
5) .................................................................... 
6) …………………………………………………………… 
(ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

6. ด้ำนควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน 
คุณภาพงาน 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 
 

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

3) .................................................................... 

4) .................................................................... 

6. ด้ำนควำมท้ำทำยในกำรท ำงำน 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
ความยุ่งยากและความซับซ้อน 
4) .................................................................... 
5) .................................................................... 
6) …………………………………………………………… 
(ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

  



(8) 
 

งำนเดิม 
(ระดับช ำนำญกำรพิเศษ) 

งำนใหม่ 
(ระดับเชี่ยวชำญ) 

7. ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
คุณภาพงาน 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 
 

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

3) .................................................................... 

4) .................................................................... 

7. ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
ความยุ่งยากและความซับซ้อน 
4) .................................................................... 
5) .................................................................... 
6) …………………………………………………………… 
(ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

8. ด้ำนอิสระในกำรปฏิบัติงำน 
คุณภาพงาน 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 
 

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

3) .................................................................... 

4) .................................................................... 

8. ด้ำนอิสระในกำรปฏิบัติงำน 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
ความยุ่งยากและความซับซ้อน 
4) .................................................................... 
5) .................................................................... 
6) …………………………………………………………… 
(ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

9. ด้ำนผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน 
คุณภาพงาน 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 
 

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

3) .................................................................... 

4) .................................................................... 

9. ด้ำนผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
ความยุ่งยากและความซับซ้อน 
4) .................................................................... 
5) .................................................................... 
6) …………………………………………………………… 
(ยกตัวอย่ำงประกอบ) 

10. ด้ำนลักษณะงำนท่ีปฏิบัติของต ำแหน่ง 
คุณภาพงาน 

1) .................................................................... 

2) .................................................................... 
 

ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน 

3) .................................................................... 

4) .................................................................... 

10. ด้ำนลักษณะงำนท่ีปฏิบัติของต ำแหน่ง 
คุณภาพงาน 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
3) …………………………………………………………… 
ความยุ่งยากและความซับซ้อน 
4) .................................................................... 
5) .................................................................... 
6) …………………………………………………………… 

(ยกตัวอย่ำงประกอบ) 
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