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ส่ิงท่ีเป็นสาระส าคญัของต าแหน่ง
1.  ลกัษณะหน้าท่ีความรบัผิดชอบ

- ชนิดงาน - ระดบัการตดัสินใจ 
- ลกัษณะงาน            - การบงัคบับญัชา
- ขอบเขตของงาน    - ความอิสระ

2.  คณุภาพของงาน
- ความยุ่งยาก           - ความคิดริเร่ิม
- แนวทางท างาน      - ความซบัซ้อน

3.  ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ
- คณุวฒิุการศึกษา
- ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีจ าเป็น
- สมรรถนะและทกัษะท่ีต้องการ

ส่ิงท่ีไม่เป็นสาระส าคญัของต าแหน่ง
1.  ความอาวโุส

2.  ความขยนั  มมุานะ

3.  ปริมาณงาน

4.  ประสิทธิภาพของผูป้ฏิบติั

5.  วฒิุการศึกษาท่ีไม่เก่ียวข้อง

6.  บคุลิกลกัษณะบคุคล 
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1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
มาตรา 18 (ข) (ค)

2. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2553  และแก้ไขเพิ่มเติม 
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ฉบับที่ 1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการก าหนดระดับต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก าหนดระดับต าแหน่ง
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โครงสรา้งต าแหน่งสายสนบัสนุนที ่ก.พ.อ. ก าหนด

(มาตรา 18 (ข) (ค) แห่ง พ.ร.บ. 2551 กฎ ก.พ.อ. และประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2552)

ต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือเช่ียวชาญเฉพาะ

เช่ียวชาญพเิศษ                                           

ประเภททัว่ไป

ผูอ้ านวยการส านกังานอธิการบดี

ผูอ้ านวยการกอง/เทียบเท่า

ช านาญงานพเิศษ

เช่ียวชาญ                                         

ช านาญการพเิศษ                                     

ปฏิบติัการ 

ช านาญงาน

ปฏิบติังาน
มี 2 ระดบั

มี 5 ระดบั

มี 3 ระดบัช านาญการ                                     
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หน่วยงานมีการปรับเปล่ียนภารกจิ หรือปรับเปล่ียนบทบาทหน้าที่ 
ตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสถาบัน

มีการปรับปรุงระบบงาน หรือวธีิการท างานใหม่
ต าแหน่งนัน้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงาน

ในต าแหน่งเพิ่มขึน้หรือเปล่ียนแปลงในสาระส าคัญถงึขนาดที่จะต้องก าหนด
เป็นระดับสูงขึน้
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 ระดบัช านาญงาน และช านาญงานพิเศษ                

ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการพเิศษ  

- ก าหนดไดใ้นทุกหน่วยงาน -

การก าหนดระดบัต าแหน่ง (ต่อ)

2. ต าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ/เช่ียวชาญเฉพาะ

 ระดบัเช่ียวชาญและระดบัเช่ียวชาญพเิศษก าหนดไดเ้ฉพาะในหน่วยงานที่

ปฏิบติัภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา  ไดแ้ก่  คณะ  สถาบนั  ส านกั                

และส านกังานอธิการบดี
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การวิเคราะห์และประเมินค่างาน

1. หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 2. ความยุ่งยากของงาน

3. การก ากับตรวจสอบ 4. การตัดสินใจ

องค์ประกอบ   
การประเมินค่างาน

องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างานของต าแหน่งประเภททั่วไป 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

1.  ต าแหน่งที่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์
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2. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นหัวหนา้หน่วยงาน
ที่มลีักษณะใช้วิชาชพี และไม่ได้ใช้วิชาชีพ
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1. หน้าที่และความ
รับผิดชอบ 2. ความยุ่งยากของงาน

3. การก ากับตรวจสอบ 4. การตัดสินใจ

5. การบริหารจัดการ

การวิเคราะห์และประเมินค่างาน (ต่อ)

องค์ประกอบ   
การประเมินค่างาน



การวิเคราะห์และประเมินค่างาน (ต่อ)

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
และช านาญงานพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการและ
ระดับช านาญการพิเศษ

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ (30 คะแนน)

2. ความยุ่งยากของงาน (30 คะแนน)

3. การก ากับตรวจสอบ (20 คะแนน)

4. การตัดสินใจ (20 คะแนน)

กรณีต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 
ช านาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ (20 คะแนน)

2. ความยุ่งยากของงาน (20 คะแนน)

3. การก ากับตรวจสอบ (20 คะแนน)

4. การตัดสินใจ (20 คะแนน)

5. การบริหารจัดการ ( 20 คะแนน)
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วิธีการประเมินค่างานและการก าหนดระดับต าแหน่ง

คณะกรรมการประเมินค่างาน ประกอบด้วย

1. รองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล  เป็นประธานกรรมการ
2. บุคคลที่อธิการบดีเห็นสมควรจ านวนไม่เกินสองคน    เป็นกรรมการ
3. ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เสนอขอก าหนดระดับต าแหน่ง   เป็นกรรมการ
4. ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ
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ขั้นตอนการประเมินค่างาน

การด าเนินการ

1. หน่วยงานเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และประเมินค่างานของต าแหน่ง

2. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน เพื่อกลั่นกรองการก าหนดระดับ
ต าแหน่ง ก่อนเสนอ ก.บ.ม.

3. เสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติการก าหนดระดับต าแหน่ง 
(ยกเว้นระดับเชี่ยวชาญพิเศษให้เสนอสภาฯ อนุมัติก าหนดระดับต าแหน่ง)

4. จัดท าค าสั่งก าหนดระดับต าแหน่ง และรับสมัครเพื่อประเมินบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง
ต่อไป

20



ให้หน่วยงานกรอกข้อมูลแบบประเมนิค่างานตามแบบ 
ก.บ.พ. 1 ระดบัช ำนำญงำน และระดบัช ำนำญงำนพิเศษ
ก.บ.พ. 2 ระดบัช ำนำญกำร และระดบัช ำนำญกำรพิเศษ
ก.บ.พ. 3 ระดบัเช่ียวชำญ และระดบัเช่ียวชำญพิเศษ
ก.บ.พ. 4 ระดบัช ำนำญกำร  ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ  และระดบัเช่ียวชำญในกรณีต ำแหน่งหวัหนำ้หน่วยงำนท่ีมี
ลกัษณะใชว้ิชำชีพและไม่ไดใ้ชว้ิชำชีพ ดงัน้ี 

1. ข้อมูลของต าแหน่ง
2. หน้าที่ความรับผดิชอบของต าแหน่ง หมำยถึง หนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของต ำแหน่งท่ีก ำหนดตำมแบบบรรยำย

ลกัษณะงำน (Job Description) 

การด าเนินงาน
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3. วเิคราะห์เปรียบเทียบการเปลีย่นแปลง
3.1 คุณภำพของงำน หมำยถึง ควำมสำมำรถของต ำแหน่งในกำรปฏิบติังำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยค ำนึงถึง

ควำมส ำเร็จในเวลำท่ีก ำหนด  ควำมถูกตอ้ง แม่นย  ำ ควำมครบถว้น สมบูรณ์ และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของงำน
3.2 ควำมยุง่ยำกและซบัซอ้นของงำน หมำยถึง กำรปฏิบติังำนในต ำแหน่ง ท่ีมีควำมยุง่ยำกซบัซอ้นเพียงใด ตอ้งใช้

ควำมสำมำรถในกำรใชค้วำมคิดริเร่ิมกำรวินิจฉยั  แกไ้ขปัญหำ กำรตดัสินใจ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

การด าเนินงาน (ต่อ)
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4. การประเมินค่างานของต าแหน่ง  มเีกณฑ์ตัดสิน ดังนี้

 ระดบัช ำนำญงำน และระดบัช ำนำญกำร  ไดค้ะแนน 64  คะแนนข้ึนไป
 ระดบัช ำนำญงำนพิเศษ และระดบัช ำนำญกำรพิเศษ ไดค้ะแนน 84   ข้ึนไป
 ระดบัเช่ียวชำญ ไดค้ะแนน  170 คะแนนข้ึนไป

 ระดบัช ำนำญกำร  ไดค้ะแนน  60  คะแนนข้ึนไป
 ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ ไดค้ะแนน  70   คะแนนข้ึนไป
 ระดบัเช่ียวชำญ ไดค้ะแนน  80  คะแนนข้ึนไป

การด าเนินงาน (ต่อ)
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1.  ต าแหน่งที่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

2. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ



แบบฟอร์มกำรประเมินค่ำงำน
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