
 

 

แบบเสนอขอมูลเหตุผลความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานและความจําเปนของตาํแหนง 
และลักษณะงานท่ีปฏิบตัิ กําหนดตําแหนงเปนระดับชํานาญการ 

 ช่ือตําแหนง................................................................................................................................................................. 
ระดับ...............................................สังกัด..................................................................... 

การกรอกขอมูล 
 ขอ  1 – 5  ใหผูขอท่ีเสนอขอกําหนดตําแหนงใหขอมูล 
1.  ภารกิจของหนวยงาน  ท่ีขอกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ 
    (เขียนเปนขอ ๆ) 
 1...................................................................................................................................................... 
 2................................................................................................................................................... 
 3................................................................................................................................................... 
 4................................................................................................................................................... 
 5................................................................................................................................................... 
2.  เหตุผลความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานท่ีตองมีตําแหนงระดับชํานาญการในหนวยงาน 
    (เขียนเปนขอ ๆ) 
 1.................................................................................................................................................... 
 2................................................................................................................................................... 
 3................................................................................................................................................... 
 4................................................................................................................................................... 
 5................................................................................................................................................... 
3.  เหตุผลความจําเปนของงานและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ท่ีตองมีตําแหนงระดับชํานาญการในหนวยงาน 
    (เขียนเปนขอ ๆ) 
 1.................................................................................................................................................... 
 2................................................................................................................................................... 
 3................................................................................................................................................... 
 4................................................................................................................................................... 
 5................................................................................................................................................... 
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4.  ภาระงานท่ีหนวยงานกําหนดใหผูดํารงตําแหนงระดับชํานาญการปฏิบัติ 
    (เปนภาระงานท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิตอการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงานและเปนภาระงานท่ีตอง 
     ปฏิบัติโดยผูชํานาญการ) 

ลําดับท่ี ภาระงาน ลักษณะของการปฏิบตัิงานโดยยอ จํานวนเร่ือง/
คร้ัง/ป 

    

    

    

    

    

    

5.  คุณภาพของงานในหนาท่ี 
     หมายถึง  ความยากงายของงานที่ผูปฏิบัติตองอาศัยเทคนิค  วิธีการในการทํางานมากนอยเพียงใด  รวมท้ัง
ลักษณะของงานท่ีแสดงถึงความจําเปนของหนวยงานนั้น ๆ วาตองการบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญการเพียงใด 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

 

(ลงช่ือ)............................................................หัวหนาหนวยงาน  ผูใหขอมูล         
                                              (............................................................)   

ตําแหนง......................................................... 
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         ขอ  6  ปริมาณงานในหนาที่ของตําแหนงระดับชํานาญการ   ปฏิบัติงานจริงในปจจุบันยอนหลัง  3  ป 
 

ลําดับที่ 
ลักษณะงานของ 

ตําแหนงระดับชํานาญการ 

ภาระงานที่ตําแหนง 
ระดับชํานาญการปฏิบัติจริง 

ชวงเวลาที่ปฏิบัติ 
(ป พ.ศ. – ป พ.ศ.) 

ลักษณะ 
ของการปฏิบัติงานโดยยอ 

จํานวน  เรื่อง / 
ครั้ง-ป 

ระบุเอกสารหรือ 
กรณีอางอิง 
ประกอบ 

1.1     
1.2     

1 งานเฉพาะดานหรือเฉพาะ
ทางที่ตองใชความชํานาญ 
ทักษะหรือประสบการณใน
การปฏิบัติ 

1.3     

2.1     
2.2     

2 งานศึกษา  คนควา  ทดลอง 
วิเคราะห  สังเคราะห  หรือ  
วิจัยโดยประยุกตหลักการ  
เหตุผล  แนวคิด  วิธีการใน
การปฏิบัติงาน 

2.3     

3.1     
3.2     

3 งานอื่น  ๆ  ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงระดับ.........
( ร ะ ดับ  6 ,  7  – 8  หรื อ  9   
หรือ 10)   
(แลวแตกรณี) 
 

3.3     

 
(ลงชื่อ)......................................................................   ผูใหขอมูล 

(......................................................................) 
 



 

แบบวิเคราะหกําหนดความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานและความจําเปนของตาํแหนงระดับชํานาญการ  

--------------------------- 

 

1.  หนวยงาน 
     -  ช่ือหนวยงาน      ........................................................................... 
     -  ตําแหนงเลขท่ี .................................   ช่ือตําแหนง..........................................................ระดับ......... 

 

2.  ความจําเปนตามภารกิจของหนวยงานและความจําเปนของตําแหนง 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ไดรับ 

เหตุผล 

ความจําเปนตามภารกิจของหนวยงาน 

( ) หนวยงานท่ีปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแกหนวยงานท่ีทํา
หนาที่สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการ เชนคณะ สํานัก สถาบัน ฯลฯ  

 ( ) หนวยงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไดแก
หนวยงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการ เชน สํานักงานอธิการบดี สํานักงาน
คณบดี สํานักงานผูอํานวยการ ฯลฯ  

40   

รวม 40  
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ระดับการประเมินคางาน 

องคประกอบ 
คะแนนเต็ม 
(คะแนน) 

พอใช 
(1-5 คะแนน) 

ดี 
(6-10 

คะแนน) 

ดีมาก 
(11-15 คะแนน) 

ดีเดน 
(16 – 20 
คะแนน) 

ความจําเปนของตําแหนง 
1.  ลักษณะงาน 
     หมายถึง  ปฏิบัติโดยผูมีความรู  ความสามารถ  ความ
ชํานาญงาน   ทักษะ   หรื อประสบการณ ในการ
ปฏิบั ติ งานเฉพาะด านหรือ เฉพาะทาง   และตอง
ทําการศึกษา  คนควา  ทดลอง  วิเคราะห  สังเคราะห
หรือ วิจัย   โดยใชหรือประยุกตหลักการ   เหตุผล  
แนวความคิด  วิธีการเพ่ือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว  หรือพัฒนางานในหนาที่และงานเฉพาะดาน
หรือเฉพาะทางหรือแกไขปญหาในงานหลักที่ปฏิบัติซึ่ง
มีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง 

 
20 

    

2.  คุณภาพของงานในหนาท่ี 
    หมายถึง  ความยากงายของงานท่ีผูปฏิบัติตองอาศัย
เทคนิค  วิธีการในการทํางานมากนอยเพียงใด  รวมทั้ง
ลักษณะของงานที่แสดงถึงความจําเปนของหนวยงาน
น้ัน ๆ วาตองการบุคลากรที่มีความรูความชํานาญการ
เพียงใด 

20     

3.  ปริมาณงานในหนาท่ี 
    หมายถึง  ขนาดของงาน  หรือจํานวนความมากนอย
ของงานที่ตองรับผิดชอบ  รวมท้ังตองพิจารณาถึงระบบ
การบริหารในหนวยงานน้ัน ๆ  ประกอบดวย 
    -  หนวยงานน้ัน ๆ เปนหนวยบริการรวมกลาง 
       หรือหนวยงานกระจายการบริการ 

20     

รวม 60     

ระดับการประเมินคางาน 
                 1.   ดีเดน  พิจารณาจากปริมาณงานในหนาท่ี  คุณภาพของงานในหนาท่ีและผลงานท่ีแสดงความ
เปนผูชํานาญการ   โดยหนวยงานมีความตองการบุคลากรที่มีความรูความชํานาญการมากท่ีสุด  

              2.   ดีมาก   พิจารณาจากปริมาณงานในหนาท่ี  คุณภาพของงานในหนาท่ีและผลงานท่ีแสดง
ความเปนผูชํานาญการ   โดยหนวยงานมีความตองการบุคลากรที่มีความรูความชํานาญการมาก 
                3.   ดี   พิจารณาจากปริมาณงานในหนาท่ี  คุณภาพของงานในหนาท่ีและผลงานท่ีแสดงความ
เปนผูชํานาญการ   โดยหนวยงานมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญการปานกลาง 
               4.   พอใช   พิจารณาจากปริมาณงานในหนาท่ี  คุณภาพของงานในหนาท่ีและผลงานท่ีแสดง
ความเปนผูชํานาญการ   โดยหนวยงานมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญการนอยหรือไมตองมีก็ได 
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เกณฑการตัดสิน 
 ตําแหนงท่ีผานการวิเคราะหความจําเปนเพื่อกําหนดเปนตําแหนงระดับชํานาญการ  ตองไดคะแนนรวมเฉล่ีย ไม
ต่ํากวา 70  คะแนน 

สรุปผลการประเมิน 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
     (   )  ผานการประเมิน..............................................ระดับ............. 
     (   )  ไมผานการประเมิน 
       
       
     (ลงช่ือ)............................................ประธานกรรมการ 
         (..........................................................) 
 
 
      (ลงช่ือ)..............................................กรรมการ                   
               (............................................................)   
 
 
     (ลงช่ือ)..............................................กรรมการ                   
               (............................................................)    
 
 
     (ลงช่ือ)..............................................กรรมการ                   
               (............................................................)    
  
  
     (ลงช่ือ)...............................................กรรมการและเลขานกุาร 
          (..................................................................) 
 




