
 
 
 

แบบวิเคราะหและประเมนิคางานตําแหนงประเภทผูบริหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

 
สวนท่ี 1  ขอมูลเบื้องตนของตําแหนงท่ีวิเคราะหและประเมินคางาน  (ผูครองตําแหนงเปนผูกรอก)  
 
1.   ตําแหนงเลขท่ี..........................ช่ือตําแหนง ........................................................................ระดับ........................ 
      ขอปรับเปนตําแหนงระดับ.................................................................................................................................... 
      คณะ/สถาบัน/สํานัก/กอง...................................................................................................................................... 
2.  คําบรรยายลักษณะงานของตําแหนงท่ีปฏิบัติอยูเดิม 
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3.  คําบรรยายของลักษณะงานท่ีจะตองเปล่ียนแปลงในเชิงสรางสรรคและพัฒนา 
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สวนท่ี 2  (คณะกรรมการเปนผูกรอกขอมูล)    

4.  การวิเคราะหและประเมินคางานของตําแหนงผูบริหาร 
องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ เหตุผล 

 
1.  หนาท่ีและความรับผดิชอบของตําแหนง 
(    )  ควบคุมการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรืองานท่ีมี
ขอบเขตเน้ือหาคอนขางหลากหลายประเภทซ่ึง
ลักษณะงานสวนใหญ เปนงานในเชิงประสาน
อํานวยการ 
(10 – 16 คะแนน) 
(    )  ควบคุมการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรืองานท่ีมี
ขอบเขตเน้ือหาหลากหลายประเภท  ซ่ึงเปนลักษณะ
งานในเชิงบริหารและจดัการ 
(17 – 23 คะแนน) 
(     ) ควบคุมการปฏิบัติงานเฉพาะดานหรืองานท่ีมี
ขอบเขตเน้ือหาหลากหลายประเภทมาก  ซ่ึงเปน
ลักษณะงานในเชิงบริหารและจัดการและตองมีการ
ติดตามประเมินผลตามแผนงานหรือโครงการ  
(24 – 30 คะแนน) 

 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
2.  ความยุงยากของงาน  ความสามารถท่ีจําเปนใน
การปฏิบตัิงาน 
(     )  เปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอนคอนขางมาก  
โดยมีความหลากหลายในวิธีการและแนวทาง
ดําเนินงานและตองมีการตัดสินใจคอนขางมาก โดย
จะมีการกล่ันกรองในบางเร่ืองท่ีสําคัญ  ตองใช
ความคิดริเร่ิมประกอบกับวธีิการหรือแนวทางปฏิบัติ
ท่ีมีอยูบาง มีการติดตอประสานงาน  เพื่อรับและให
ขอมูล  ใหคําแนะนํา ชักจูงการทํางานเปนทีม 
(10 – 16 คะแนน) 
 

 
30 
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องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ เหตุผล 

 (     )  เปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก  โดยมี
ความหลากหลายและมีข้ันตอนวิธีการท่ียุงยากหลาย
ดาน และตองมีการตัดสินใจมาก ตองวางแผนและ
กําหนดแนวทางการทํางานและแกปญหาในงานท่ี
รับผิดชอบดวยตนเอง   ตองใชความคิดริเร่ิมในงานท่ี
มีแนวทางปฏิบัตินอยมาก   มีการติดตอประสานงาน  
เพื่อรับและใหขอมูล  ใหคําแนะนํา ชักจูงการทํางาน
เปนทีม เจรจาตอรอง  ติดตามใหคําปรึกษา 
(17 - 23 คะแนน) 
(     )  เปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอนคอนขางมาก
เปนพิเศษ  ตองประยุกตใชความรูและประสบการณ
ในการปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสม
กับสภาพการณและตองมีการตัดสินใจอยางอิสระ 
ตองปรับเปล่ียนแนวทางและแกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบคอนขางมาก   โดยตองใช
ความคิดริเร่ิมในการปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบัติให
เหมาะสมกับสภาพการณ   มีการติดตอประสานงาน  
เพื่อเจรจาตอรองและทําความเขาใจรวมกนั   ติดตาม
ใหคําแนะนําปรึกษาท่ีเปนประโยชนสูงสุดและเกดิ
ผลกระทบนอยท่ีสุด 
(24 - 30 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
3. การควบคุมกํากับตรวจสอบ และการบังคับบัญชา 
(     )  ตรวจสอบงานในความรับผิดชอบเฉพาะท่ีมี
ผลกระทบตอการดําเนนิงานของหนวยงานและให
คําปรึกษา แนะนําแกผูใตบังคับบัญชา  
(6 – 10 คะแนน) 
 

 
20 
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องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ เหตุผล 

(    )  ตรวจสอบติดตามความกาวหนา  และผลการ
ปฏิบัติงานเปนระยะ  ตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติงาน
เฉพาะท่ีมีผลกระทบตอการดาํเนินงานของหนวยงาน
และหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของและใหปรึกษา แนะนํา
แกผูใตบังคับบัญชา 
(11 – 15 คะแนน) 
(    ) ตรวจสอบติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการบางคร้ังเปนคร้ังคราว เฉพาะท่ี
มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงานภายใน
และหรือภาย และใหคําแนะนํา ปรึกษาแก
ผูใตบังคับบัญชา  
(16 – 20 คะแนน) 

    

 
4.  ความรูท่ีตองการในการปฏิบตัิงาน 
(    )  ความรูในทฤษฎี  แนวคิดในวิชาชีพ  
ความสามารถในงานวิชาการเฉพาะดานตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน  มีความรูเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการ
ปฏิบัติงานเฉพาะดานตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
มีความรูในศิลปะการบังคับบัญชา  การบริหาร 
เทคนิคทางการบริหาร มีความสามารถในการใช
ความคิด วเิคราะห ตดัสินใจ และแกปญหาในเร่ืองท่ี
มีความสําคัญ 
(6 – 10 คะแนน) 
(    )  ความรูในทฤษฎี  แนวคิดในวิชาชีพ  
ความสามารถในงานวิชาการเฉพาะดานตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน  มีความรูเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการ
ปฏิบัติงานเฉพาะดานตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
ท่ีหลากหลาย  มีความรูในศิลปะการบังคับบัญชา  
การบริหาร เทคนิคทางการบริหารที่หลากหลาย
คอนขางมาก  มีความสามารถในการใชความคิด 
วิเคราะห ตัดสินใจ และแกปญหาในเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญคอนขางมาก 
(11 – 15  คะแนน) 

 
20 
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องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีไดรับ เหตุผล 
(    )  ความรูในทฤษฎี  แนวคิดในวิชาชีพ  
ความสามารถในงานวิชาการเฉพาะดานตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน  มีความรูเกี่ยวกับข้ันตอนวิธีการ
ปฏิบัติงานเฉพาะดานตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
หลากหลายมาก  มีความรูในศิลปะการบังคับบัญชา  
การบริหาร เทคนิคทางการบริหารที่หลากหลายมาก  
มีความสามารถในการใชความคิด วิเคราะห ตัดสินใจ 
และแกปญหาในเร่ืองท่ีมีความสําคัญมาก 
(16 - 20  คะแนน) 

    

รวม 100   

  เกณฑการตัดสิน 
  ตําแหนงท่ีผานการประเมินเพื่อปรับระดับตําแหนง  ตองไดคะแนน ดังนี้ 

-   ระดับ  7   ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  70  คะแนนข้ึนไป 
  -   ระดับ  8   ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  80  คะแนนข้ึนไป 
  -   ระดับ  9   ตองไดคะแนนรวมต้ังแต  90  คะแนนข้ึนไป 
สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคางาน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 (      )  ผานการวิเคราะหและประเมินคางาน 
 (      )  ไมผานการวิเคราะหและประเมินคางาน 
 
     (ลงช่ือ)..............................................ประธานกรรมการ                   
                             (............................................................)    
 
(ลงช่ือ)..............................................กรรมการ (ลงช่ือ)..............................................กรรมการ 
      (............................................................)                   (............................................................) 
 
(ลงช่ือ)..............................................กรรมการ (ลงช่ือ)..............................................กรรมการและเลขานุการ 
      (............................................................)        (............................................................) 


