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นายโอภาส  เขียววชิัย

นางสาวจุฑาพร  เทพพตัรา
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องคก์ร

หน่วยงาน

งาน

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

งาน

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

หน่วยงาน

งาน

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

งาน

ต าแหน่ง ต าแหน่ง

แผนภาพแสดงแนวคิดในการก าหนดกรอบของต าแหน่ง
และการประเมินค่างาน
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การประเมินค่างาน VS การประเมินบคุคล

งาน

1. Job Evaluation

2. Recruitment 
and Selection

ต าแหน่ง
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ความหมาย

 เป็นวิธีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือตีค่างาน
โดยเป็นกระบวนการวดัความสมัพนัธห์รอืคณุค่างานของ
ต าแหน่ง  **ท่ีมิใช่วดัเชิงปริมาณงาน**

 เป็นการน างานทัง้หมดมาเปรียบเทียบกนั ภายใต้
ปัจจยัหรอืองคป์ระกอบท่ีเป็นตวัวดัหลกั เพ่ือตีค่างานออกมา 
*ส ำนักพฒันำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน ส ำนักงำน ก.พ.



6

ท าไมต้องประเมินค่างาน

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถก าหนดโครงสรา้งของ
ต าแหน่งได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกบัโครงสรา้งและ
ลกัษณะของงาน  มีความสมเหตสุมผลในแง่ของความส าคญั
หรอืค่าของงานต่างๆ ท่ีมีต่อการบรรลเุป้าหมายขององคก์ร

เพ่ือให้การก าหนดระดบัต าแหน่งเป็นไปอย่าง        
มีมาตรฐาน เป็นธรรม ไม่เหล่ือมล า้กนัระหว่างหน่วยงาน

 เพ่ือก าหนดระดบัต าแหน่งส าหรบัการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ผูป้ฏิบติังานอย่างเป็นธรรม
*ส ำนักพฒันำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน ส ำนักงำน ก.พ.
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หลกัการประเมินค่างาน

• ต้องมีการวิเคราะหง์าน (Job Analysis)เข้าใจงาน

• มิใช่ตวับคุคลท่ีครองต าแหน่งประเมินท่ีงาน

• ต้องสะท้อนกบังานในปัจจบุนั
• สอดคล้องกบัระดบัต าแหน่งท่ีเป็นมาตรฐานกลางอ้างอิง

มีมาตรฐาน

• เกบ็ข้อมลู วิเคราะห ์และตีค่างานอย่างเป็นธรรม
• ไม่น าความรู้สึกส่วนตวัมาพิจารณา

ไม่มีอคติ

• ความสอดคล้องกนัของการประเมินแต่ละองคป์ระกอบ
• ความสมัพนัธห์รือเทียบเคียงกบัต าแหน่งอ่ืนทัง้ภายในและ
ภายนอก

ตรวจสอบ      
ให้แน่ใจ











*ส ำนักพฒันำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน ส ำนักงำน ก.พ.
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กระบวนการประเมินค่างาน

วิเคราะห์
งาน
JA

ข้อมลู
เก่ียวกบังาน

JD, JS

เทคนิค
วิธีการ

JE

วินิจฉัย
ตีค่างาน

(คณะกรรมการ)

ระดบั
ต าแหน่ง

ยอมรบัได้ (Acceptable)

มีความยติุธรรม (Felt - Fair)

*ส ำนักพฒันำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน ส ำนักงำน ก.พ.



องคป์ระกอบในการพิจารณาก าหนดระดบัต าแหน่ง
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ลกัษณะของงาน

หน้าท่ีความ
รบัผิดชอบของงาน

คณุภาพของงาน

1)  ระบบุทบาทการท างาน

2)  ระดบัความรบัผิดชอบ

3)  ระดบัความยากง่ายของงาน

*ส ำนักพฒันำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน ส ำนักงำน ก.พ.



- ความส าคญั
ของงาน

- คุณคา่ของงาน

- หน้าที ่
- บทบาท
- ขอบเขตของงาน

- ความรูแ้ละประสบการณ์
ทีจ่ าเป็นในงาน

- แนวทางการท างาน
- ความคดิรเิริม่
- ความยุง่ยากซบัซอ้น
- ความหลากหลาย
ของงาน

- การตดัสนิใจ
- ความอสิระ
ในการปฏบิตังิาน

- การบงัคบับญัชา
- ผลกระทบ
ของงาน
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ลกัษณะของงาน

ระดบั
ความรบัผิดชอบ

ระดบั
ความยากง่าย

*ส ำนักพฒันำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน ส ำนักงำน ก.พ.

องคป์ระกอบในการพิจารณาก าหนดระดบัต าแหน่ง
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*ส ำนักพฒันำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน ส ำนักงำน ก.พ.

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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กฎหมายทีส่ าคญั

1. พระราชบญัญติัระเบยีบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

และแกไ้ขเพิม่เติม  ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2551

2. กฎ ก.พ.อ. ว่าดว้ยการก าหนดต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552

3. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งขา้ราชการพลเรือน            

ในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

4. มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา           

พ.ศ. 2553 และฉบบัปรบัปรุง

5. ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการก าหนดระดบัต าแหน่งและการแต่งตั้ง

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน พ.ศ. 2553

และ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554
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โครงสรา้งหน่วยงานในสถาบนัอุดมศึกษา

สถาบนัอุดมศึกษา

ส านกังานอธิการบดี/

ส านกังานวิทยาเขต

กองแบ่ง

ส่วนราชการ

ตามกฎหมาย

คณะ สถาบนั/ส านกั/ศูนย์

ส านกังานคณบดี/

ส านกังานเลขานุการคณะ

ส านกังาน

ผูอ้ านวยการ

งาน

กองแบ่ง

ส่วนภายใน  

ตามมติสภา

สาขาวิชา

งาน

ฝ่าย/กลุ่ม

งานงาน

งาน งาน

งาน งาน

งาน งาน

งาน งาน

งาน งาน

งาน งาน

งาน งาน
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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 านกังาน

อธิการบดี/วิทยาเขต

ผูอ้ านวยการกอง/

เทียบเท่า

ช านาญงานพเิศษ

เช่ียวชาญ                                         

ช านาญการพเิศษ                                     

ปฏิบติัการ 

ช านาญงาน

ปฏิบติังานมี 2 ระดบั

มี 5 ระดบั

มี 3 ระดบัช านาญการ                                     
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หน่วยงานมีการปรบัเปลีย่นภารกิจ หรือปรบัเปลีย่นบทบาท

หนา้ที่ ตามนโยบายหรือยุทธศาสตรข์องสถาบนั

มีการปรบัปรุงระบบงาน หรือวิธีการท างานใหม่

ต าแหน่งนั้นมีหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ คุณภาพและความ

ยุ่งยากของงานในต าแหน่งเพิม่ข้ึนหรือเปลีย่นแปลงในสาระส าคญั         

ถงึขนาดทีจ่ะตอ้งก าหนดเป็นระดบัสูงข้ึน
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วิเคราะหภ์ารกิจของหน่วยงาน

ประเมินค่างานของต าแหน่งเพือ่วดัคุณภาพของต าแหน่ง

ตามลกัษณะงาน  หนา้ที่ความรบัผิดชอบ คุณภาพ 

และความยุ่งยากของงาน ความรู ้ความสามารถและ 

ประสบการณที์่ตอ้งการในการปฏิบติังาน

หลกัการก าหนดระดบัต าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และประเภททัว่ไป
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ภายใตเ้งือ่นไข  ดงันี้

1. สอดคลอ้งกบักรอบของต าแหน่งและแผนพฒันาก าลงัคน              

ทีส่ภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด

2. เป็นต าแหน่งตามทีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐานจ าแนกต าแหน่ง

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา

3. ไม่มีผลใหม้ีการเพิม่งบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า

4. ไม่มีผลท าใหอ้ตัราก าลงัเพิม่ข้ึน

5. ตอ้งค านึงถงึความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ ้ าซอ้น และประหยดั

** วนัทีม่ีผลการก าหนดระดบัต าแหน่ง ตอ้งไม่ก่อนวนัทีม่ีผลการประเมิน

ค่างาน  โดยปกติ ใหม้ีผลตั้งแต่วนัทีส่ภาสถาบนัอุดมศึกษา/ คณะกรรมการ

ตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของสภาสถาบนัอุดมศึกษา มีมติอนุมติั **
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1.1 ตามโครงสรา้งแบ่งส่วนราชการตามกฎหมาย           

ระดบัส านกังานอธิการบดี ส านกังานวิทยาเขต             

และกอง หรือเทียบเท่า

1.2 ไม่ตอ้งประเมินค่างาน

การก าหนดระดบัต าแหน่ง

1. ต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร
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 ระดบัช านาญงาน และช านาญงานพิเศษ                

ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการพเิศษ  

- ก าหนดไดใ้นทุกหน่วยงาน -

การก าหนดระดบัต าแหน่ง

2. ต าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ/เช่ียวชาญเฉพาะ

 ระดบัเชี่ยวชาญและระดบัเชี่ยวชาญพิเศษ                           

ก าหนดไดเ้ฉพาะในหน่วยงานทีป่ฏิบติัภารกิจหลกัของ

สถาบนัอุดมศึกษา  ไดแ้ก่  คณะ  สถาบนั  ส านกั                

และส านกังานอธิการบดี
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การจดักลุ่มงานเพือ่วิเคราะหภ์ารกิจหน่วยงาน

กลุ่มงานสนบัสนุนการเรียนการสอน

- สถาบนั  ส านกั  ศูนย์

- คณะ

 หอ้งปฏิบติัการ

 งานฟารม์

กลุ่มงานสนบัสนุนงานบริหาร

- ส านกังานอธิการบดี ส านกังานวิทยาเขตและกอง

- ส านกังานคณบดี หรือเทียบเท่า
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การวิเคราะหภ์ารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างาน

 ต าแหน่งประเภททัว่ไป  ระดบัช านาญงาน  ช านาญงานพิเศษ

ประเมิน 4 องคป์ระกอบ ดงันี้

(ก) หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ

(ข)  ความยุ่งยากของงาน

(ค)  การก ากบัตรวจสอบ

(ง)   การตดัสินใจ

1. ต าแหน่งที่ตอ้งใชผู้ป้ฏิบติังานที่มีประสบการณ์

 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดบัช านาญการ และระดบัช านาญการพเิศษ
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ประเมิน 3 ดา้น ประกอบดว้ย 10 องคป์ระกอบย่อย 

(ก) ดา้นความรูแ้ละทกัษะที่จ าเป็นในงาน  ไดแ้ก่ (ก1) ความรูแ้ละความช านาญงาน

(ก2) การบริหารจดัการ  (ก3) การสือ่สารและปฏิสมัพนัธ์

(ข) ดา้นความสามารถในการตดัสินใจและแกปั้ญหา  ไดแ้ก่                               

(ข1) กรอบแนวคิดในการแกปั้ญหา  (ข2) อิสระในการคิด (ข3) ความทา้ทายในงาน

(ค) ดา้นภาระงานที่รบัผิดชอบ ไดแ้ก่ (ค1) การวิเคราะหข์อ้มูล  (ค2) อิสระในการปฏิบติังาน      

(ค3) ผลกระทบจากการปฏิบติังาน (ค4) ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัของต าแหน่ง

การวิเคราะหภ์ารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างาน (ต่อ)

 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดบัเช่ียวชาญ และระดบัเช่ียวชาญพเิศษ
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การวิเคราะหภ์ารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างาน (ต่อ)

หน่วยงานทีม่ีลกัษณะใชวิ้ชาชีพ

หน่วยงานทีไ่ม่ใชวิ้ชาชีพ

ประเมิน 5 องคป์ระกอบ  ดงันี้           

(ก) หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ

(ข) ความยุ่งยากของงาน

(ค) การก ากบัตรวจสอบ

(ง) การตดัสินใจ

(จ) การบริหารจดัการ

2. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะทีเ่ป็นหวัหนา้หน่วยงาน
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การจดัท าขอ้มูลรายละเอียดเพือ่การประเมินค่างาน

 จดัท าขอ้มูลตามแบบประเมินค่างานแนบทา้ยขอ้บงัคบั

มขีอ้มูลสาระส าคญั ดงันี้

1. ต าแหน่งเลขที่เสนอขอก าหนดเป็นระดบัสูงข้ึน เดิมเป็นต าแหน่งระดบัใด      

เสนอขอก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัใด  (ไม่ใช่ตวับุคคล)

2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของต าแหน่งเดิม และต าแหน่งใหม่

เดิมเป็นต าแหน่งระดบัใด เสนอขอก าหนดต าแหน่งเป็นระดบัใด  

(ไม่ใช่ตวับุคคล) 

3. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซบัซอ้นของ  

งานที่เปลีย่นแปลงไป

4. การประเมินค่างานของต าแหน่ง
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การวิเคราะหข์อ้มูลเพือ่ประเมินค่างาน

 การวิเคราะหภ์ารกิจของหน่วยงาน

- ยุทธศาสตร/์กลยุทธ/์บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน          

- โครงสรา้งหน่วยงาน โครงสรา้งต าแหน่ง อตัราก าลงัทั้งหมดของ

หน่วยงาน (จ าแนกตามการแบ่งงานในหน่วยงาน)

- พิจารณาลกัษณะงาน : เร่ืองท าไดเ้บด็เสร็จในหน่วยงาน/เร่ืองที่ท า  
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยงานอ่ืน/อ านาจหนา้ที่ของหน่วยงานในการบริหารงานตาม

โครงสรา้ง 

- หนา้ที่และความรบัผิดชอบ : ภารกิจงานที่ปฏิบติัมีวิธีการและ

กระบวนการขั้นตอนอย่างไรบา้ง (เอกสารกระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบติั)
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การวิเคราะหข์อ้มูลเพือ่ประเมินค่างาน

 วิเคราะหต์ าแหน่ง

- แบบบรรยายภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ลกัษณะงานที่ปฏิบติั

คุณภาพและความซบัซอ้นของงาน ความรูค้วามสามารถ ทกัษะและสมรรถนะ     

ที่ตอ้งการของต าแหน่งทั้งในระดบัต าแหน่งเดิม และระดบัต าแหน่งที่เสนอขอ

ก าหนดใหม่

- วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ ภารกิจที่เพิม่ข้ึนหรือเปลีย่นแปลง

คุณภาพของงานเดิม กบังานใหม่

ความยุ่งยากและความซบัซอ้นของงานเดิม กบังานใหม่

*** ภายใตก้รอบของมาตรฐานก าหนดต าแหน่งขา้ราชการพลเรือน

ในสถาบนัอุดมศึกษา ที่ ก.พ.อ. ก าหนด  และความรูค้วามสามารถ ทกัษะ      

และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่ง ตามที่สภาสถาบนัอุดมศึกษาก าหนด ***
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คณะกรรมการประเมินค่างาน

ต าแหน่งระดบัเช่ียวชาญพิเศษในต าแหน่งทีป่รึกษา

• ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร ม.18(ข) (1) และ (2) จ ำนวน  3 - 5 คน 

• สภำสถำบันอดุมศึกษำอนุมัติ

ระดบัต าแหน่งอ่ืนๆ 

• กรรมกำร 3 - 5 คน  โดยจะต้องม.ี..

• ผู้บังคับบัญชำโดยตรงของต ำแหน่ง  เป็นกรรมกำร  

• หัวหน้ำหน่วยงำนที่รับผดิชอบกำรบริหำรงำนบุคคล  เป็นกรรมกำรและ

เลขำนุกำร

• สภำสถำบันอดุมศึกษำ หรือคณะกรรมกำรที่สภำฯ มอบหมำย อนุมัติ

วิธีการประเมินค่างาน
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คณะกรรมการประเมินค่างาน 

จ านวน 3-5 คน

(ก าหนดองคป์ระกอบและจ านวนไวใ้นขอ้บงัคบั)

สภาสถาบนั/

คณะกรรมการที่สภาฯ มอบหมาย

แผนผงัแสดงกระบวนกำรก ำหนดระดับต ำแหน่ง

คณะ/หน่วยงาน

กองการเจา้หนา้ที่/ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
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ก่อน
ข้อพึงพิจารณา

ต าแหน่งและระดบัต าแหน่งท่ีจะประเมินค่างาน
- มีก าหนดอยู่ใน ‘มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง’
- เป็นไปตาม ‘มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่ง’

เข้าใจงาน มีข้อมลูการวิเคราะหง์าน (Job Analysis)
มีข้อมลูโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
มีข้อมลูในภาพรวมของต าแหน่งในหน่วยงานนัน้ๆ  และหน่วยงาน

ท่ีมีลกัษณะงานท่ีเหมือน/ใกล้เคียงกนั
มีมาตรวดั/เกณฑก์ารประเมินท่ีชดัเจน เหมาะสม เป็นธรรม
ค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ า้ซ้อน และความประหยดั



31

หลงั
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า...

ข้อมลูตามแบบประเมิน สะท้อนงานปัจจบุนัของหน่วยงาน
และต าแหน่ง

ประเมินท่ีงานของต าแหน่ง  มิใช่ตวับคุคล
ตีค่างานอย่างเป็นธรรม  ปราศจากอคติ
การประเมินแต่ละองคป์ระกอบ มีความสอดคล้องกนั
ความสมัพนัธ ์หรือการเทียบเคียงกบัต าแหน่งอ่ืน

ทัง้ภายในและภายนอก  มีความเหมาะสม ไม่เหล่ือมล า้กนั
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