แบบประเมินค่างานตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชํานาญการ
-----------------1. ตําแหน่งเลขที่ ........
ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัด ...................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขอกําหนดเป็นตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ชํานาญการ
2.หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
2.1 หน้ าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งเลขที่ .....
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไป ระดับ
ปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่กําหนดโดย ก.บ.ม.
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (สภามหาวิทยาลัยฯ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2557) ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน
สํานักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การ
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
จัดการงานทั่วไปในสํานักงาน เช่น งานธุรการ งาน
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล งานจั ด ระบบงาน งาน
การเงิ น และบั ญ ชี งานพั ส ดุ งานบริ ห ารอาคาร
สถานที่ งานจั ด พิ ม พ์ แ ละแจกจ่ า ยเอกสาร งาน
รวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งาน
สัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ
ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตําแหน่งใหม่
2.1 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตําแหน่งเลขที่ ....
ตําแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป ระดับปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งทีก่ ําหนดโดย ก. บ.ม.
เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 (สภามหาวิทยาลัยฯ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมือ่ วันที่ 25
กรกฎาคม 2557) ได้ระบุหน้าทีค่ วามรับผิดชอบดังนี้
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ฐ า น ะ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ มี
ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ
ชํานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้าน
การบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องทําการศึกษา
ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ หรื อ วิ จั ย เพื่ อ การ
ปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหา ในงานที่
มี ค วามยุ่ ง ยากและมี ข อบเขตกว้ า งขวาง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
บริ ห ารงานทั่ ว ไปที่ มี ข อบเขตเนื้ อ หาของงาน
หลากหลาย และมี ขั้ น ตอนการทํ า งานที่ ยุ่ ง ยาก
ซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกําหนดแนวทางการ
ทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกํากับ
ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่รับผิดชอบสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ

(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุป
2.หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
รายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสํานักงานใน
ด้ า นต่ า งๆ เช่ น งานบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล งาน
บริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ
งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
(3) ปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก าร เช่ น ร่ า ง
โต้ ต อบหนั ง สื อ แปลเอกสาร เตรี ย มเรื่ อ งและ
เตรียมการสํ าหรั บการประชุ ม บั นทึ กเรื่องเสนอที่
ประชุ ม ทํ ารายงานการประชุ ม และรายงานอื่นๆ
เพื่อให้การดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี
ประสิทธิภาพ
(4) ทํ า เรื่ อ งติ ด ต่ อ กั บ หน่ ว ยงานและ
บุ ค คลต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ
อํานวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ
(5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้
คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน
ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงเรื่ อ งต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ งานใน
หน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว ม
วางแผนการทํ า งานของหน่ ว ยงานหรื อ โครงการ
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานบรรลุ ต ามเป้ า หมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3.ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานร่วมกันระหว่าง
ที ม งานหรื อ หน่ ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอก
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
ไว้
(2) ชี้ แ จงและให้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ
ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง

ตําแหน่งใหม่

ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในสํานักงาน เช่น งาน
ธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหาร
แผนปฏิบัติราชการ งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
บริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย
เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบ
แบบแผน งานสัญญา เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
มีประสิทธิภาพ
(2) ควบคุ ม ตรวจสอบ และปฏิ บั ติงาน
เลขานุการที่ยากและต้องใช้ความชํานาญ เช่น งาน
โต้ ต อบ งานแปลเอกสาร ดู แ ลการจั ด การประชุม
งานรั บ รองและงานพิ ธี ก ารต่ า งๆ งานบั น ทึ ก เรื่ อ ง
เสนอที่ ป ระชุ ม จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม และ
รายงานอื่นๆ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
เพื่อให้การดําเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี
ประสิทธิภาพ
(3) ช่ ว ยวางแผน และติ ด ตามงานใน
สํ า นั ก งาน เพื่ อ ให้ ส ามารถบริ ห ารราชการเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนด
(4) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การติ ด ต่ อ กั บ
หน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่ออํานวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ
(5) บั น ทึ ก รวบรวม ศึ ก ษา ค้ น คว้ า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ด้านการบริหารงาน
ทั่ วไป จัดทํ าเอกสารวิชาการ คู่ มื อเกี่ยวกับงานใน
ความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านการ
บริ ห ารงานทั่ ว ไป เพื่ อ พั ฒ นาแนวทางวิ ธี ก ารและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(6) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น

2.หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
ตําแหน่งใหม่
เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจหรื อ ความร่ ว มมื อ ในการ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักการและวิธีการของงานบริหารงานทั่วไป ให้
คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
4. ด้านการบริการ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
(1) ให้คําปรึกษา แนะนําเบื้องต้น
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลความรู้ตา่ งๆ ที่เป็นประโยชน์
(7) ในฐานะหั ว หน้ า งาน นอกจากอาจ
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการ ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(6) ดังกล่าวข้างต้นแล้วต้อง
ข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป ทํ า หน้ า ที่ กํ า หนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุ ม
เพื่อ ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่ วยงาน ตรวจสอบ ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ ติ ดตามประเมิน ผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
ความรู้ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ สอดคล้ อ ง และ การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การ
สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ ปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ต ามเป้ า หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ที่
พิ จ ารณากํ า หนดนโยบาย แผนงาน หลั ก เกณฑ์ กําหนด
2. ด้านการวางแผน
มาตรการต่างๆ
ร่ วมกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด วางแผนหรื อ ร่ ว มวางแผนการ
ทํ า งานตามแผนงานหรื อ โครงการของหน่ ว ยงาน
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดําเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทํ า งานร่ ว มกั น โดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องต้น
แก่สมาชิ กในทีมงาน หรือบุค คล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือใน
การดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2.หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม

2.หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งเลขที่ ....
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้
1) จัดทําหนังสือตําราเรียนให้กับนักศึกษา
พิการทางการมองเห็นในรายวิชาต่าง ๆ (เป็นงาน
ด้านการปฏิบัติการและด้านการบริการในระดับ
ชํานาญการ) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้
เริ่ มต้น

รับหนังสือจากนักศึกษา

ตําแหน่งใหม่
4. ด้านการบริการ
( 1 ) ใ ห้ คํ าปรึ ก ษา แ น ะ นํ า นิ เทศ
ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงาน
ทั่วไปแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหา
และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถดําเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง
(2) พัฒนาข้อมูล จัดทําเอกสารวิชาการ
สื่ อ เอกสารเผยแพร่ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นการ
บริหารงานทั่วไป ที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงาน
ตําแหน่งใหม่

2.หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม

พิมพ์หนังสื อ
ใน Microsoft Word

ตรวจทานคําผิด

จัดหนังสื อ
ใน Notepad

แปลจากอักษรปกติเป็ นอักษรเบรลล์
สั่งเป็ นออกเป็ นหนังสื ออักษรเบรลล์
เข้าเล่มหนังสื ออักษรเบรลล์
สิ้ นสุ ด

ตําแหน่งใหม่

2.หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
2) งานจัดประชุม (เป็นงานด้านการปฏิบัติการ
การวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการ
บริการในระดับชํานาญการ) โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานดังนี้
เริ่ มต้น

จัดทําแผนการประชุมประจําปี
ประสานงาน/จัดเตรี ยม
จัดทําวาระการประชุม/หนังสื อเชิญประชุม

จัดประชุม / บันทึกการประชุม
จัดทํารายงานการประชุม

ผูบ้ งั คับบัญชา

รับรองรายงานการประชุม

สิ้ นสุ ด

ตําแหน่งใหม่

2.หน้าที่และความรับผิดชอบของตําแหน่ง
ตําแหน่งเดิม
3) งานจัดเตรียมสถานที่ประชุม (เป็นงานด้านการ
ปฏิบัติการ การวางแผน ด้านการประสานงาน และ
ด้านการบริการในระดับชํานาญการ) โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานดังนี้
เริ่ มต้น

ประสานเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลห้องประชุม

เช็คอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ /โปรเจคเตอร์
และอุปกรณ์อื่นให้พร้อมใช้งาน

จัดโต๊ะหมู่บูชา /โต๊ะเก้าอี้สาํ หรับประธาน แขก
ผูม้ ีเกียรติและวิทยากร/โต๊ะเก้าอี้สาํ หรับผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุม/โต๊ะเก้าอี้หอ้ งรับประทานอาหาร

เสร็ จสิ้ น

ตําแหน่งใหม่

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตําแหน่งเดิม
ตําแหน่งใหม่
จากหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง เลขที่ ....
จากหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง เลขที่ ...
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ ไประดับปฏิบัติการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญการ
งานทีป่ ฏิบัติมี
งานที่ปฏิบัติมี
- คุณภาพ
- คุณภาพ
- ความยุ่งยากซับซ้อน
- ความยุ่งยากซับซ้อน
- การกํากับตรวจสอบ
- การกํากับตรวจสอบ
- การตัดสินใจ
- การตัดสินใจ
ในแต่ละชิ้นงานที่ปฏิบัติดังนี้
ในแต่ละชิ้นงานที่ปฏิบัติดังนี้
1) จัดทําหนังสือตําราเรียนให้กับนักศึกษาพิการ 1) จัดทําหนังสือตําราเรียนให้กับนักศึกษาพิการ
ทางการเห็นในรายวิชาต่าง ๆ
ทางการเห็นในรายวิชาต่าง ๆ
การปฏิบัติ : การจัดพิมพ์ตําราเรียนเป็นงานที่ต้อง การปฏิบัติ : การจัดพิมพ์ตําราเรียนเป็นงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความอดทนสูง ใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความอดทนสูง
เพราะผู้ที่ทํางานในด้านนี้ต้องมีความรู้ด้านโปรแกรม เพราะผู้ที่ทํางานในด้านนี้ต้องมีความรู้ด้านโปรแกรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เป็นงานที่มีคุณภาพ) โดยมี
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เป็นงานที่มีคุณภาพ) โดยมี
วิธีการดังต่อไป สร้างไฟล์เอกสารบนโปรแกรม
วิธีการดังต่อไป สร้างไฟล์เอกสารบนโปรแกรม
Microsoft Word เลือกตัวอักษร Angsana New Microsoft Word เลือกตัวอักษร Angsana New
ขนาด 16 ปกติ โดยไม่เลือกการเน้นดํา ไม่เลือกแบบ ขนาด 16 ปกติ โดยไม่เลือกการเน้นดํา ไม่เลือกแบบ
อักษรตัวเอน ไม่เลือกการขีดเส้นใต้ตัวอักษร ตาม
อักษรตัวเอน ไม่เลือกการขีดเส้นใต้ตัวอักษร ตาม
ต้นฉบับของหนังสือเรียนรายวิชานั้น ๆ และบันทึก ต้นฉบับของหนังสือเรียนรายวิชานั้น ๆ และบันทึก
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกต่อการ
ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกต่อการ
ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษร ขนาดตัวอักษร
ให้เป็นชนิดเดียวกัน และการใช้ตัวเลข (เลขไทยหรือ ให้เป็นชนิดเดียวกัน และการใช้ตัวเลข (เลขไทยหรือ
เลขอารบิก) โดยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตรวจย่อ เลขอารบิก) โดยเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตรวจย่อ
หน้า การเว้นวรรค การตั้งค่าหน้ากระดาษ (ขอบบน หน้า การเว้นวรรค การตั้งค่าหน้ากระดาษ (ขอบบน
–ล่าง/ซ้าย-ขวา) ให้สวยงาม เรียบร้อย สามารถ
–ล่าง/ซ้าย-ขวา) ให้สวยงาม เรียบร้อย สามารถ
แก้ไขหรือค้นหาด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว (มีการ
แก้ไขหรือค้นหาด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว (มีการ
ตัดสินใจ และกํากับตรวจสอบ) ในการพิมพ์เนื้อหาที่ ตัดสินใจ และกํากับตรวจสอบ การกํากับดูแลจาก
เป็นตารางเพื่อแปลเป็นอักษรเบรลล์นั้นไม่สามารถ ผู้บังคับบัญชาน้อยมาก) ในการพิมพ์เนื้อหาที่เป็น
ตารางเพื่อแปลเป็นอักษรเบรลล์นั้นไม่สามารถพิมพ์
พิมพ์ได้ เนื่องจากโปรแกรมทีใ่ ช้ในการแปลอักษร
ปกติ เป็นอักษรเบรลล์นั้นไม่สามารถแปลตารางให้ ได้ เนื่องจากโปรแกรมทีใ่ ช้ในการแปลอักษรปกติ
เป็นอักษรเบรลล์นั้นไม่สามารถแปลตารางให้เป็น
เป็นตารางอักษรเบรลล์ได้เหมือนกับตารางใน
ตารางอักษรเบรลล์ได้เหมือนกับ
หนังสือต้นฉบับต้น ดังนั้นผูพ้ ิมพ์

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตําแหน่งเดิม
ตําแหน่งใหม่
ตารางในหนังสือต้นฉบับต้น ดังนั้นผู้พิมพ์จะต้อง
จะต้องพิมพ์ตารางออกมาให้อยู่ในรูปของการ
บรรยายเนื้อหาในตาราง (มีการตัดสินใจ และงานมี พิมพ์ตารางออกมาให้อยู่ในรูปของการบรรยาย
คุณภาพ) การพิมพ์ช่องว่างสําหรับการเติมคําใน
เนื้อหาในตาราง (เป็นงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้
ช่องว่างให้พิมพ์เครื่องหมายลบ (-) แทนช่องว่าง
รับผิดชอบ ที่มคี วามยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัย
เท่านั้น ในช่องว่าง
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจและ
สั้น ๆ ให้พมิ พ์เครื่องหมายลบ จํานวน 3 ครัง้ โดย แก้ปัญหาด้วยตนเอง การกํากับดูแลจาก
เว้น
ผู้บังคับบัญชาน้อยมาก) การพิมพ์ช่องว่างสําหรับ
วรรคหน้า วรรคหลัง 1 เคาะ ในช่องว่างที่ต้องเติม การเติมคําในช่องว่างให้พิมพ์เครื่องหมายลบ (-)
ข้อความยาว ๆ ให้พิมพ์เครือ่ งหมายลบประมาณ 30 แทนช่องว่างเท่านั้น ในช่องว่างสั้น ๆ ให้พมิ พ์
ครั้ง จํานวน 2 บรรทัด (เป็นงานที่มีคุณภาพ) การ เครื่องหมายลบ จํานวน 3 ครั้ง โดยเว้น วรรคหน้า
พิมพ์หัวข้อที่มีการเรียงลําดับกันโปรกแกรมมักจะขึ้น วรรคหลัง 1 เคาะ ในช่องว่างที่ต้องเติมข้อความยาว
หัวข้อใหม่โดยอัตโนมัติให้ผู้พิมพ์ลบหัวข้อทีข่ ึ้นมา
ๆ ให้พิมพ์เครือ่ งหมายลบประมาณ 30 ครั้ง จํานวน
โดยอัตโนมัติทิ้งแล้วพิมพ์ซ้ําใหม่ทุกครั้ง (เป็นงานที่มี 2 บรรทัด (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้อง
ความยุ่งยากซับซ้อน) การแปลเอกสารที่พิมพ์ด้วย อาศัยประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจ
โปรแกรม Microsoft Word ให้คัดลอกงานไฟล์
และแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง การกํากับดูแลจาก
งานที่พิมพ์เสร็จแล้วไปวางในในโปรแกรม Notepad ผู้บังคับบัญชาน้อยมาก) ) การพิมพ์หัวข้อที่มีการ
จัดหน้ากระดาษ ตรวจดู คําฉีก จัดรูปแบบและแก้ไข เรียงลําดับกันโปรกแกรมมักจะขึ้นหัวข้อใหม่โดย
ให้ถูกต้องตามอักษรเบรลล์มาตรฐาน เตรียมพร้อม อัตโนมัติให้ผู้พิมพ์ลบหัวข้อทีข่ ึ้นมาโดยอัตโนมัติทิ้ง
การแปลจากอักษรปกติเป็นอักษรเบรลล์ โดยการ
แล้วพิมพ์ซ้ําใหม่ทุกครั้ง (เป็นงานที่มีความยุ่งยาก
เปิด
ซับซ้อน) คําทีม่ ีอักษรนําแล้ว ประสมด้วย สระเอีย
โปรแกรมแปลอักษรไทยเป็นอักษรเบรลล์(TBT) แล้ว สระเอือ สระเออ เช่น หย สบ คําตัวอย่าง เช่น
เลือกคําสั่งแปล โปรแกรมจะดําเนินการแปลเป็น
เหยียด เหยียบ เหยี่ยว เหยื่อ เสบียง เผชิญ เผอิญ
อักษรเบรลล์ตามไฟล์ต้นฉบับ พร้อมทั้งทําการแปล เสรีภาพ ฯลฯ ให้แทนค่าคําได้ดังนี้ หเยียด หเยียบ
(เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน) เมื่อแปลเสร็จ
หเยี่ยว หเยื่อ สเบียง ผเชิญ ผเอิญ เส-รีภาพ- ล (
เรียบร้อยทําการสั่งพิมพ์และดําเนินการเข้าเล่ม
เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความรู้
หนังสือเบรลล์ (เป็นงานที่มีคณ
ุ ภาพ)
ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสม) การแปลเอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรม
Microsoft Word ให้คัดลอกงานไฟล์งานที่พิมพ์
เสร็จแล้วไปวางในโปรแกรม Notepad จัด
หน้ากระดาษ ตรวจดู คําฉีก จัดรูปแบบและแก้ไขให้

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตําแหน่งเดิม
ตําแหน่งใหม่
ถูกต้องตามอักษรเบรลล์มาตรฐาน เตรียมพร้อมการ
แปลจากอักษรปกติเป็นอักษรเบรลล์ โดยการเปิด
โปรแกรมแปลอักษรไทยเป็นอักษรเบรลล์ (TBT)
แล้วเลือกคําสั่งแปล โปรแกรมจะดําเนินการแปล
เป็นอักษร เบรลล์ตามไฟล์ต้นฉบับ พร้อมทั้งทําการ
แปล (เป็นงานที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับผิดชอบ ที่
มีความยุ่งยากซับซ้อนมากต้องอาศัยประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน มีการตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาด้วย
ตนเอง การกํากับดูแลจากผูบ้ ังคับบัญชาน้อยมาก)
การจัดรูปแบบของหนังสือหรือเอกสารที่แปลเป็น
อักษรเบรลล์แล้ว ในขั้นตอนการจัดรูปแบบหนังสือ
อักษรเบรลล์ให้ตรงตามหนังสือปกติ ถ้าพิมพ์เอกสาร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว
เอกสารที่แปลออกมาจะมีรูปแบบตรงตามหนังสือ
ต้นฉบับเกือบทั้งหมด ยกเว้นจะมีเลขหน้าที่ไม่
ต้องการเพราะจะเป็นเลขหน้าที่ซ้อนกับเลขหน้า
อักษรเบรลล์ทโี่ ปรแกรมขึ้นให้อัตโนมัติ ให้ลบเลข
หน้านั้นออกให้หมด (เป็นงานที่มีคุณภาพ) เมื่อแปล
เสร็จเรียบร้อยทําการสั่งพิมพ์และเรียงหน้าเอกสาร
ถูกต้องพร้อมทั้งดําเนินการเข้าเล่มหนังสือเบรลล์
(เป็นงานที่มีคุณภาพ มีการกํากําตรวจสอบและต้อง
อาศัยประสบการณ์ในการทํางาน) ถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับการผลิตสื่อตําราเรียนให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาเพื่อเป็นการพัฒนางาน เทคนิควิธีการผลิต
สื่อการเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กํากับดูแลการ
ผลิตสื่อหนังสือตําราเรียน ตรวจสอบอย่างละเอียด
รอบคอบวางแนวทางการทํางาน แก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานผลิตสื่อหนังสือตํารา
เรียน
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2) งานจัดประชุม
2) งานจัดประชุม
การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
การปฏิบัติ : ในการจัดประชุม สัมมนา อบรม ผู้
ปฏิบัติมีการวางแผนในการดําเนินงานตั้งแต่ขั้นตอน ดูแล ดําเนินการจัดประชุม ผูป้ ฏิบัติมีการศึกษา
การประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม ก่อนการประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดทําแผนการประชุมประจําปี แจ้งให้
ได้จัดทําปฏิทินการประชุมเพื่อเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา จัดทําหนังสือเชิญประชุม ระเบียบ ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงกําหนดการการประชุม
วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้า (เป็นงานที่มีคุณภาพ) รับผิดชอบ
(เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน) ประสานแจ้งให้ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการดําเนินการจองห้อง
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบทางโทรศัพท์ ซึ่งในขัน้ ตอนนี้ ประชุม การใช้บริการห้องประชุม การขอใช้สื่อ
จะต้องใช้ทักษะความชํานาญในการพูด คําพูดต่าง ๆ โสตทัศนูปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก (มีการ
ด้วยประสบการณ์ (มีการตัดสินใจและแก้ปญ
ั หาด้วย ตัดสินใจและมีอิสระในการตัดสินใจ การกํากับดูแล
จากผู้บังคับบัญชามีน้อยมาก) รวมถึงการประสาน
ตนเอง) รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่ในการประชุม
แจ้งยืนยันวันประชุมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทํา
จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดหาอาหาร
วาระการประชุม จัดทําหนังสือเชิญประชุม ขอเลขที่
กลางวัน (มีการตัดสินใจและควบคุมกํากับดูแล
ตรวจสอบด้วยตนเอง) รวมถึงขั้นตอนในการ
ออกหนังสือจากเจ้าหน้าที่ธุรการ อํานวยความ
ดําเนินการประชุม เข้าร่วมประชุม และบันทึกการ สะดวกในวันประชุมโดยจัดหา จัดเตรียมอาหารว่าง
ประชุม บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหาร
และเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
กลางวัน (เป็นงานที่มีคุณภาพ) หลังเสร็จสิน้ การ
ต้อนรับประธาน ต้อนรับวิทยากร และต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม (เป็นงานที่มคี วามยุ่งยาก มีการ
ประชุมมีการจัดทํารายงานการประชุมเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาลงนาม (เป็นงานที่ต้องมีการควบคุม ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง การกํากับจาก
ผู้บังคับบัญชาน้อยมาก) จัดพิธีกร เป็นผู้คอยให้
ตรวจสอบ การกํากับจากผู้บังคับบัญชา)
คําแนะนําทางด้านพิธีการหรือขั้นตอนต่าง ๆ ใน
ระหว่างการประชุม พร้อมทั้งดําเนินการและ
ประสานกับคณะทํางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เป็นงาน
ที่มีความยุ่งยาก มีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเอง การกํากับจากผู้บังคับบัญชาน้อยมาก)
จัดทํารายงานการประชุม 1 สัปดาห์ หลังจาก
ประชุมเสร็จสิน้ ติดตามการปฏิบัติงานตามมติของที่
ประชุมเพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป (เป็นงานที่มี

คุณภาพ มีการตัดสินใจ การกํากับจากผู้บังคับบัญชา
น้อยมาก)
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3) งานจัดเตรียมสถานทีป่ ระชุม อบรม สัมมนา
3) งานจัดเตรียมสถานทีป่ ระชุม อบรม สัมมนา
การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายให้จัดเตรียม
การปฏิบัติ : ผู้ปฏิบัติได้รับมอบหมายมีหน้าที่ใน
สถานที่ประชุมโดยมีการติดต่อประสานงานกับ
การเตรียมสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกให้
พร้อมเพื่อให้การประชุม อบรม สัมมนา ดําเนินไป เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องประชุม เพื่อทําการขอใช้ห้อง
ประชุม จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ และ
ด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสําเร็จตาม
ครุภัณฑ์ในการประชุม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ การจัดสถานทีอ่ ย่างเหมาะสมนั้นมี
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ป้ายไวนิล ป้ายชื่อวิทยากร
ส่วนเอื้ออํานวยให้เกิดการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งก่อนและหลังประชุม อบรม สัมมนา ป้ายรับลงทะเบียน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดย
(เป็นงานที่มีคุณภาพ)
จัดเตรียมล่วงหน้าก่อนวันประชุม อบรม สัมมนา 1
การจัดเตรียมสถานที่ประชุม อบรม
วัน (เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน มีการตัดสินใจ
สัมมนา ในการประชุม อบรม สัมมนาแต่ละครั้งอาจ ด้วยตนเอง) การจัดเวที ผู้ปฏิบัติใช้เทคนิค วิธีการ
ความชํานาญ ทักษะ และประสบการณ์ในปฏิบัติงาน
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนา ลักษณะการประชุม อบรม สัมมนา ที่ผ่านมา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ โต๊ะหมู่บูชา จัดวาง
ด้านซ้ายของเวที หันหน้าเข้าหาผู้เข้าร่วมประชุม
วัตถุประสงค์ของการประชุม อบรม สัมมนา
ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของการประชุม
อบรม สัมมนา ธงชาติ อยู่ด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชา
อบรม สัมมนา เช่น จะประชุม อบรม สัมมนา เรื่อง พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อะไร มีระเบียบวาระการประชุม ตรวจสอบวัสดุ อยู่ทางด้านขวาของโต๊ะหมู่บูชา พร้อมทั้งดอกไม้
อุปกรณ์ โสตทัศน์ สิ่งอํานวยความสะดวกให้
ธูป เทียน ไว้สาํ หรับประธานจุดธูปเทียน บูชาพระ
รัตนตรัย (เป็นงานที่มี่คุณภาพ มีการตัดสินใจ การ
เรียบร้อย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ความสะอาดห้อง แสง
กํากับจากผู้บังคับบัญชาน้อยมาก) โต๊ะประธานหรือ
สว่าง ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ไมโครโฟน เครื่อง
วิทยากรสําหรับนั่งบรรยาย จัดให้วิทยากรหรือ
เสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
ประธานเห็นผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ได้ทุก
ไวท์บอร์ด ระบบอินเตอร์เน็ต (เป็นงานที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน มีการตรวจสอบ การตัดสินใจ) การ คน มีช่องทางเดินสะดวกคล่องตัวไม่แคบเกินไป ผู้
เลือกห้องประชุมจะต้องพิจารณาว่า ผู้เข้าร่วม
ปฏิบัติ จ้ดวางไว้ด้านขวาของเวที ด้านหน้าของโต๊ะ
ประชุม อบรม สัมมนาคือใคร มีจํานวนผู้เข้าร่วม
มีป้ายชื่อวิทยากร ปูผ้าบนโต๊ะให้สวยงามเรียบร้อย
ประชุม อบรม สัมมนากีค่ น เพื่อจะได้จัดเตรียมห้อง พร้อมไมโครโฟน และแจกันดอกไม้(เป็นงานที่มี
คุณภาพ มีการตัดสินใจด้วยตนเอง) ป้ายไวนิลบอก
ประชุม อบรม สัมมนาให้เหมาะ (งานมีคุณภาพ)
ชื่องานประชุม อบรม สัมมนา เลือกขนาดที่
การจัดโต๊ะ เก้าอี้ สําหรับผู้เข้าร่วมประชุม อบรม
สัมมนา ควรจดให้ผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เหมาะสม ไม่ใหญ่มากจนเกินไป ผู้ปฏิบัติตรวจสอบ
ทุกคนสามารถมองเห็นและได้ยินเสียงได้อย่าง
ความถูกต้องข้อความบนป้าย เช่น ชื่อการประชุม
ชัดเจน ที่นั่งของเลขาหรือผู้จดบันทึกรายงานการ
อบรม สัมมนานั้น ๆ วัน เวลา สถานที่ (เป็นงานที่มี่
ประชุม อบรม สัมมนาควรอยู่ในตําแหน่งทีม่ องเห็น คุณภาพ มีการ
ผู้เข้าร่วมประชุม อบรม
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ตําแหน่งเดิม
สัมมนาได้ทั้งหมด และสะดวกในการเข้าออกห้อง
ประชุม อบรม สัมมนา เพื่อการรับ ส่ง ข่าวสาร โดย
ไม่รบกวนที่ประชุม (เป็นงานที่มี่คุณภาพ และมีการ
ตัดสินใจ)

ตําแหน่งใหม่
กํากับตรวจสอบ) แท่นพิธีกร อยู่ด้านล่างขวามือของ
เวที หน้าหน้าอยู่ในระดับกลางระหว่างประธานกับ
ผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา มีแจกันดอกไม้และ
ไมโครโฟน (เป็นงานที่มีคุณภาพ การกํากับจาก
ผู้บังคับบัญชาน้อยมาก) การจัดห้องรับประทาน
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ปฏิบัติได้ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่พัสดุทําการเบิกชุดกาแฟ ช้อน แก้วน้ํา น้ํา
ดื่ม กาต้มน้ําร้อน กาแฟ โอวัลติน จัดหาขนมเบรค
โดยจัดวางของว่างและเครื่องดื่มไว้เป็นชุด ๆ สําหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ส่วนแขกผูม้ ีเกียรติ
ประธาน วิทยากรนําไปเสริฟที่โซฟารับรอง (เป็นงาน
ที่มีคุณภาพ มีการตัดสินใจด้วยตนเอง การกํากับ
จากผู้บังคับบัญชาน้อยมาก) การจัดห้อง
รับประทานอาหารสําหรับ ประธาน วิทยากร แขกผู้
มีเกียรติ ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติดังนี้ ปูผ้าบนโต๊ะให้
เรียบร้อยสวยงาม จัดเตรียมจานข้าว ช้อนส้อม แก้ว
น้ํา อาหารลงบนโต๊ะ ดูแลความเรียนร้อยบนโต๊ะ
อาหาร (เป็นงานที่มีคุณภาพ มีการตัดสินใจด้วย
ตนเอง การกํากับจากผู้บังคับบัญชาน้อยมาก)

ลงชื่อ...............................................ผู้ขอกําหนดตําแหน่ง
(นางสาวภาวิณี เทศพรม)
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วันที่........เดือน...................................... พ.ศ. ......................

การประเมินค่างานของตําแหน่ง
องค์ประกอบ
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
( ) ปฏิบัติงานระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม
ประกอบกั บ วิ ธี ก าร หรื อ แนวทางปฏิบัติที่ มีอยู่
(10-15 คะแนน)
( ) ปฏิ บั ติ ง านที่ ค่ อ นข้ า งยาก หรื อ งานที่ มี
ขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้
ความคิดริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัติน้อยมาก
(16-20 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา
หลากหลาย โดยต้ อ งใช้ ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการ
ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านให้ เ หมาะสมกั บ
สภาพการณ์ (21-25 คะแนน)
( ) ปฏิบัติงานที่ยากมาก หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มใน
การกําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงาน
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
2. ความยุ่งยากของงาน
( ) เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัติงานที่
ชัดเจน (10-15 คะแนน)
( ) เป็ น งานที่ ค่ อ นข้ า งยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น และมี
ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารค่ อ นข้ า งหลากหลาย (16-20
คะแนน)
( ) เป็ น งานที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น ต้ อ งประยุ ก ต์ ใ ช้
ความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการปรั บ เปลี่ ย น
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านให้ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์
(21-25 คะแนน)
( ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้อง
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการ
กํ า หนดหรื อ ปรั บ เปลี่ ย นแนวทางปฏิ บั ติ ง านให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์

คะแนน
เต็ม
30

30

คะแนนที่
ได้รับ

เหตุผลในการพิจารณา

(26-30 คะแนน)
3. การกํากับตรวจสอบ
( ) ได้ รั บ การกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบอย่ า ง
ใกล้ชิด (1-5 คะแนน)
( ) ได้ รั บ การกํ า กั บ แนะนํ า ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานบ้าง (6-10 คะแนน)
( ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้า
ของการปฏิ บั ติ ง านเป็ น ระยะตามที่ กํ า หนดใน
แผนปฏิบัติงาน (11-15 คะแนน)
( ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ ของ
การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
(16-20 คะแนน)
4. การตัดสินใจ
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบ้าง
(1-5 คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
ค่อนข้างมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (6-10 คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่ า งอิ ส ระ สามารถปรั บ เปลี่ ย นแนวทางและ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
(11-15 คะแนน)
( ) ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัติงาน (16-20 คะแนน)
รวม

20

20

100

สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม
1. ........................................................................(ประธานกรรมการ)
(.......................................................................)
2. ........................................................................(กรรมการ)
(.......................................................................)
3. ........................................................................(กรรมการ)
(.......................................................................)
4. ........................................................................(กรรมการ)
(.......................................................................)
5. ........................................................................(กรรมการและเลขานุการ)
(.......................................................................)
(หัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบด้านการเจ้าหน้าที่)

