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แบบประเมินค่างานตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
1. ตาแหน่งเลขที่ 00001
ชื่อตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สังกัด กองแผนงาน มหาวิทยาลัย………….
ขอกาหนดเป็นตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ตาแหน่งเดิม

ข้ อนี ้
องค์ฯ ที่ 1
30 คะแนน
น ้ำหนักจะอยู่
ที่ข้อ 2.2

ตาแหน่งใหม่

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง นักวิเคราะห์
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
นโยบายและแผนชานาญการ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง และแผนชานาญการพิเศษ ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ทีก่ าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21 กันยายน
2553 ได้ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการไว้ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความชานาญทักษะ และประสบการณ์สูง
ในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ วิจัย
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มี
ความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ที่มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบตั ิงานด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทีม่ ีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอน
การทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องกาหนดแนว
ทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ดังนี้
ด้านการปฏิบัติการ
(1) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผนประ
มวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกาหนดนโยบาย
(2) จัดทาแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานของ
หน่วยงานทั้งหมด เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน แผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรม ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ทีก่ าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2553 ได้ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ไว้ ดังนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความชานาญทักษะ และประสบการณ์สูง
มากในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้อง
ทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ วิจัย เพื่อ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากมาก และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ที่มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบตั ิงานที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงมากใน
งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือ
แก้ไขปัญหาในงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากตลอดจน
กากับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่
รับผิดชอบสาเร็จตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัตใิ นด้านต่างๆ ดังนี้
บริเวณแถบสีเหลืองคือสิ่งทีช่ ำนำญกำรไม่มี

ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนขั้นสูงที่
ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาวิเคราะห์นโยบาย
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
(2) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัย พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
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(3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อพัฒนาวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(4) ให้บริการวิชาการ
ด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานนโยบายและแผน ให้คาปรึกษา
แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ทีไ่ ด้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจและปฏิบัติ
หน้าที่อื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
(5) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตาม
ข้อ (1)-(4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่ ที่กาหนดแผน
งาน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหน

ด้านการวางแผน
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่
สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทให้
ความเห็นและคาแนะนาเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือ
หน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กาหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ตาแหน่งใหม่
และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อพัฒนา
วิชาการเทคนิควิธีการกาหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐาน
ปฏิบัติของงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
(3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการและวิธีการของงาน
นโยบายและแผน ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกีย่ วข้อง
(4) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ
(1)-(3) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องทาหน้าที่ ที่กาหนด นโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม
กากับ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
บริเวณแถบสีเหลืองคือสิ่งทีช่ ำนำญกำรไม่มี
ด้านการวางแผน
ร่วมกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด
วางแผนหรือร่วมวางแผนการทางานตามนโยบายแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

ด้านการประสานงาน
(1) ประสานการทางานภายในสภาบันอุดมศึกษา หรือ
องค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ให้ข้อคิดเห็นและ คาแนะนาแก่หน่วยงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกิดความร่วมมือในการดาเนินงานร่วมกัน
ด้านการบริการ

บริเวณแถบสีเหลืองคือสิ่งทีช่ ำนำญกำรไม่มี

(1) ให้คาปรึกษา ถ่ายทอดความรูท้ างด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้ เทคนิค และทักษะ
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ด้านการบริการ
(1) ให้คาปรึกษา แนะนา นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดาเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง
(2) พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการ เกีย่ วกับด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผนที่ซับซ้อน เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ที่
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน

ตาแหน่งใหม่
ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) กาหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์
เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของ
องค์กร
(3) จัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
องค์กร

2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งตามที่ได้รับ
มอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขที่ตาแหน่ง ....................
(ระบุ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย มีดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติ
1. การจัดทาคาของบประมาณ ของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (เป็นงานด้านการปฏิบตั กิ าร ระดับชานาญการพิเศษ
ข้อ 1)
2. วิ เ คราะห์ ก ารขออนุ มั ติ ก าหนดอั ต ราให ม่
ประเภทตาแหน่งวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ทั่วไป และจัดทาเป็นฐานข้อมลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของ
ผู้ บ ริ ห ารและคณะกรรมการฯ (เป็ น งานด้ านการปฏิ บั ติ ก าร
ระดับชานาญการพิเศษ ข้อ 1 และ ด้านบริการ ข้อ 3 )
3. การขออนุมัติปรับวุฒิของข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในกากับ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว(เป็นงานด้านการปฏิบัติการ
ระดับชานาญการพิเศษ ข้อ 1)
4. การขออนุ มั ติ เปลี่ ย นต าแหน่ งของข้ า ราชการ
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งานองค์ ก รในก ากั บ พนั ก งาน
ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และลู ก จ้ า ง(เป็ น งานด้ า นการ
ปฏิบัติการ ระดับชานาญการพิเศษ ข้อ 1)
5. การขออนุมัติตดั โอนอัตราของข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในกากับ พนักงาน

น ้ำหนัก 30 คะแนน
จะอยู่ตรงนี ้ (ข้ อ ๒.๒)
(งำนที่รับผิดชอบ/มอบหมำย)
เทคนิคการเขียนใส่ไว้ ตอ่ ท้ ำยเลย เพื่อให้
กรรมกำรได้ ร้ ูวำ่ เรำทำเกินระดับชำนำญ
กำรไปอยูใ่ น ชำนำญกำรพิเศษแล้ ว
ส่วนจะ ใช่ หรื อ ไม่ใช่ กรรมกำรผู้ประเมิน
จะเป็ นผู้พิจำรณำ
ให้ คะแนนเอง
ให้ ใส่ขนตอนกำรปฏิ
ั้
บตั งิ ำน
โดยคร่ำวๆในแต่ละชิ ้นงำนด้ วย
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ตาแหน่งเดิม

ตาแหน่งใหม่

ราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว (เป็นงานด้านการ
ปฏิบัติการ ระดับชานาญการพิเศษ ข้อ 1)
6. การขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุของ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในกากับ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้าง(เป็นงานด้านการ
ปฏิบัติการ ระดับชานาญการพิเศษ ข้อ 1)
7. การขออนุมัติการคงอัตราของพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว (เป็นงานด้าน
การปฏิบัติการ ระดับชานาญการพิเศษ ข้อ 1)
8. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ในงานที่ปฏิบัติของข้อ
1.-7 (เป็นงานด้านการปฏิบัติการ ระดับชานาญการพิเศษข้อ 2)
9. ให้ปรึกษา คาแนะนา เบื้องต้นแก่คณะ/หน่วยงาน
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานที่ปฏิบัติของข้อ
1.-7. (เป็นงานด้านบริหาร ระดับชานาญการพิเศษ ข้อ 1)
10. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกาหนดขนาด
และอัตรากาลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น (เป็นงานด้านการ
ปฏิบัติการ ระดับชานาญการพิเศษ ข้อ 3)

-๒–

เทคนิคการเขียนใส่ไว้ ตอ่ ท้ ำยเลย เพื่อให้
กรรมกำรได้ ร้ ูวำ่ เรำทำเกินระดับชำนำญกำร
ไปอยูใ่ น ชำนำญกำรพิเศษแล้ ว
ส่วนจะ ใช่ หรื อ ไม่ใช่ กรรมกำรผู้ประเมิน
จะเป็ นผู้พิจำรณำเอง
ให้ คะแนนเอง

ข้ อนี ้ องค์ฯ ที่ 2-4 70 คะแนน
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
จากหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งเลขที่................
งานใหม่ของเลขที่................ ตาแหน่งนักวิเคราะห์
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ตามที่ได้รับ นโยบายและแผน ในระดับชานาญการพิเศษ โดยงานที่ปฏิบัติ
มอบหมายข้างต้น
จะมี
(1)
(2)
(3)
(4)

มีคุณภาพของงาน
มีความยุ่งยากซับซ้อน
มีการกากับตรวจสอบ และ
มีการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติของแต่ละชิ้นงาน ดังนี้

ชิ้นงาน : การจัดทาคาของบประมาณ ของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
การปฏิบัติงาน : งานที่ปฏิบัติในการจัดทาคาของบประ
มาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผูป้ ฏิบัติได้ดาเนินการรวบรวม
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล (เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อนมากมี
ขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยาก) ในการจัดทางบประมาณทั้งในปีงบ
ประมาณที่ผ่านมาและทีก่ าลังจะจัดตั้งใหม่ (หลากหลาย) โดย
ใช้วิธีจัดทางบประมาณแนวใหม่ ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Excel ชั้นสูง(Pivot table) ที่ทาให้การจัดทางบประมาณ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปรับเปลีย่ นวิธีการและแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์)
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ทาเสร็จแล้วเสนอ
หัวหน้างานและ ผู้อานวยการกอง (การกากับตรวจสอบ)
สาหรับงบประมาณที่เป็นเงินค่าจ้างเหมาทาความสะอาดใน
ปีงบประมาณใหม่นี้ ผู้ปฏิบัตไิ ด้ใช้วิธีปรับลดงบประมาณ
หน่วยงานที่ใช้ในปีงบประมาณนี้ไม่หมด ไปให้กับหน่วยงานที่มี
อาคารใหม่สร้างแล้วเสร็จ แต่ไม่มงี บประมาณค่าจ้างเหมาทา
ความสะอาด (มีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ) ผลงานที่
ปฏิบัติมีความถูกต้อง ทันเวลา ผูบ้ ริหารและผู้รับบริการ มี
ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน (แสดงถึงงานทามีคุณภาพ)

(1)
(2)
(3)
(4)

มีคุณภาพของงาน
ความยุ่งยากซับซ้อน
การกากับตรวจสอบ และ
การตัดสินใจ

มีการปฏิบัติทไี่ ม่น้อยไปกว่างานที่ได้ปฏิบัติ
ในระดับ ชานาญการ + ภารงานที่จะเพิ่มขึ้นใน
ระดับชานาญการพิเศษ ดังนี้...
1. ........................................................................
.......................... ( ด้านการปฏิบัตกิ าร ระดับชานาญการพิเศษ
ข้อที่ยังไม่ได้ทา )
2. ........................................................................
.......................... ( ด้านการวางแผน ข้อที่ยังไม่ยังไม่ได้ทา )
3. .......................................................................
.......................... ( ด้านประสานงาน ระดับชานาญการพิเศษ
ข้อที่ยังไม่ได้ทา )
4. .....................................................................
.......................... ( ด้านการบริการ ระดับชานาญการพิเศษ ข้อ
ที่ยังไม่ได้ทา )

ให้ กลับไปดูว่ำตำมมำตรฐำนฯ ระดับ
ชำนำญกำรพิเศษ ใน 4 ด้ ำน ว่ำแต่ละด้ ำน
มีอะไรที่เรำยังทำไม่ครบ หรื อยังไม่ได้ ทำ ให้
นำมำเขียนเป็ น “งานใหม่ ” เพิ่มเติม
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
ชิน้ งาน : การขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งของข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในกากับ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
การปฏิบตั งิ าน : ..........................................................
ให้เขียนการปฏิบัติงานของชิ้นงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว”
.................................................................................................
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ ครบองค์ประกอบตามนี้
………………………………………………………………………….. (1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร?
………………………………………………………………………….. (2) มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร?
…………………………………………………………………………..
(3) มีการกากับตรวจสอบ อย่างไร? และ
…………………………………………………………………………..
(4) มีการตัดสินใจ อย่างไร?

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………. ซึง่ ไม่จำเป็ นต้ องเรี ยงตำม 4 ข้ อตำมนี ้
ชิ้นงาน : การขออนุมัติปรับวุฒิของข้าราชการ พนัก
งานมหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในกากับ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
ให้เขียนการปฏิบัติงานของชิ้นงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว”
การปฏิบตั งิ าน : ..........................................................
................................................................................................. โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ ครบองค์ประกอบตามนี้
(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร?
…………………………………………………………………………..
(2) มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร?
…………………………………………………………………………..
(3) มีการกากับตรวจสอบ อย่างไร? และ
…………………………………………………………………………..
(4) มีการตัดสินใจ อย่างไร?
…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

ซึง่ ไม่จำเป็ นต้ องเรี ยงตำม 4 ข้ อตำมนี ้

ชิ้นงาน : การขออนุมัติปรับวุฒขิ องข้าราชการ พนัก
งานมหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในกากับ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
การปฏิบตั งิ าน : ..........................................................
................................................................................................. ให้เขียนการปฏิบัติงานของชิ้นงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว”
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ ครบองค์ประกอบตามนี้
…………………………………………………………………………..
(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร?
…………………………………………………………………………..
(2) มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร?
…………………………………………………………………………..
(3) มีการกากับตรวจสอบ อย่างไร? และ
…………………………………………………………………………..
(4) มีการตัดสินใจ อย่างไร?

ซึง่ ไม่จำเป็ นต้ องเรี ยงตำม 4 ข้ อตำมนี ้
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
ชิ้นงาน : การขออนุมัติเปลี่ยนตาแหน่งของข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในกากับ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
การปฏิบตั งิ าน : ..........................................................
.................................................................................................

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
ชิน้ งาน : การขออนุมัตติ ัดโอนอัตราของข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในกากับ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
การปฏิบตั งิ าน : ..........................................................
.................................................................................................

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
ชิน้ งาน : การขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในกากับ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
การปฏิบตั งิ าน : ..........................................................
.................................................................................................

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

ให้เขียนการปฏิบัติงานของชิ้นงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว”
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ ครบองค์ประกอบตามนี้
(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร?
(2) มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร?
(3) มีการกากับตรวจสอบ อย่างไร? และ
(4) มีการตัดสินใจ อย่างไร?

ซึง่ ไม่จำเป็ นต้ องเรี ยงตำม 4 ข้ อตำมนี ้
ให้เขียนการปฏิบัติงานของชิ้นงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว”
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ ครบองค์ประกอบตามนี้
(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร?
(2) มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร?
(3) มีการกากับตรวจสอบ อย่างไร? และ
(4) มีการตัดสินใจ อย่างไร?

ซึง่ ไม่จำเป็ นต้ องเรี ยงตำม 4 ข้ อตำมนี ้
ให้เขียนการปฏิบัติงานของชิ้นงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว”
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ ครบองค์ประกอบตามนี้
(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร?
(2) มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร?
(3) มีการกากับตรวจสอบ อย่างไร? และ
(4) มีการตัดสินใจ อย่างไร?

ซึง่ ไม่จำเป็ นต้ องเรี ยงตำม 4 ข้ อตำมนี ้

8
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
ชิ้นงาน : การขออนุมัติการคงอัตราของพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยใช้เงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว
การปฏิบตั งิ าน : ..........................................................
.................................................................................................

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
ชิ้นงาน : จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน ในงานที่ปฏิบัติของข้อ 1.-

ให้เขียนการปฏิบัติงานของชิ้นงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว”
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ ครบองค์ประกอบตามนี้
(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร?
(2) มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร?
(3) มีการกากับตรวจสอบ อย่างไร? และ
(4) มีการตัดสินใจ อย่างไร?

ซึง่ ไม่จำเป็ นต้ องเรี ยงตำม 4 ข้ อตำมนี ้

7.
การปฏิบตั งิ าน : ..........................................................
.................................................................................................

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………....

ให้เขียนการปฏิบัติงานของชิ้นงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว”
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ ครบองค์ประกอบตามนี้
(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร?
(2) มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร?
(3) มีการกากับตรวจสอบ อย่างไร? และ
(4) มีการตัดสินใจ อย่างไร?

ซึง่ ไม่จำเป็ นต้ องเรี ยงตำม 4 ข้ อตำมนี ้

ชิน้ งาน : ให้ปรึกษา คาแนะนา เบื้องต้นแก่คณะ/หน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานที่ปฏิบัติของข้อ 1.-7.
การปฏิบตั งิ าน : ..........................................................
................................................................................................. ให้เขียนการปฏิบัติงานของชิ้นงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว”
………………………………………………………………………….. โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ ครบองค์ประกอบตามนี้
(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร?
…………………………………………………………………………..
(2) มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร?
…………………………………………………………………………..
(3) มีการกากับตรวจสอบ อย่างไร? และ
…………………………………………………………………………..
(4) มีการตัดสินใจ อย่างไร?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...

ซึง่ ไม่จำเป็ นต้ องเรี ยงตำม 4 ข้ อตำมนี ้
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
ชิน้ งาน : เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกาหนดขนาดและ
อัตรากาลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้เขียนการปฏิบัติงานของชิ้นงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว”
การปฏิบตั งิ าน : ..........................................................
.................................................................................................โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ ครบองค์ประกอบตามนี้
(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร?
…………………………………………………………………………..
(2) มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร?
…………………………………………………………………………..
(3) มีการกากับตรวจสอบ อย่างไร? และ
…………………………………………………………………………..
(4) มีการตัดสินใจ อย่างไร?
…………………………………………………………………………..

ซึง่ ไม่จำเป็ นต้ องเรี ยงตำม 4 ข้ อตำมนี ้

