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แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

 
1. ต าแหน่งเลขที่  00001 
 ชื่อต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 สังกัด กองแผนงาน  มหาวิทยาลัย…………. 
 ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
2.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ทีก่ าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  21  กันยายน  
2553  ได้ระบุบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการไว้ ดังนี ้
       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญทักษะ และประสบการณ์สูง
ในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ วิจัย 
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีมี
ความยุ่งยาก และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ  
       ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ที่มีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบตัิงานด้านวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทีม่ีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลาย และมีขั้นตอน
การท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนดแนว
ทางการท างานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ
ตรวจสอบผู้ปฏิบตัิงาน เพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
          โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบตัิในด้านต่างๆ  ดังนี ้

 ด้านการปฏิบัติการ 

 (1) ช่วยศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานแผนประ 
มวลแผน  พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย 

 (2) จัดท าแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการ
ด าเนนิงานตามแผนและโครงการต่างๆ  ซึ่งเป็นแผนงานของ
หน่วยงานท้ังหมด เพื่อให้การปฏิบตัิงาน แผนงาน  โครงการ  
หรือกิจกรรม  ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้  

2.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการพิเศษ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหนง่ ทีก่ าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่  21  
กันยายน  2553  ได้ระบุบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ไว้ ดังนี ้
       ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญทักษะ และประสบการณ์สูง
มากในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ท าการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ วิจัย เพื่อ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรอืแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความ
ยุ่งยากมาก และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย หรือ  
         ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ที่มีหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบตัิงานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานท่ียุ่งยากซับซ้อนมาก โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงมากใน
งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจ หรือ
แก้ไขปัญหาในงานท่ียุ่งยากซับซ้อนมากตลอดจน 
ก ากับตรวจสอบการปฏบิัติงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานท่ี
รับผิดชอบส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
 
         โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัตใินด้านต่างๆ  ดังนี ้

ด้านการปฏิบัติการ 

 (1) ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนข้ันสูงท่ี
ยุ่งยากซับซ้อน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาวิเคราะห์นโยบาย 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
            (2) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัย พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผดิชอบ 

ข้อนี ้ 

องค์ฯ ท่ี 1 

30 คะแนน 

น ำ้หนกัจะอยู่

ท่ีข้อ 2.2 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

            (3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้าน
วิเคราะห์นโยบายและแผน จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับ
งานในความรับผดิชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวเิคราะห์
นโยบายและแผน เพื่อพัฒนาวิชาการ และพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน     (4) ให้บริการวิชาการ
ด้านต่างๆ  เช่น  ฝึกอบรม เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานนโยบายและแผน ให้ค าปรึกษา  
แนะน า  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ท่ีได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูล
ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตดัสินใจและปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

 (5) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตาม
ข้อ (1)-(4) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ ที่ก าหนดแผน 
งาน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุงแก้ไข ตดิตามประเมินผล และแก้ไขปญัหาขัดข้องใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รบัผดิชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บรรลตุามเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิที่ก าหน 

 

ด้านการวางแผน 

 ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ี
สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

ด้านการประสานงาน 

 (1) ประสานการท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทให้
ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือ
หน่วยงานอ่ืนเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่
ก าหนดไว ้

 (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบือ้งต้นแก่สมาชิกใน
ทีมงาน หรือบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

และเผยแพรผ่ลงานทางด้านวเิคราะห์นโยบายและแผน เพื่อพัฒนา
วิชาการเทคนิควิธีการก าหนดแนวทาง พัฒนาระบบและมาตรฐาน
ปฏิบัติของงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น หรือเพื่อหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 (3) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ  เช่น  ฝึกอบรม 
เผยแพรค่วามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัหลักการและวิธีการของงาน
นโยบายและแผน ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
ที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกีย่วข้อง 

 (4) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามข้อ 
(1)-(3) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้องท าหน้าที่ ที่ก าหนด นโยบายการ
ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ส่งเสริม 
ก ากับ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล และแก้ไขปญัหาขัดข้องในการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลตุามเปา้หมาย
และผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 
 ด้านการวางแผน 

 ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ีสังกัด 
วางแผนหรือร่วมวางแผนการท างานตามนโยบายแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้การ
ด าเนินงานบรรลตุามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่ก าหนด 
 

ด้านการประสานงาน 

 (1) ประสานการท างานภายในสภาบันอุดมศึกษา หรือ 
องค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการเจรจา โน้มน้าว เพื่อให้เกดิความ
ร่วมมือและผลสมัฤทธ์ิตามที่ก าหนดไว้ 

 (2) ให้ข้อคิดเห็นและ ค าแนะน าแก่หน่วยงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็น
ประโยชน์และเกดิความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 

ด้านการบริการ 

 (1) ให้ค าปรึกษา  ถ่ายทอดความรูท้างด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผนแก่ผู้ใต้บังคับบญัชา นักศึกษา  ผู้รับบริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  เพื่อให้มีความรู้ เทคนิค และทักษะ 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ด้านการบริการ 

 (1) ให้ค าปรึกษา  แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม  ถ่ายทอด
ความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนแกผู่้ใต้บังคับบญัชา 
นักศึกษา  ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี  
เพื่อใหม้ีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

 (2) พัฒนาข้อมูล จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสาร
เผยแพร่ ให้บริการวิชาการ  เกีย่วกับด้านวิเคราะห์นโยบายและ
แผนที่ซับซ้อน  เพื่อก่อใหเ้กิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ที่
สอดคล้อง  และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

2.2 หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

         หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขท่ีต าแหน่ง  ....................
(ระบุ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย มีดังนี ้

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีปฏบิัติ 

1. การจัดท าค าของบประมาณ ของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น (เป็นงานด้านการปฏิบตักิาร ระดบัช านาญการพเิศษ
ข้อ 1) 

2. วิ เค ราะห์ ก ารขออนุ มั ติ ก าหนดอั ตราใหม่ 
ประเภทต าแหน่งวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ และ
ทั่วไป และจัดท าเป็นฐานข้อมลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการฯ (เป็นงานด้านการปฏิบัติการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ข้อ 1 และ ด้านบริการ ข้อ 3 ) 

3. การขออนุมัติปรับวุฒิของข้าราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลยั  พนักงานองค์กรในก ากับ  พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างช่ัวคราว(เป็นงานด้านการปฏบิัติการ 
ระดับช านาญการพิเศษ ข้อ 1) 

4. การขออนุมัติเปลี่ยนต าแหน่งของข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในก ากับ  พนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้ าง (เป็นงานด้านการ
ปฏิบัติการ ระดับช านาญการพิเศษ ข้อ 1) 

5. การขออนุมัติตดัโอนอัตราของข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในก ากับ  พนักงาน

ใหส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

              (2) ก าหนดแนวทางรูปแบบ วิธีการเผยแพร่ ประยุกต์
เทคโนโลยีระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกจิของ
องค์กร 

 (3) จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อก่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนา
องค์กร  

เทคนิคการเขียนใสไ่ว้ตอ่ท้ำยเลย เพ่ือให้

กรรมกำรได้รู้วำ่เรำท ำเกินระดบัช ำนำญ

กำรไปอยูใ่น ช ำนำญกำรพิเศษแล้ว 

สว่นจะ ใช่ หรือ ไมใ่ช ่กรรมกำรผู้ประเมิน 

จะเป็นผู้พิจำรณำ 

ให้คะแนนเอง 

น ำ้หนกั 30 คะแนน 

จะอยู่ตรงนี ้(ข้อ ๒.๒) 

(งำนท่ีรับผิดชอบ/มอบหมำย) 

ให้ใสข่ัน้ตอนกำรปฏิบตังิำน 

โดยคร่ำวๆในแตล่ะชิน้งำนด้วย 
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2. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

ราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจา้งช่ัวคราว (เป็นงานด้านการ
ปฏิบัติการ ระดับช านาญการพเิศษ ข้อ 1) 

6. การขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุของ
พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานองค์กรในก ากับ  พนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจา้ง(เป็นงานด้านการ
ปฏิบัติการ ระดับช านาญการพเิศษ ข้อ 1) 

7. การขออนุมัติการคงอัตราของพนักงาน
มหาวิทยาลยัโดยใช้เงินรายได้และลูกจ้างช่ัวคราว (เป็นงานด้าน
การปฏิบัติการ ระดับช านาญการพิเศษ ข้อ 1) 

8. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ในงานท่ีปฏิบัติของข้อ 
1.-7 (เป็นงานด้านการปฏิบัติการ ระดับช านาญการพิเศษข้อ 2) 
          9. ให้ปรึกษา ค าแนะน า เบื้องต้นแก่คณะ/หน่วยงาน
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานท่ีปฏิบัติของข้อ 
 1.-7. (เป็นงานด้านบริหาร ระดับช านาญการพิเศษ ข้อ 1) 
            10. เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการก าหนดขนาด
และอัตราก าลังมหาวิทยาลยัขอนแก่น (เป็นงานด้านการ
ปฏิบัติการ ระดับช านาญการพเิศษ ข้อ 3)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ – 

เทคนิคการเขียนใสไ่ว้ตอ่ท้ำยเลย เพ่ือให้

กรรมกำรได้รู้วำ่เรำท ำเกินระดบัช ำนำญกำร

ไปอยูใ่น ช ำนำญกำรพิเศษแล้ว 

สว่นจะ ใช่ หรือ ไมใ่ช ่กรรมกำรผู้ประเมิน  

จะเป็นผู้พิจำรณำเอง 

ให้คะแนนเอง 
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่ 

  
        จากหน้าท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่งเลขท่ี................ 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ตามที่ได้รับ
มอบหมายข้างต้น  
 

(1)  มีคุณภาพของงาน 
(2)  มีความยุ่งยากซับซ้อน 
(3)  มีการก ากับตรวจสอบ และ  
(4)  มีการตัดสินใจ 

 
 ในการปฏิบัติของแต่ละชิ้นงาน ดังนี ้

 
       ชิ้นงาน : การจัดท าค าของบประมาณ ของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  
      การปฏิบัติงาน :  งานท่ีปฏิบัติในการจัดท าค าของบประ 
มาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผูป้ฏิบัติได้ด าเนินการรวบรวม 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมลู (เปน็งานท่ียุ่งยากซับซ้อนมากมี
ขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยาก) ในการจัดท างบประมาณทั้งในปงีบ 
ประมาณที่ผ่านมาและทีก่ าลังจะจดัตั้งใหม่ (หลากหลาย) โดย
ใช้วิธีจัดท างบประมาณแนวใหม่ ท่ีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Excel ช้ันสูง(Pivot table) ที่ท าให้การจัดท างบประมาณ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (ปรับเปลีย่นวิธีการและแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์)  
        งบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ท าเสร็จแล้วเสนอ
หัวหน้างานและ ผู้อ านวยการกอง (การก ากับตรวจสอบ) 
ส าหรับงบประมาณที่เป็นเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาดใน
ปีงบประมาณใหม่นี้  ผู้ปฏิบัตไิด้ใช้วิธีปรับลดงบประมาณ
หน่วยงานท่ีใช้ในปีงบประมาณนี้ไม่หมด ไปให้กับหน่วยงานที่มี
อาคารใหมส่ร้างแล้วเสร็จ แต่ไม่มงีบประมาณค่าจ้างเหมาท า
ความสะอาด (มีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ) ผลงานท่ี
ปฏิบัติมีความถูกต้อง ทันเวลา ผูบ้ริหารและผู้รับบริการ มี
ความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน (แสดงถึงงานท ามีคุณภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 

       งานใหม่ของเลขท่ี................ ต าแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ในระดับช านาญการพิเศษ โดยงานท่ีปฏิบัติ
จะม ี
 

(1)  มีคุณภาพของงาน 
(2)  ความยุ่งยากซับซ้อน 
(3)  การก ากับตรวจสอบ และ  
(4)  การตัดสินใจ 
 

   มีการปฏิบัติทีไ่ม่น้อยไปกว่างานที่ได้ปฏิบัติ
ในระดับ ช านาญการ + ภารงานที่จะเพ่ิมขึ้นใน
ระดับช านาญการพิเศษ ดังนี้... 

 
1. ........................................................................ 

.......................... ( ด้านการปฏิบัตกิาร ระดบัช านาญการพเิศษ 
ข้อที่ยังไม่ได้ท า ) 

2. ........................................................................ 
.......................... ( ด้านการวางแผน ข้อที่ยังไม่ยังไมไ่ด้ท า )   

3. ....................................................................... 
.......................... ( ด้านประสานงาน ระดับช านาญการพิเศษ 
ข้อที่ยังไม่ได้ท า ) 
         4.  ..................................................................... 
.......................... ( ด้านการบริการ ระดับช านาญการพิเศษ ข้อ
ที่ยังไม่ได้ท า ) 

        ให้กลบัไปดวู่ำตำมมำตรฐำนฯ ระดบั

ช ำนำญกำรพิเศษ ใน 4 ด้ำน วำ่แตล่ะด้ำน

มีอะไรท่ีเรำยงัท ำไมค่รบ หรือยงัไมไ่ด้ท ำ ให้ 

น ำมำเขียนเป็น “งานใหม่” เพิ่มเตมิ 

ข้อนี ้องค์ฯ ท่ี 2-4  70 คะแนน 
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่ 

  

        ชิน้งาน :  การขออนุมัติเปล่ียนต าแหน่งของข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานองคก์รในก ากับ  พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว 
      การปฏบิตังิาน :  .......................................................... 
................................................................................................. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
 

 

       ชิ้นงาน :  การขออนุมัติปรับวฒุิของข้าราชการ  พนัก 
งานมหาวิทยาลัย  พนักงานองค์กรในก ากับ  พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว 
      การปฏบิตังิาน :  .......................................................... 
................................................................................................. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 

 

 

 
      ชิ้นงาน :  การขออนุมัติปรับวุฒขิองข้าราชการ  พนัก 
งานมหาวิทยาลัย  พนักงานองค์กรในก ากับ  พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว 
      การปฏบิตังิาน :  .......................................................... 
................................................................................................. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ให้เขียนการปฏิบัติงานของช้ินงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว” 
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ครบองค์ประกอบตามนี้ 

(1)  มีคุณภาพของงาน อย่างไร? 
(2)  มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร? 
(3)  มีการก ากับตรวจสอบ อย่างไร? และ  

        (4) มีการตัดสินใจ อย่างไร? 

 ซึง่ไมจ่ ำเป็นต้องเรียงตำม 4 ข้อตำมนี ้

  ให้เขียนการปฏิบัติงานของช้ินงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว” 
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ครบองค์ประกอบตามนี้ 

(1) มคีุณภาพของงาน อย่างไร? 
(2)  มคีวามยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร? 
(3)  มกีารก ากับตรวจสอบ อย่างไร? และ  

        (4) มกีารตัดสินใจ อย่างไร? 

 ซึง่ไมจ่ ำเป็นต้องเรียงตำม 4 ข้อตำมนี ้

  ให้เขียนการปฏิบัติงานของช้ินงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว” 
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ครบองค์ประกอบตามนี้ 

(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร? 
(2)  มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร? 
(3)  มีการก ากับตรวจสอบ อย่างไร? และ  

        (4) มีการตัดสินใจ อย่างไร? 

 ซึง่ไมจ่ ำเป็นต้องเรียงตำม 4 ข้อตำมนี ้
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3. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่ 

        

       ชิ้นงาน :  การขออนุมัติเปล่ียนต าแหน่งของข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในก ากบั  พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว 
      การปฏบิตังิาน :  .......................................................... 
................................................................................................. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 

 

        ชิน้งาน :  การขออนุมัตติัดโอนอัตราของข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานองค์กรในก ากบั  พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว 
      การปฏบิตังิาน :  .......................................................... 
................................................................................................. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 

 

      ชิน้งาน :  การขออนุมัติเปล่ียนเงื่อนไขการบรรจุของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  พนักงานองค์กรในก ากับ  พนักงานราชการ  
ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว 
      การปฏบิตังิาน :  .......................................................... 
................................................................................................. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ให้เขียนการปฏิบัติงานของช้ินงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว” 
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ครบองค์ประกอบตามนี้ 

(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร? 
(2)  มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร? 
(3)  มีการก ากับตรวจสอบ อย่างไร? และ  

        (4) มีการตัดสินใจ อย่างไร? 

 ซึง่ไมจ่ ำเป็นต้องเรียงตำม 4 ข้อตำมนี ้

  ให้เขียนการปฏิบัติงานของช้ินงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว” 
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ครบองค์ประกอบตามนี้ 

(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร? 
(2)  มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร? 
(3)  มีการก ากับตรวจสอบ อย่างไร? และ  

        (4) มีการตัดสินใจ อย่างไร? 

 ซึง่ไมจ่ ำเป็นต้องเรียงตำม 4 ข้อตำมนี ้

  ให้เขียนการปฏิบัติงานของช้ินงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว” 
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ครบองค์ประกอบตามนี้ 

(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร? 
(2)  มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร? 
(3)  มีการก ากับตรวจสอบ อย่างไร? และ  

        (4) มีการตัดสินใจ อย่างไร? 

 ซึง่ไมจ่ ำเป็นต้องเรียงตำม 4 ข้อตำมนี ้
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่ 

       

       ชิ้นงาน :  การขออนุมัติการคงอัตราของพนกังานมหาวิทยาลัย
โดยใช้เงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว 
      การปฏบิตังิาน :  .......................................................... 
................................................................................................. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
 

 

       ชิ้นงาน :  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ในงานท่ีปฏิบัติของขอ้ 1.-
7. 
      การปฏบิตังิาน :  .......................................................... 
................................................................................................. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….... 
 

 

      ชิน้งาน :  ใหป้รึกษา ค าแนะน า เบื้องต้นแก่คณะ/หน่วยงานต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานท่ีปฏิบัติของขอ้ 1.-7. 
      การปฏบิตังิาน :  .......................................................... 
................................................................................................. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  ให้เขียนการปฏิบัติงานของช้ินงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว” 
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ครบองค์ประกอบตามนี้ 

(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร? 
(2)  มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร? 
(3)  มีการก ากับตรวจสอบ อย่างไร? และ  

        (4) มกีารตัดสินใจ อย่างไร? 

 ซึง่ไมจ่ ำเป็นต้องเรียงตำม 4 ข้อตำมนี ้

  ให้เขียนการปฏิบัติงานของช้ินงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว” 
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ครบองค์ประกอบตามนี้ 

(1) มคีุณภาพของงาน อย่างไร? 
(2)  มคีวามยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร? 
(3)  มกีารก ากับตรวจสอบ อย่างไร? และ  

        (4) มีการตัดสินใจ อย่างไร? 

 ซึง่ไมจ่ ำเป็นต้องเรียงตำม 4 ข้อตำมนี ้

  ให้เขียนการปฏิบัติงานของช้ินงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว” 
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ครบองค์ประกอบตามนี้ 

(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร? 
(2)  มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร? 
(3)  มีการก ากับตรวจสอบ อย่างไร? และ  

        (4) มีการตัดสินใจ อย่างไร? 

 ซึง่ไมจ่ ำเป็นต้องเรียงตำม 4 ข้อตำมนี ้
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3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
งานเดิม งานใหม่ 

 
      ชิน้งาน :  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการก าหนดขนาดและ
อัตราก าลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      การปฏบิตังิาน :  .......................................................... 
................................................................................................. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 

 

 
 
 
 
 

  ให้เขียนการปฏิบัติงานของช้ินงานนี้เป็น “ร้อยแก้ว” 
โดยต้องเขียนให้ครอบคลุม่ครบองค์ประกอบตามนี้ 

(1) มีคุณภาพของงาน อย่างไร? 
(2)  มีความยุ่งยากซับซ้อน อย่างไร? 
(3)  มีการก ากับตรวจสอบ อย่างไร? และ  

        (4) มีการตัดสินใจ อย่างไร? 

 ซึง่ไมจ่ ำเป็นต้องเรียงตำม 4 ข้อตำมนี ้


