
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
 



 
 



๑๐๕ 
 

 

 
ต าแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ต ำแหน่งประเภทวิชำกำรในสำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จ ำแนกตำมลักษณะงำน
และกำรใช้ควำมรู้ในกำรท ำงำนเป็น ๔ กลุ่มงำน ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ 
 ๒. กลุ่มงำนดำ้นวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
 ๓. กลุ่มงำนด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพและกำรแพทย์ 
 ๔. กลุ่มงำนด้ำนวิทยำศำสตร์กำรเกษตร 

 ๑. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 

  ๑.๑ ความหมาย 
    หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ ทดสอบ ส ำรวจ ค้นคว้ำ วิจัย 
หรือศึกษำ และปฏิบัติงำนเกี่ยวกับสสำรและพลังงำน หรือวัตถุและกระบวนกำรที่สำมำรถสังเกตได้ 
ในธรรมชำติ โดยใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ ในระดับไม่ต่ ำกว่ำปริญญำทำงใดทำงหนึ่ง เช่น 
ทำงเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยำ ธรณีวิทยำ อุตุนิยมวิทยำ เป็นต้น ทั้งนี้ รวมทั้งลักษณะที่ใช้ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์
และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ด้วย แบ่งออกเป็น 

   ๑.๑.๑ วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ ได้แก่ ลักษณะงำนที่เกี่ยวกับสำขำเคมี ธรณีวิทยำ ฟิสิกส์  
ดำรำศำสตร์ อุตุนิยมวิทยำ ชีววิทยำ หรือวิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
   ๑.๑.๒ คณิตศำสตร์และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ลักษณะงำนที่ใช้ควำมรู้  
ทำงคณิตศำสตร์ หรือวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  ๑.๒ ลักษณะงาน 

    ๑.๒.๑ บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
     ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ ทดสอบ 
ตรวจสอบ และกำรผลิตที่ ใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์สำขำต่ำง  ๆ ซึ่งหมำยถึง กำรปฏิบัติกำร 
ทำงวิทยำศำสตร์ เพ่ือให้ทรำบถึงชนิด ปริมำณ องค์ประกอบ คุณภำพ หรือคุณสมบัติทำงวิทยำศำสตร์
และกำรผลิต รวมทั้งกำรพัฒนำระบบ กรรมวิธีและเทคนิคในกำรวิเครำะห์ ซึ่งมีลักษณะเป็นงำน  
ที่ต้องใช้ควำมรู้ ทฤษฎี หลักกำรและวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ เช่น กำรวิเครำะห์ วัตถุดิบ แร่ธำตุ น้ ำ 
อำหำร สำรอินทรีย์ สำรอนินทรีย์ และสิ่งของอ่ืน ๆ เพ่ือรับรองหรือควบคุมคุณภำพ หรือใช้ประโยชน์ 
ในกำรอุตสำหกรรม กำรค้ำ กำรเก็บภำษี กำรด ำเนินคดี หรือเพ่ือกำรเผยแพร่ควำมรู้แก่ประชำชน 
รวมทั้งกำรส ำรวจ ค้นคว้ำ เพ่ือหำข้อเท็จจริงและน ำมำวิเครำะห์  ติดตำมเสนอข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ 
เช่น กำรส ำรวจสภำพธรณีวิทยำ อุทกวิทยำ หรืออุตุนิยมวิทยำ ตลอดจนกำรออกแบบวำงระบบและ
วิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสถิติ และด้ำนระบบงำนคอมพิวเตอร์ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือกำรสอน 
หรือกำรฝึกอบรมในวิชำชีพนั้น ๆ  

เอกสารแนบ ๑ 



๑๐๖ 
 

 

 
    ๑.๒.๒ วิจัยและพัฒนำ 
     ต ำแหน่งต่ำง  ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรวิจัยและพัฒนำ 
ทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งหมำยถึง กำรศึกษำ ค้นคว้ำ ทดลองหรืออ่ืน ๆ ตำมวิธีทำงวิทยำศำสตร์ โดยมี
จุดมุ่งหมำยให้ได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่เพ่ือตั้งเป็นกฎ ทฤษฎี หรือค ำอธิบำยปรำกฏกำรณ์หรือพิสูจน์  
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล รูปแบบ วิธีกำร ทฤษฎี หรือกฎที่ยอมรับกันอยู่เดิม รวมทั้ง กำรพัฒนำ
รูปแบบและวิธีกำร เพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งใหม่ วิธีกำรใหม่ที่ท ำให้กำรท ำงำนมีประสิทธิภำพสูงขึ้น  
โดยต ำแหน่งนั้นต้องมีกำรปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ
ของต ำแหน่ง 

 ๒. กลุ่มงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

  ๒.๑ ความหมาย 
    หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมลักษณะกำรประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมสถำปัตยกรรมสำขำต่ำง ๆ เช่น กำรส ำรวจ ออกแบบ ค ำนวณ ควบคุม กำรก่อสร้ำง 
งำนวิศวกรรมกำรผลิต กำรตรวจสอบระบบวิศวกรรม กำรตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูล วำงแผน และ
โครงกำรบ ำรุงรักษำ เป็นต้น และลักษณะงำนที่ เกี่ยวกับกำรประยุกต์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  
เพ่ือพัฒนำวิธีกำรหรือควำมรู้และเครื่องมือใหม่  ๆ เพ่ือให้ได้ประโยชน์ในเชิงวัตถุเพ่ือกำรบริโภค 
และอุปโภค ที่นอกเหนือไปจำกลักษณะงำนของกลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพและกำรแพทย์ และ
วิทยำศำสตร์กำรเกษตร 

  ๒.๒ ลักษณะงาน 

     ๒.๒.๑ บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
      ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติที่ต้องใช้หลักวิชำชีพ วิศวกรรมหรือ
สถำปัตยกรรมหรือเทคโนโลยีสำขำต่ำง ๆ เพ่ือปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงเกี่ยวกับ 
กำรวำงแผน กำรตรวจสอบ กำรวำงโครงกำร กำรควบคุม กำรบ ำรุงรักษำ กำรส ำรวจ ออกแบบ และ
กำรก ำหนดมำตรฐำน รวมทั้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี หรือกำรสอน หรือกำรฝึกอบรมในวิชำชีพนั้น ๆ  
    ๒.๒.๒ วิจัยและพัฒนำ 
      ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนค้นคว้ำหรือวิจัยเพ่ือทรำบปรำกฏกำรณ์  
กำรพัฒนำทฤษฎี หลักกำร มำตรฐำน หลักวิชำ ด้วยวิธีกำรอย่ำงมีระบบ โดยยึดถือข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐำน
ด้วยวิธีกำรทดลอง วิเครำะห์ เปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีกำรอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มำ ซึ่งควำมรู้ใหม่  
กฎ ทฤษฎีหรือวิธีกำรใหม่ และเพ่ือพิสูจน์ทรำบและขยำยข้อควำมรู้ หรือทฤษฎี หลักกำร และวิธีกำร
ทำงวิศวกรรม สถำปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ในกำรพัฒนำมำตรฐำนทำงวิชำกำรให้มีประสิทธิภำพ
สูงขึ้น รวมทั้งงำนที่ยุ่งยำกและงำนวิศวกรรมที่ปรึกษำ ซึ่งหมำยถึงกำรใช้ควำมรู้ในสำขำวิศวกรรม 
สถำปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนทำงวิชำกำรในกำรสร้ำงกำรผลิต กำรประกอบ 



๑๐๗ 
 

 

กำรติดตั้ง และงำนให้ค ำปรึกษำแนะน ำที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถระดับสูงหรืออ่ืน  ๆ ที่ต้องกำร 
ควำมริเริ่มใหม่หรือกำรคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่  ๆ ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ โดยใช้ 
ควำมช ำนำญและเชี่ยวชำญระดับสูง โดยต ำแหน่งนั้นต้องมีกำรปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๖๐ ของกำรปฏิบัติงำนประจ ำของต ำแหน่ง 

 ๓. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 

  ๓.๑ ความหมาย 
    หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมลักษณะกำรประกอบวิชำชีพ
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพและกำรแพทย์ และกำรด ำเนินงำนต้องใช้ควำมรู้เฉพำะด้ำนในกำรสนับสนุน
กำรประกอบวิชำชีพนั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อกำรด ำเนินกำรตรวจวินิจฉัยป้องกัน ส่งเสริม รักษำ และฟ้ืนฟูสุขภำพ 
รวมทั้งกำรบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข โดยใช้ควำมรู้ในระดับปริญญำ 

  ๓.๒  ลักษณะงาน 
    ๓.๒.๑ บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
      ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติตำมลักษณะกำรประกอบวิชำชีพ 
เวชกรรม กำรสนับสนุนกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมและโรคศิลป์ เพ่ือตรวจวินิจฉัยและรักษำ รวมทั้ง
ต ำแหน่งที่ต้องใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์สุขภำพเพ่ือปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง 
ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตรวจวินิจฉัยป้องกันส่งเสริม รักษำ และฟ้ืนฟูสุขภำพ ได้แก่ กำรใช้ควำมรู้  
ในหลักวิชำกำรวิทยำศำสตร์สุขภำพเฉพำะสำขำ ในกำรติดตำม เฝ้ำระวัง กำรดูแลรักษำ สุขภำพ  
กำรบ ำบัดฟ้ืนฟู รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนกำรบ ำบัดรักษำ และกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
ด้ำนกำรแพทย์และสนับสนุนกำรแพทย์ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือกำรสอนหรือกำรฝึกอบรม  
ในวิชำชีพนั้น ๆ  
    ๓.๒.๒ วิจัยและพัฒนำ 
     ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ทำงวิชำชีพ และหรือตำมลักษณะ
กำรประกอบโรคศิลป์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรแพทย์ ทันตแพทย์ 
รวมทั้งกำรน ำเอำวิธีกำรหลักกำรกฎเกณฑ์และทฤษฎีที่พบใหม่ หรือที่มีอยู่เดิมมำผสมผสำน ปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ือให้ได้วิธีกำรหรือรูปแบบที่มีคุณค่ำเหมำะสมกับงำนในด้ำนสำธำรณสุข รวมทั้งกำรก ำหนดมำตรฐำน
งำนสำธำรณสุข กำรจัดกำรควบคุมระบบงำนพัฒนำวิชำกำร กำรพัฒนำรูปแบบและกลวิธีที่จะส่งเสริม
สนับสนุนให้มีกำรจัดกำรส่งเสริมสุขภำพ โดยต ำแหน่งนั้นต้องมีกำรปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๖๐ ของกำรปฏิบัติงำนประจ ำของต ำแหน่ง 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 

 ๔. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร 
  ๔.๑ ความหมาย 
    หมำยถึง กลุ่มงำนที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติที่ต้องใช้หลักวิชำกำรเกษตร เพ่ือปฏิบัติงำน
ที่เกี่ยวข้องกับพืช ดิน น้ ำ สภำวะแวดล้อม แมลง สัตว์ จุลินทรีย์ วัสดุ และเครื่องมือกำรเกษตร โดยใช้
ควำมรู้ทำงวิชำกำรเกษตรในระดับไม่ต่ ำกว่ำปริญญำ 
  ๔.๒ ลักษณะงาน 
    ๔.๒.๑ บริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
      ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติที่ต้องใช้หลักวิชำกำรเกษตร  
เพ่ือปฏิบัติงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงเกี่ยวกับกำรเกษตร ได้แก่ ค้นคว้ำ ทดลอง วิเครำะห์ 
ทดสอบ ตรวจสอบ วินิจฉัย จ ำแนก ผลิต ควบคุม อนุรักษ์ ปรับปรุง บริกำรหรือถ่ำยทอดควำมรู้ 
ทำงวิชำกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืช ดิน น้ ำ สภำวะแวดล้อม แมลง สัตว์ จุลินทรีย์ วัสดุและเครื่องมือ
กำรเกษตรแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    ๔.๒.๒  วิจัยและพัฒนำ 
      ต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่มีลักษณะงำนศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัยเกี่ยวกับเกษตร พืชศำสตร์ 
กีฏวิทยำ ปฐพีศำสตร์ สัตวศำสตร์ ประมง วนศำสตร์ ในกำรค้นคว้ำ ทดลองขั้นพ้ืนฐำนหรือขั้นประยุกต์
กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ สังเกต หรือวิธีใดก็ตำม เพ่ือค้นหำพันธุ์ วิธีกำร ข้อมูล กฎ หรือทฤษฎีใหม่ 
รวมทั้งกำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำหรือแก้ไขของเดิมให้ดียิ่งขึ้น และรวมถึง
กำรตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ฟ้ืนฟูและบ ำบัดรักษำสัตว์ที่ต้องใช้ควำมรู้ในระดับปริญญำ โดยต ำแหน่งนั้น
ต้องมีกำรปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ของกำรปฏิบัติงำนประจ ำของต ำแหน่ง 



๑๐๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

บัญชรีายชื่อสายงานของต าแหน่งประเภทวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สายงาน ต าแหน่ง 

๑. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ   

  ๑. วชิำกำรคอมพิวเตอร์   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

  ๒. วชิำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ   นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  ๓. วชิำกำรสถิติ   นักวิชำกำรสถิติ 

  ๔. วิทยำศำสตร์     นักวิทยำศำสตร์ 

  ๕. นิวเคลียร์ฟิสิกส์    นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 

  ๖. ฟิสิกส์รังสี    นักฟิสิกส์รังสี 

  ๗. นิวเคลียร์เคมี   นักนิวเคลียร์เคมี 

  ๘. ชวีวิทยำรังสี    นักชีววิทยำรังส ี

  ๙. ธรณีวิทยำ   นักธรณีวิทยำ 

  ๑๐. วิชำกำรอุทกวิทยำ   นักอุทกวิทยำ 

  ๑๑. อุตุนิยมวิทยำ   นักอุตุนิยมวิทยำ 

  ๑๒. วิทยำศำสตร์นิวเคลียร์   นักวิทยำศำสตร์นิวเคลียร์ 

๒. กลุ่มงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลย ี  

  ๑. วชิำกำรชั่งตวงวัด   นักวิชำกำรชั่งตวงวัด 

  ๒. วชิำกำรมำตรฐำน   นักวิชำกำรมำตรฐำน 

  ๓. วิศวกรรมชลประทำน   วิศวกรชลประทำน 

  ๔. วิศวกรรม   วิศวกร 

  ๕. วิศวกรรมโยธำ   วิศวกรโยธำ 

  ๖. วิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรเครื่องกล 

  ๗. วิศวกรรมไฟฟ้ำ   วิศวกรไฟฟ้ำ 

  ๘. วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร   วิศวกรไฟฟ้ำสื่อสำร 

  ๙. วิศวกรรมส ำรวจ   วิศวกรส ำรวจ 



๑๑๐ 
 

 

สายงาน ต าแหน่ง 

  ๑๐. วิศวกรรมเหมืองแร่   วิศวกรเหมืองแร่ 

  ๑๑. วิศวกรรมปิโตรเลียม   วิศวกรปิโตรเลียม 

  ๑๒. วิศวกรรมโลหกำร   วิศวกรโลหกำร 

  ๑๓. วิศวกรรมกำรเกษตร   วิศวกรกำรเกษตร 

  ๑๔. วิศวกรรมนิวเคลียร์   วิศวกรนิวเคลียร์ 

  ๑๕. วิชำกำรกษำปณ์   นักวิชำกำรกษำปณ์ 

  ๑๖. วิศวกรรมรังวัด   วิศวกรรังวัด 

  ๑๗. สถำปัตยกรรม   สถำปนิก 

  ๑๘. ภูมิสถำปัตยกรรม   ภูมิสถำปนิก 

  ๑๙. วิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำย   นักวิชำกำรแผนที่ภำพถ่ำย 

  ๒๐. ผังเมือง   นักผังเมือง 

  ๒๑. ตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนกำรบิน   นักตรวจสอบควำมปลอดภัยด้ำนกำรบิน 

  ๒๒. เดินเรือ   นักเดินเรือ 

  ๒๓. ช่ำงกลเรือ   นำยช่ำงกลเรือ 

  ๒๔. น ำร่อง   เจ้ำพนักงำนน ำร่อง 

  ๒๕. ตรวจท่ำ   เจ้ำพนักงำนตรวจท่ำ 

  ๒๖. ตรวจเรือ   เจ้ำพนักงำนตรวจเรือ 

๓. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ 

  ๑. นิติวิทยำศำสตร์   นักนิติวิทยำศำสตร์ 

  ๒. แพทย ์   นำยแพทย์ 

  ๓. แพทย์แผนไทย   นักกำรแพทย์แผนไทย 

  ๔. ทันตแพทย์   ทันตแพทย์ 

  ๕. วิทยำศำสตร์กำรแพทย์   นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

  ๖. เภสัชกรรม   เภสัชกร 

  ๗. วชิำกำรอำหำรและยำ   นักวิชำกำรอำหำรและยำ 



๑๑๑ 
 

 

สายงาน ต าแหน่ง 

  ๘. โภชนำกำร   นักโภชนำกำร 

  ๙. วชิำกำรสำธำรณสุข   นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

  ๑๐. วิชำกำรพยำบำล   นักวิชำกำรพยำบำล 

  ๑๑. พยำบำลวิชำชีพ   พยำบำลวิชำชีพ 

  ๑๒. รังสีกำรแพทย์   นักรังสีกำรแพทย์ 

  ๑๓. กำยภำพบ ำบัด   นักกำยภำพบ ำบัด 

  ๑๔. กิจกรรมบ ำบัด   นักกิจกรรมบ ำบัด 

  ๑๕. เวชศำสตร์กำรสื่อควำมหมำย   นักเวชศำสตร์กำรสื่อควำมหมำย 

  ๑๖. เทคนิคกำรแพทย์   นักเทคนิคกำรแพทย์ 

  ๑๗. กำยอุปกรณ์   นักกำยอุปกรณ์ 

  ๑๘. จิตวิทยำคลินิก   นักจิตวิทยำคลินิก 

  ๑๙. เทคโนโลยีหวัใจและทรวงอก   นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

๔. กลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร  

  ๑. วชิำกำรผลิตภัณฑ์อำหำร   นักวิชำกำรผลิตภัณฑ์อำหำร 

  ๒. วชิำกำรเกษตร   นักวิชำกำรเกษตร 

  ๓. ส ำรวจดิน   นักส ำรวจดิน 

  ๔. วชิำกำรป่ำไม้   นักวิชำกำรป่ำไม้ 

  ๕. วชิำกำรประมง   นักวิชำกำรประมง 

  ๖. วชิำกำรสัตวบำล   นักวิชำกำรสัตวบำล 

  ๗. วชิำกำรโรคพืช   นักวิชำกำรโรคพืช 

  ๘. สัตววิทยำ   นักสัตววิทยำ 

  ๙. กีฏวิทยำ   นักกีฏวิทยำ 

  ๑๐. นำยสัตวแพทย์   นำยสัตวแพทย์ 

 



 
 

 
 
 
 



๑๑๓ 
 

 

 
การจัดกลุ่มงานต าแหน่งประเภททั่วไป 

 ต ำแหน่งประเภททั่วไป อำจจ ำแนกตำมลักษณะงำนและกำรใช้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนออกได้
เป็น ๔ กลุ่มงำน ดังนี้                                                                              
 ๑. กลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป กลุ่มงำนที่มีลักษณะกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับงำน 
ในส ำนักงำน กำรให้บริกำรในข้ันพื้นฐำนที่จะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร เป็นงำนที่มีระบบ
และขั้นตอนกำรท ำงำนที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนมำก อำจใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
ในส ำนักงำนเกี่ยวกับกำรช่วยจัดกำร กำรเก็บรักษำ กำรบันทึกและค ำนวณข้อมูล โดยกำรปฏิบัติภำรกิจนั้น
อำจเกี่ยวข้องกับกำรใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในส ำนักงำน 

 ๒. กลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ  กลุ่มงำนที่มีลักษณะกำรปฏิบัติงำน
ให้บริกำรเบื้องต้นตำมภำรกิจหลักของส่วนรำชกำรโดยเฉพำะ 

 ๓. กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน กลุ่มงำนที่มีลักษณะกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับงำนช่ำงเทคนิค
หรืองำนช่ำงวิทยำศำสตร์ทำงด้ำนกำยภำพหรือชีวภำพ เป็นกำรปรับใช้ทฤษฎีกับวิธีกำรปฏิบัติงำนเฉพำะ 
ในภำคสนำม หรือกำรควบคุมก ำกับเครื่องใช้ทำงเทคนิคที่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์
โดยตรงทำงเทคนิคเฉพำะด้ำน หรืออำจต้องใช้ผู้ปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรศึกษำหรือฝึกปฏิบัติเป็นกำร
เฉพำะทำงมำปฏิบัติงำนดังกล่ำว 

 ๔. กลุ่มงานที่ใช้ทักษะและความช านาญงานเฉพาะตัว กลุ่มงำนที่มีลักษณะกำรปฏิบัติงำน 
ที่อำศัยฝีมือควำมช ำนำญกำรเฉพำะตัว หรือควำมสำมำรถเฉพำะตัวของผู้ปฏิบัติงำนค่อนข้ำงสูง 
นอกเหนือจำกควำมรู้ที่ได้มำจำกกำรศึกษำเฉพำะทำง 

เอกสารแนบ ๒ 



๑๑๔ 
 

 

บัญชีรายชื่อสายงานของต าแหน่งประเภททั่วไป 

สายงาน ต าแหน่ง 
๑.  กลุ่มงานธุรการหรือบริการทั่วไป 
๑. ปฏิบัติงำนธุรกำร 
๒. ปฏิบัติงำนพัสดุ 
๓. ปฏิบัติงำนกำรเงินและบัญชี 
๔. ปฏิบัติงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
๕. ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ 
๖. ปฏิบัติงำนห้องสมุด 

 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
เจ้ำพนักงำนพัสดุ 
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 
เจ้ำพนักงำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ 
เจ้ำพนักงำนห้องสมุด 

๒. กลุ่มงานที่ปฏิบัติภารกจิหลักของส่วนราชการ 

๑. ประสำนงำนกำรปกครอง 
๒. ปฏิบัติงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
๓. ปฏิบัติงำนสถิติ 
๔. ปฏิบัติงำนเวชสถิต ิ
๕. ปฏิบัติงำนรำชทัณฑ์ 
๖. ปฏิบัติงำนกำรคลัง 
๗. ปฏิบัติงำนตรวจสอบบัญชี 
๘. ปฏิบัติงำนศุลกำกร 
๙. ปฏิบัติงำนสรรพสำมิต 
๑๐. ปฏิบัติงำนสรรพำกร 
๑๑. ปฏิบัติงำนส่งเสริมสหกรณ์ 
๑๒. ปฏิบัติงำนกำรพำณิชย์ 
๑๓. ปฏิบัติงำนชั่งตวงวัด 

เจ้ำหน้ำที่ปกครอง 
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
เจ้ำพนักงำนสถิติ 
เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ 
เจ้ำพนักงำนรำชทัณฑ์ 
เจ้ำพนักงำนกำรคลัง 
เจ้ำพนักงำนตรวจสอบบัญชี 
เจ้ำพนักงำนศุลกำกร 
เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต 
เจ้ำพนักงำนสรรพำกร 
เจ้ำพนักงำนส่งเสริมสหกรณ์ 
เจ้ำพนักงำนกำรพำณิชย์ 
เจ้ำพนักงำนชั่งตวงวัด 

๑๔. ปฏิบัติงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม 
๑๕. ปฏิบัติงำนทรัพยำกรธรณี 
๑๖. ปฏิบัติงำนขนส่ง 
๑๗. ปฏิบัติงำนกำรข่ำว 
๑๘. ประกำศและรำยงำนข่ำว 
๑๙. ปฏิบัติงำนเคหกิจเกษตร 
๒๐. ปฏิบัติงำนอำชีวบ ำบัด 
๒๑. ปฏิบัติงำนตรวจโรงงำน 
๒๒. ปฏิบัติงำนอบรมและฝึกวิชำชีพ 

เจ้ำพนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรม 
เจ้ำพนักงำนทรัพยำกรธรณี 
เจ้ำพนักงำนขนส่ง 
เจ้ำพนักงำนกำรข่ำว 
ผู้ประกำศและรำยงำนข่ำว 
เจ้ำพนักงำนเคหกิจเกษตร 
เจ้ำพนักงำนอำชีวบ ำบัด 
เจ้ำพนักงำนตรวจโรงงำน 
เจ้ำพนักงำนอบรมและฝึกวิชำชีพ 

 



๑๑๕ 
 

 

สายงาน ต าแหน่ง 
๒๓. ปฏิบัติงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 
๒๔. อนุศำสน์ 
๒๕. ปฏิบัติงำนพิพิธภัณฑ์ 
๒๖. ปฏิบัติงำนวัฒนธรรม 
๒๗. ปฏิบัติงำนกำรศำสนำ 
๒๘. ปฏิบัติงำนแรงงำน 
๒๙. ปฏิบัติงำนพัฒนำชุมชน 
๓๐. ปฏิบัติงำนที่ดิน 
๓๑. ปฏิบัติงำนช่วยนักจดหมำยเหตุ 
๓๒. ปฏิบัติงำนประเมินรำคำทรัพย์สิน 
๓๓. ปฏิบัติงำนพัฒนำสังคม 

เจ้ำพนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 
อนุศำสนำจำรย์ 
เจ้ำพนักงำนพิพิธภัณฑ์ 
เจ้ำพนักงำนวัฒนธรรม 
เจ้ำพนักงำนกำรศำสนำ 
เจ้ำพนักงำนแรงงำน 
เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 
เจ้ำพนักงำนที่ดิน 
เจ้ำพนักงำนจดหมำยเหตุ 
เจ้ำพนักงำนประเมินรำคำทรัพย์สิน 
เจ้ำพนักงำนพัฒนำสังคม 

๓. กลุ่มงานเทคนิคเฉพาะด้าน  
๑. ปฏิบัติงำนเดินเรือ 
๒. ปฏิบัติงำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 
๓. ปฏิบัติงำนสื่อสำร 
๔. ปฏิบัติงำนช่ำงชลประทำน 
๕. ปฏิบัติงำนกำรเกษตร 
๖. ปฏิบัติงำนป่ำไม้ 
๗. ปฏิบัติงำนประมง 
๘. ปฏิบัติงำนสัตวบำล 
๙. ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์ 
๑๐. ปฏิบัติงำนอุทกวิทยำ 
๑๑. ปฏิบัติงำนอุตุนิยมวิทยำ 
๑๒. ปฏิบัติงำนโภชนำกำร 
๑๓. พยำบำลเทคนิค 
๑๔. ปฏิบัติงำนรังสีกำรแพทย์ 
๑๕. สัตวแพทย ์
๑๖. ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
๑๗. ปฏิบัติงำนเภสัชกรรม 
๑๘. ปฏิบัติงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู 
๑๙. ปฏิบัติงำนทันตสำธำรณสุข 

เจ้ำพนักงำนเดินเรือ 
เจ้ำพนักงำนควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 
เจ้ำพนักงำนสื่อสำร 
นำยช่ำงชลประทำน 
เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร 
เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ 
เจ้ำพนักงำนประมง 
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล 
เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์ 
เจ้ำพนักงำนอุทกวิทยำ 
เจ้ำพนักงำนอุตุนิยมวิทยำ 
โภชนำกร 
พยำบำลเทคนิค 
เจ้ำพนักงำนรังสีกำรแพทย์ 
สัตวแพทย์ 
เจ้ำพนักงำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรม 
เจ้ำพนักงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู 
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข 
 



๑๑๖ 
 

 

สายงาน ต าแหน่ง 
๒๐. ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข 
๒๑. ปฏิบัติงำนช่ำงโยธำ 
๒๒. ปฏิบัติงำนรังวัด 
๒๓. ปฏิบัติงำนช่ำงส ำรวจ 
๒๔. ปฏิบัติงำนช่ำงขุดลอก 
๒๕. ปฏิบัติงำนช่ำงเครื่องกล 
๒๖. ปฏิบัติงำนช่ำงอำกำศยำน 
๒๗. ปฏิบัติงำนช่ำงส ำรวจสภำพรถ 
๒๘. ปฏิบัติงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๒๙. ปฏิบัติงำนช่ำงไฟฟ้ำ 
๓๐. ปฏิบัติงำนช่ำงเทคนิค 
๓๑. ปฏิบัติงำนช่ำงเหมืองแร่ 
๓๒. ปฏิบัติงำนช่ำงออกแบบเรือ 
๓๓. ปฏิบัติงำนออกแบบผลิตภัณฑ์ 
๓๔. ปฏิบัติงำนเขียนแบบ 
๓๕. ปฏิบัติงำนช่ำงกำยอุปกรณ์ 
๓๖. ปฏิบัติงำนช่ำงทันตกรรม 
๓๗. ครูกำรศึกษำพิเศษ 

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
นำยช่ำงโยธำ 
นำยช่ำงรังวัด 
นำยช่ำงส ำรวจ 
นำยช่ำงขุดลอก 
นำยช่ำงเครื่องกล 
นำยช่ำงอำกำศยำน 
นำยช่ำงตรวจสภำพรถ 
เจ้ำพนักงำนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
นำยช่ำงไฟฟ้ำ 
นำยช่ำงเทคนิค 
นำยช่ำงเหมืองแร่ 
นำยช่ำงออกแบบเรือ 
เจ้ำพนักงำนออกแบบผลิตภัณฑ์ 
นำยช่ำงเขียนแบบ 
ช่ำงกำยอุปกรณ์ 
ช่ำงทันตกรรม 
ครูกำรศึกษำพิเศษ 

๔. กลุ่มงานที่ใช้ทกัษะและความช านาญงานเฉพาะตวั 
๑. ปฏิบัติงำนอำลักษณ์ 
๒. ปฏิบัติงำนดูเงิน 
๓. ปฏิบัติงำนช่ำงโลหะ 
๔. ปฏิบัติงำนช่ำงศิลป์ 
๕. ปฏิบัติงำนช่ำงศิลปกรรม 
๖. ปฏิบัติงำนลิขิต 
๗. ปฏิบัติงำนช่ำงหล่อ 
๘. ปฏิบัติงำนช่ำงพิมพ์ 
๙. ปฏิบัติงำนช่ำงภำพ 
๑๐. ช่ำงอำภรณ ์
๑๑. นำฏศิลป ์
๑๒. ดุริยำงคศิลป ์
๑๓. คีตศิลป ์

เจ้ำพนักงำนอำลักษณ์ 
เจ้ำพนักงำนดูเงิน 
นำยช่ำงโลหะ 
นำยช่ำงศิลป์ 
นำยช่ำงศิลปกรรม 
เจ้ำพนักงำนลิขิต 
นำยช่ำงหล่อ 
นำยช่ำงพิมพ์ 
นำยช่ำงภำพ 
ช่ำงอำภรณ ์
นำฏศิลปิน 
ดุริยำงคศิลปิน 
คีตศิลปิน 

 



๑๑๗ 
 

 

 
คณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

 โดยที่พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๕๑ มำตรำ  ๔๗ ก ำหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวง 
มีอ ำนำจก ำหนดต ำแหน่ง ทั้งจ ำนวน ประเภท สำยงำน และระดับ ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 
ดังนั้น เพ่ือให้กำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ และมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
รวมทั้งให้เกิดควำมรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ ก.พ. จึงก ำหนดให้มีคณะกรรมกำร
กำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง ท ำหน้ำที่พิจำรณำเสนอแนะกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทบริหำร 
ระดับต้นและระดับสูง และพิจำรณำเสนอแนะกำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่ง
ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป 
ระดับทักษะพิเศษ รวมทั้งกำรพิจำรณำกลั่นกรองต ำแหน่งในสำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มีลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำหรืองำนลักษณะอ่ืนที่มีคุณค่ำเทียบได้กับลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำ  
ในลักษณะกรอบระดับต ำแหน่ง เป็นระดับปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพิเศษ  
ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด เพื่อเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำและมีมติต่อไป  

๑. องค์ประกอบคณะกรรมการ 
   คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง ประกอบด้วยกรรมกำร จ ำนวน ๘  คน ที่ อ.ก.พ. กระทรวง 

เป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้ง โดยประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก .พ. คัดเลือก 
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ใน
บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. จัดท ำ จ ำนวน ๒ คน และเลขำธิกำร ก.พ. หรือผู้แทน ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงบประมำณ หรือผู้แทน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
หรือผู้แทน เลขำธิกำร ก.พ.ร. หรือผู้แทน อธิบดีกรมบัญชีกลำง หรือผู้แทน เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง ที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวง เป็นเลขำนุกำร และแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรของกระทรวง กรม และข้ำรำชกำรส ำนักงำน ก .พ. ท ำหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ทั้งนี้ กรณีกรรมกำรโดยต ำแหน่ง หำกจะมอบหมำยผู้แทน ให้มอบหมำยผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทบรหิำร ระดับต้นหรือระดับสูง ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง หรือประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ
หรือระดับทรงคุณวุฒิ 

๒.  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวงมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ พิจำรณำรำยละเอียดกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทบริห ำร ระดับต้นและระดับสูง  
ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป 

เอกสารแนบ ๓ 



๑๑๘ 
 

 

ระดับทักษะพิเศษ ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในสังกัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ที่ ก.พ. ก ำหนด ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 ๒.๒ พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะงำน หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 
 ๒.๓ พิจำรณำประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๒.๔ พิจำรณำกลั่นกรองต ำแหน่งในสำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะ
งำนวิจัยและพัฒนำหรืองำนลักษณะอ่ืนที่มีคุณค่ำเทียบได้กับลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำ ในลักษณะ
กรอบระดับต ำแหน่ง เป็นระดับปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไข ที่ ก.พ. ก ำหนด  
 ๒.๕ มีอ ำนำจเรียกเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องหรือเรียกให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอ่ืนใดชี้แจง
หรือแสดงควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 
 ๒.๖ รำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
และกำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำต่อไป 
 ๒.๗ ปฏิบัติภำรกิจอ่ืนตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวง มอบหมำย  

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ให้ อ.ก.พ. กระทรวง ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

ตำมตัวอย่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

๔. การประชุมคณะกรรมการ 
       กำรประชุมคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ  
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ในกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง         
ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง
ท ำหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำร กำรวินิจฉัยชี้ขำดให้ถือเสียงข้ำงมำก ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำน
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

๕. วาระของคณะกรรมการ และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ 
         ให้กรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง มีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ ๒ ปี 
กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
          เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนก ำหนด ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมกำรแทน  
 ส ำหรับต ำแหน่งประธำนกรรมกำร หำกว่ำงลงก่อนก ำหนด ก.พ. จะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจำก
บัญชีรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และแจ้งให้ อ .ก.พ. กระทรวง ทรำบ           
เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน จะไม่แต่งตั้งกรรมกำรแทนก็ได้ 
และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนนั้น ให้อยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำก ำหนดเวลำของผู้ซึ่งตนแทน 



๑๑๙ 
 

 

 นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระแล้ว ให้กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 
(๑)  ตำย 
(๒)  ลำออก 
(๓)  ขำดคุณสมบัติของกำรเป็นกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับระดับสูง 
(๔)   ได้รับโทษจ ำคุกโดยกำรพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท ำโดย

ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 



 
 



๑๒๑ 
 

 

 

           

  

ค ำสั่ง .................................... 
ที่ ............................... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง ............................. 
 
 

 โดยที่ ก.พ. ก ำหนดให้ อ.ก.พ. กระทรวง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง  
ท ำหน้ำที่พิจำรณำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรก ำหนดต ำแหน่ง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
กำรก ำหนดต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนด ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงพิจำรณำและมีมติต่อไป เพ่ือให้กำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง
ของกระทรวงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ หลักกำร และ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ระดับสูงของกระทรวง ................................ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นประธำน 
 ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นกรรมกำร 
 ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เป็นกรรมกำร 
 ๔) เลขำธิกำร ก.พ. หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร 
 ๕) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร 
 ๖) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ เป็นกรรมกำร 
  และสังคมแห่งชำติ หรือผู้แทน  
 ๗) เลขำธิกำร ก.พ.ร. หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร 
 ๘) อธิบดีกรมบัญชีกลำง หรือผู้แทน เป็นกรรมกำร 
 ๙) ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กองที่รับผิดชอบ เป็นเลขำนุกำร 
  งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของกระทรวง 
        ๑๐) เจ้ำหน้ำที่ของกระทรวง/กรม ที่ได้รับมอบหมำย เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        ๑๑) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมำย เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง 
 

 



๑๒๒ 
 

 

โดยให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

๑) พิจำรณำรำยละเอียดกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้น และระดับสูง ประเภท
อ ำนวยกำรระดับสูง ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ และระดับทรงคุณวุฒิ และประเภททั่วไป ระดับ
ทักษะพิเศษ ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ในสังกัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ที ่ก.พ. ก ำหนด ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒) พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะงำน หน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

๓) พิจำรณำประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 

 ๔) พิจำรณำกลั่นกรองต ำแหน่งในสำยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะงำนวิจัย
และพัฒนำหรืองำนลักษณะอ่ืนที่มีคุณค่ำเทียบได้กับลักษณะงำนวิจัยและพัฒนำ ในลักษณะกรอบระดับ
ต ำแหน่ง เป็นระดับปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำรหรือช ำนำญกำรพิเศษ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ที่ ก.พ. ก ำหนด  

๕) มีอ ำนำจเรียกเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องหรือเรียกให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอ่ืนใดชี้แจง
หรือแสดงควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 

๖) รำยงำนผลกำรพิจำรณำกำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่ง 
และกำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่ง เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำต่อไป 

๗) ปฏิบัติภำรกิจอ่ืนตำมที่ อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมำย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ................................ 
 
 

                                                             (...........................................................)  

                                               รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง ....................................... 
                              ประธำน อ.ก.พ. 
 
 
 

 
 
 



๑๒๓ 
 

 

เอกสารแนบ ๔ 

 
หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน 

ส าหรับ 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒ ิ  
 

กำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ
เชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนเพ่ือวัดคุณภำพงำนของต ำแหน่ง  
ตำมลักษณะงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดองค์ประกอบหลักในกำรประเมินค่ำงำน  
๓ ด้ำน ซึ่งประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบย่อยที่มีควำมสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี้ 

 ๑. องค์ประกอบหลักด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรอบรู้ ควำมช ำนำญงำน และทักษะที่พัฒนำขึ้นมำจำกประสบกำรณ์  
กำรท ำงำนและกำรฝึกฝน ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนั้นต้องมีเป็นพ้ืนฐำน เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ของต ำแหน่งนั้นได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ ซึ่งจ ำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้  
๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่๑ ควำมรู้และควำมช ำนำญ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ ควำมสำมำรถ  
ควำมรอบรู้ ควำมช ำนำญงำน และทักษะที่จะต้องมีเพ่ือปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จลุล่วงไปได้ โดยพิจำรณำจำก
สภำพงำนของต ำแหน่งนั้น 

องค์ประกอบที ่๒  กำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในกำรบริหำรจัดกำรที่ต้องกำรของต ำแหน่งนั้น ๆ โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำน และกำรบริหำรจัดกำร
ในกำรวำงแผน ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรปฏิบัติงำน และกำรท ำงำนเป็นทีม 

องค์ประกอบที ่๓  กำรสื่อสำรและปฏิสัมพันธ์ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรกับผู้อ่ืน กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน หรือกำรให้ผู้อ่ืนร่วมท ำงำนให้ 
โดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์ของงำนเป็นส ำคัญ 



๑๒๔ 
 

 

๒. องค์ประกอบหลักด้านความสามารถในการแก้ปัญหา หมำยถึง ระดับและขอบเขตของกำรใช้
ควำมคิดและกำรตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนกำร ขั้นตอนที่ต ำแหน่งนั้นจะต้องน ำควำมรู้มำใช้  
ในกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งจ ำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๒ องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๔  กรอบของอ ำนำจและอิสระในกำรคิด หมำยถึง ระดับและขอบเขตของ
ควำมคิดเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือกำรแก้ปัญหำในงำนของต ำแหน่ง โดยพิจำรณำ
จำกกำรได้รับอ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนนั้นตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตำมกฎหมำยที่ก ำหนดไว้ 

องค์ประกอบที ่๕  ควำมท้ำทำยในกำรคิดแก้ปัญหำ หมำยถึง ระดับของควำมควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ในกำรแก้ไขหรือจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งตำมควำม
รับผิดชอบหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ลุล่วงไปได้ โดยพิจำรณำจำกลักษณะงำน สภำพงำน รูปแบบ
ของกำรคิด และกระบวนกำรจัดกำรข้อมูลของต ำแหน่ง 

๓. องค์ประกอบหลักด้านภาระรับผิดชอบ หมำยถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจำกงำน 
ควำมรับผิดชอบหรือคุณภำพของงำนที่เกิดขึ้น รวมถึง ควำมอิสระหรือข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำนของ
ต ำแหน่งนั้น ซึ่งจ ำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่๖ อิสระในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของกำรวินิจฉัยหรือ
ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน โดยพิจำรณำจำกกำรได้รับอ ำนำจ กำรควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ และกำรบังคับบัญชำ
ภำยใต้เงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดทำงกฎหมำยที่ก ำหนดไว้เป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำน   

องค์ประกอบที่ ๗ ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบ 
ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจหลักของส่วนรำชกำร 
โดยพิจำรณำจำกผลสัมฤทธิ์ของต ำแหน่งงำนต่อหน่วยงำน กรม กระทรวง และประเทศ 

องค์ประกอบที่ ๘  ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง หมำยถึง ลักษณะส ำคัญของหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมภำรกิจหลักของหน่วยงำน  
โดยพิจำรณำจำกลักษณะหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของต ำแหน่งนั้นต่อภำรกิจ
โดยรวมของส่วนรำชกำร 
 

การประเมินค่างานโดยใช้โปรแกรมประเมินค่างาน 
กำรประเมินค่ำงำนส ำหรับต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง  ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 

ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ให้ใช้ “โปรแกรมประเมินค่างาน” เป็นเครื่องมือช่วยในกำร
พิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งของส่วนรำชกำรเพ่ือให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ภำยใต้องค์ประกอบหลักในกำร
ประเมินคำ่งำน ๓ ด้ำน ๘ องค์ประกอบย่อย และกำรวัดควำมสัมพันธ์ในกำรประเมินค่ำงำน ซึ่งประกอบด้วย
ค ำถำม รวม ๒๐ ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 
 



๑๒๕ 
 

 

๑. องค์ประกอบหลักด้านความรู้ที่จ าเป็นในงาน  

๑.๑ ความรู้และความช านาญ ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๔ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๑ ระดับการศึกษา เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับกำรศึกษำที่ต ำแหน่งนั้น

ต้องกำรหรือจ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
ข้อ ๒ ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกประสบกำรณ์ในงำน

ที่เก่ียวข้องที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่งนั้น 
ข้อ ๓ ความรู้ที่จ าเป็นในงาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

ทักษะ ควำมช ำนำญงำนและควำมเชี่ยวชำญที่จ ำเป็นต้องใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
ข้อ ๔ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำก

ระดับของควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมรอบรู้และควำมช ำนำญงำนในเชิงเทคนิคที่จ ำ เป็นต้องใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 

๑.๒ การบริหารจัดการ ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๓ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๕ การบริหารจัดการ เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับและขอบเขตของควำมสำมำรถ 

ในกำรด ำเนินกำรที่จะท ำให้เกิดกิจกรรมหรือเกิดกำรปฏิบัติอันจะน ำไปสู่เป้ำหมำยขององค์กรตำมที่
ก ำหนดไว้ภำยใต้ทรัพยำกรที่มี  

ข้อ ๖ ลักษณะของการท างานในทีม เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับและบทบำท 
กำรมีส่วนร่วมของต ำแหน่งต่อผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมท่ีก ำหนด 

ข้อ ๗ การวางแผน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกกระบวนกำรบริหำรงำน โดยมีแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรควบคุม ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จตำม
แผนงำน/โครงกำรภำยใต้ระยะเวลำที่ก ำหนด  

๑.๓ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๒ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๘ มนุษยสัมพันธ์ที่จ าเป็นในงาน  เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกลักษณะของ

ควำมสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน  
ข้อ ๙ การติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นในงาน  เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกลักษณะ 

กำรติดต่อสื่อสำรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกัน  
อันจะน ำไปสู่กำรยอมรับ กำรเห็นพ้อง กำรให้ควำมร่วมมือ และให้กำรสนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำน 

 



๑๒๖ 
 

 

๒. องค์ประกอบหลักด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  

๒.๑ กรอบของอ านาจและอิสระในการคิด ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๒ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๑๐ กรอบแนวคิดส าหรับการแก้ปัญหา เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกแนวทำง 

วิธีกำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง ภำยใต้กรอบแนวคิด 
เป้ำหมำย และนโยบำยของส่วนรำชกำร 

ข้อ ๑๑ อิสระในการคิด เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของกำรคิดหรือกำรตัดสินใจ 
ที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรตำมกรอบและแนวทำงที่มีอยู่  หรือก ำหนดแนวทำง ทิศทำงหรือ
นโยบำยในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร 

๒.๒ ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๒ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๑๒ ความท้า ทาย ใน งาน  เ ป็นก ำรป ระ เ มิน ค่ำ ง ำนจ ำกลักษณะง ำนที่

ต้องกำรกำรแก้ไขหรือกำรจัดกำรกับปัญหำที่เกิดขึ้นในงำนของต ำแหน่งให้ลุล่วงไปได้ด้วยรูปแบบและ
วิธีกำรต่ำง ๆ  

ข้อ ๑๓ การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกลักษณะงำนที่ต้องใช้
กระบวนกำรคิด พิจำรณำ จ ำแนก สังเครำะห์ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยและนโยบำยของส่วนรำชกำร  

๓. องค์ประกอบหลักด้านภาระรับผิดชอบ  

๓.๑ อิสระในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๓ ข้อ ดังนี้  
ข้อ ๑๔ อิสระในการท างาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของกำรวินิจฉัยหรือ

ตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน ภำยใต้เงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดเชิงนโยบำยของส่วนรำชกำร 
ข้อ ๑๕ การได้รับอ านาจในการท างาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกกำรปฏิบัติงำน 

ตำมระดับของกำรควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบและบังคับบัญชำ หรือมีอ ำนำจในกำรวำงแผน ก ำหนดกลยุทธ์
ในกำรปฏิบัติงำน 

ข้อ ๑๖ อ านาจในการตัดสินใจ  เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับของกำรใช้
อ ำนำจในกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร  

๓.๒ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน  
ข้อ ๑๗ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกระดับและ

ขอบเขตผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนและส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของหน่วยงำน 
กรม กระทรวงและประเทศ 

๓.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
ข้อ ๑๘ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง เป็นกำรประเมินค่ำงำนจำกบทบำท หน้ำที่

ควำมรบัผิดชอบ และลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่งตำมภำรกิจของส่วนรำชกำร 



๑๒๗ 
 

 

๔. การตรวจสอบผลการประเมินค่างาน ประกอบด้วยค ำถำม จ ำนวน ๒ ข้อ ดังนี้ 
ข้อ ๑๙ วัตถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง เป็นกำรตรวจสอบผลกำรประเมินค่ำงำน

โดยพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์หลักของงำนของต ำแหน่งที่ประเมิน 
ข้อ ๒๐ ประเภทและระดับต าแหน่ง เป็นกำรตรวจสอบผลกำรประเมินค่ำงำนโดย

พิจำรณำจำกประเภทและระดับของต ำแหน่งที่ประเมิน 
 

เกณฑ์การตัดสิน   

๑. ค่ำคะแนนในกำรประเมินค่ำงำน  

๑.๑ ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร  
-  ระดับสูง ได้คะแนน ๗๒๕ - ๑,๐๓๕ คะแนน 

๑.๒ ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  
-  ระดับเชี่ยวชำญ ได้คะแนน ๖๓๑ - ๙๐๐ คะแนน 

 -   ระดับทรงคุณวุฒิ ได้คะแนน ๙๐๑ - ๑,๒๔๐ คะแนน 

๒. ผลกำรประเมินของแต่ละองค์ประกอบมีควำมสอดคล้องกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๒๘ 
 

 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง  
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  

 
๑. ต ำแหน่งเลขท่ี....................................... 

ชื่อต ำแหน่ง.......................................................ระดับ........................................................................ 
งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม..............................................กอง/ส ำนัก............................................................................ 
กรม..................................................................กระทรวง........................................................................... 
ขอก ำหนดเป็นต ำแหน่ง......................................................ระดับ............................................................... 
กอง/ส ำนัก/ส่วนกลำง.............................................................กรม............................................................ 

๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (เดิม) 

............................................................................................................................. .........................
............................................................................................................................ ........................................
....................................................................................................................................... .............................
............................................................................................................................. ....................................... 

๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (ใหม)่ 

............................................................................................................................. .........................
.............................................................. .............................................................. ........................................
....................................................................................................................................... .............................
............................................................................................................................. ....................................... 

๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพ และควำมยุ่งยำกของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป       

............................................................................................................................. .........................
............................................................................................................................ ........................................
..................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ....................................... 
 

 
 



๑๒๙ 
 

 

แบบประเมินค่างานโดยใช้โปรแกรมประเมินค่างาน  

ให้ พิจำรณำเลื อกค ำตอบเพียงค ำตอบเดียวที่มีลั กษณะใกล้ เคียงกับหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบหรือลักษณะงำนที่เปลี่ยนแปลงไปของต ำแหน่งที่ต้องกำรประเมินพร้อมระบุเหตุผล  

 

 
๑. ระดับการศึกษา 

โปรดเลือกระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรส ำหรับต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 
๑. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ  
๒. ระดับปริญญำหรือเทียบเท่ำขึ้นไป  
๓. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ หรือระดับปริญญำหรือเทียบเท่ำข้ึนไป   
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 



๑๓๐ 
 

 

๒. ประสบการณ์ที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง  
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. ไม่จ ำเป็นต้องมีประสบกำรณ์  
๒. มีประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ ๑ ปี   
๓. มีประสบกำรณ์ ๑ - ๒ ปี   
๔. มีประสบกำรณ์ ๓ - ๕ ปี   
๕. มีประสบกำรณ์ ๖ - ๘ ปี   
๖. มีประสบกำรณ์ ๙ - ๑๒ ปี   
๗. มีประสบกำรณ์ ๑๓ - ๑๕ ปี   
๘. มีประสบกำรณ์ ๑๕ ปี ขึ้นไป   
เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 
 



๑๓๑ 
 

 

๓. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกระดับของควำมรู้ หรือทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก  

๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้หรือควำมสำมำรถเบื้องต้นที่เรียนรู้ได้ในระยะเวลำอันสั้น โดยศึกษำ
วิธีกำร กฎระเบียบ และกระบวนกำรซึ่งเกี่ยวข้องกับงำนในหน้ำที่ 

 

๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๑ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๓   
๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือทักษะเฉพำะทำง ควำมช ำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้น  

จำกประสบกำรณ์ท ำงำน หรือจำกหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
  

๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้หรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๓ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๕   
๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงำนเชิงเทคนิค หรืองำนฝีมือ  

เฉพำะทำงระดับสูง ควำมช ำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้นจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และกำรสั่งสม  
ทักษะในเชิงลึก 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ในเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะ ซึ่งเป็นงำนที่ต้องใช้กระบวนกำร 
แนวคิด ทฤษฎีหรือองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับสำยอำชีพ  

  

๗. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้หรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๖ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๘   
๘. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญในงำนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะชั้นสูง รวมทั้งเป็น

งำนที่ต้องเข้ำใจแนวคิด ทฤษฎี หรือองค์ควำมรู้ จนสำมำรถประยุกต์ใช้และถ่ำยทอดได้ 
  

๙. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ หรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๘ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๑๐   
๑๐. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในงำนเชิงวิชำกำรหรือวิชำชีพเฉพำะ หรือทักษะ  

และควำมช ำนำญเฉพำะตัวสูงมำกในต ำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้ง เป็นงำนที่จะต้อง
แก้ไขปัญหำที่ยุ่งยำกซับซ้อนและให้ค ำปรึกษำได้ 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ หรือทักษะมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อที่ ๑๐ แต่ไม่ถึงข้อที่ ๑๒   
๑๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญจนสำมำรถน ำมำวำงแผนกลยุทธ์หรือนโยบำยของ

ส่วนรำชกำรได้ รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำ หรือกำรริเริ่มโครงกำรที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจของส่วนรำชกำร 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 



๑๓๒ 
 

 

๔. ความรู้ ความสามารถ และทักษะในเชิงเทคนิค 
โปรดเลือกระดับของควำมรู้หรือควำมสำมำรถในเชิงเทคนิคส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 

ข้อค าตอบ   เลือก  

๑.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน ค ำนวณ หรือสำมำรถปฏิบัติตำมค ำสั่งได้  

๒.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑ แต่ไม่ถึงข้อ ๓    
๓.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในลักษณะกำรให้บริกำรหรืองำนธุรกำรทั่วไป งำนศลิปะ

หรืองำนช่ำง งำนนี้เรียนรู้ได้โดยกำรฝึกอบรมหรือจำกกำรปฏิบัติงำนโดยตรง 
  

๔.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๓ แต่ไม่ถึงข้อ ๕   
๕.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถในงำนพำณิชย์ งำนบัญชี งำนศลิปะ งำนเทคนิค  

งำนกำรจัดกำรทั่วไป หรืองำนอืน่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นงำนทีต่อ้งใช้ควำมช ำนำญในกำรปฏบิัตงิำน 
สำมำรถแก้ปัญหำและให้ค ำแนะน ำในงำนได้ 

  

๖.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๕ แต่ไม่ถึงข้อ ๗   
๗.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเชิงลึกในงำนพำณชิย์ งำนบัญชี งำนศิลปะ งำนเทคนิค  

งำนกำรจัดกำรทั่วไป หรืองำนอืน่ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเป็นงำนทีต่อ้งสั่งสมควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทักษะจำกประสบกำรณ์และกำรปฏิบัติงำนเปน็เวลำนำน 

  

๘.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถในหลักกำร และแนวคิดของงำนสำยอำชพี และมีกำรน ำ
หลักกำรและแนวคิดดังกลำ่วมำใช้ในกำรปฏิบัตงิำน 

  

๙.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๘ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๐   
๑๐. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถเชิงลึกในหลักกำรและแนวคิดของงำนสำยอำชีพ รวมทั้ง

เป็นงำนที่สัง่สมและควำมช ำนำญ จนสำมำรถประยุกต์หรืออธิบำยเหตุผลได้  
  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑๐ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๒   
๑๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในเชิงสหวิทยำกำร ซึ่งได้มำจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ 

  จนสำมำรถประยุกต์แนวคิดและหลักกำรที่เกี่ยวข้องมำออกแบบ ปรับปรุง หรือพัฒนำกระบวนกำร   
  แผนงำน ขั้นตอนกำรท ำงำนได้ 

  

๑๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑๒ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๔   
๑๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรเชิงลึกหรือทักษะและควำมช ำนำญ   

  เฉพำะตัวสูงมำกในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ วิธีกำรหรือเทคนิคในสำยอำชีพ และสำมำรถให้ค ำปรึกษำ  
  ด้ำนเทคนิคได้ 

  

๑๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑๔ แต่ไม่ถึงข้อ ๑๖   
๑๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถเชิงบริหำรเพื่อก ำหนดหรือขับเคลื่อนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร   

  หรือเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในสำขำเฉพำะด้ำนที่มีผลงำนในระดับประเทศ  
  หรือระหว่ำงประเทศ 

  

เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๓๓ 
 

 

๕. การบริหารจัดการ 
โปรดเลือกระดับและขอบเขตของกำรบริหำรจัดกำรของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก   
๑.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมวัตถุประสงค์หรือภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของส่วนรำชกำร  
๒.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติที่มีควำมหลำกหลำยในเนื้องำน เพ่ือสนับสนุนภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  

 ของส่วนรำชกำร 
  

๓.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติที่มีควำมหลำกหลำยในเนื้องำน เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่ำงใด 
 อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงของส่วนรำชกำร 

  

๔.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม ประสำนควำมร่วมมือ รวมทั้งกำรให้ 
 ค ำแนะน ำผู้ปฏิบัติงำนอ่ืน เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภำรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือ 
 หลำยอย่ำงในเชิงกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร 

  

๕.  เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติด้ำนกำรวำงแผน ติดตำม บริหำรจัดกำรงำนวิชำกำร ให้ค ำปรึกษำและ  
 ประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรในระดับนโยบำย 

  

๖.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรงำนวิชำกำรและเป็นผู้น ำในเชิงวิชำกำรของส่วนรำชกำร  
 โดยสำมำรถเป็นแหล่งอ้ำงอิงในระดับประเทศได้ 

  

๗.  เป็นงำนที่ต้องควบคุมดูแลงำนที่ต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง ๓ ระดับ   
๘.  เป็นงำนที่ต้องควบคุมดูแลงำนที่ต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง ๒ ระดับ   
๙.  เป็นงำนที่ต้องควบคุมดูแลงำนที่ต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง ๑ ระดับ   
๑๐.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง   
๑๑.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกองที่มีภำรกิจหลำกหลำย หรือ 

 มีขอบเขตของงำนขนำดใหญ่และมีควำมซับซ้อนสูง 
  

๑๒.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับส ำนัก กองหรือส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำ 
 จ ำนวนหนึ่ง 

  

๑๓.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับกรม   
๑๔.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรส่วนรำชกำรระดับกลุ่มภำรกิจ   
๑๕.  เป็นงำนที่ต้องบริหำรจัดกำรกระทรวงหรือส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำ   
เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 



๑๓๔ 
 

 

๖. ลักษณะของการท างานในทีม 
โปรดเลือกลักษณะของกำรท ำงำนในทีมของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จ โดยผลของงำนอำจเป็นส่วนที่สนับสนุน

กำรท ำงำนของทีม 
 

๒. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณีอำจต้องมี 
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๓ ด้วย 

  

๓. เป็นงำนที่ต้องประสำนงำนหรือสื่อสำรกับสมำชิกในทีมเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้   
๔. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓ และในบำงกรณีอำจต้องมี 

ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๕ ด้วย 
  

๕. เป็นงำนที่ต้องผนวกงำนทั้งหมดของสมำชิก เพ่ือสรุปรวมเป็นผลสัมฤทธิ์ของทีมตำมที่ก ำหนดไว้   
๖. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณีอำจต้องมี 

ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๗ ด้วย 
  

๗. เป็นงำนที่ต้องควบคุม แก้ไขปัญหำและให้ค ำแนะน ำในทีม รวมทั้งต้องประสำนกับทีมอ่ืน 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณีอำจต้องมี 
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๙ ด้วย 

  

๙. เป็นงำนที่ต้องก ำกับ ตรวจสอบและประสำนงำนกับสมำชิกอ่ืน ๆ ในงำนที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๙ และในบำงกรณีอำจต้องมี 
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๑๑ ด้วย 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องอ ำนวยกำร ควบคุมดแูล ตรวจสอบและประสำนงำนกับสมำชิกอ่ืน ๆ ทั้งใน
งำนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรืออำจจะแตกต่ำงกันในเชิงเนื้อหำ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  

๑๒. เป็นงำนที่ต้องมีส่วนร่วมกับทีมมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑๑ และในบำงกรณีอำจต้องมี
ส่วนร่วมกับทีมตำมลักษณะที่ก ำหนดในข้อ ๑๓ ด้วย 

  

๑๓. เป็นงำนที่ต้องบริหำรและบูรณำกำรงำนของหลำย ๆ ส่วนรำชกำรที่มีเนื้อหำแตกต่ำงกัน 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้ 

  

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๓๕ 
 

 

๗. การวางแผน 
โปรดเลือกลักษณะกำรวำงแผนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถเรียงล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมหรืองำนที่ต้องท ำก่อน/หลังได้  
๒. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร

ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๓  
  

๓. เป็นงำนที่ต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรท ำงำน วำงแผนตำรำงเวลำและควำมรับผิดชอบ 
ในงำนของตนได้ 

  

๔. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ 3 และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๕  

  

๕. เป็นงำนที่ต้องวำงแผน ก ำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรที่ต้องกำรในกิจกรรม 
โครงกำรหรือแผนงำนระยะสั้น บำงอย่ำงของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกองได้ 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๗  

  

๗. เป็นงำนที่ต้องบูรณำกำรแผนงำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง รวมทัง้ 
ก ำหนดวิธีกำรบริหำรโครงกำร ทรัพยำกร เวลำ และขั้นตอนส ำคัญ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ตำมที่
ก ำหนดไว้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๙  

  

๙. เป็นงำนที่ต้องวำงแผนกลยุทธ์ในกำรบริหำรส่วนรำชกำรระดับกรม ทัง้ในด้ำนกำรด ำเนินกำร
และกำรบริหำรทรัพยำกรที่ต้องกำร เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของส่วนรำชกำร
ระดับกรมในระยะสั้นและในระยะยำว 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องด ำเนินกำรมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๙ และในบำงกรณีอำจต้องด ำเนินกำร
ตำมท่ีก ำหนดในข้อ ๑๑ 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องก ำหนดทิศทำงเชิงกลยุทธ์และนโยบำยในระยะยำวของส่วนรำชกำรระดับ
กระทรวง โดยพิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมืองทั้งในและต่ำงประเทศ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 
 



๑๓๖ 
 

 

๘. มนุษยสัมพันธ์ที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกระดับของมนุษยสัมพันธ์ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม เพื่อควำมรำบรื่นของกำรปฏิบัติงำน  
๒. เป็นงำนที่ต้องติดต่อกับทีม บุคคลภำยนอก หรือผู้รับบริกำร เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่ำงกัน 
  

๓. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภำยนอก หรือผู้รับบริกำร โดยกำรน ำเสนอ
ควำมคิดหรือกำรเป็นผู้ฟังที่ดี เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมที่ก ำหนดไว้  

  

๔. เป็นงำนที่ต้องพัฒนำควำมสัมพันธ์ ด้วยกำรน ำเสนอและโน้มน้ำว รวมทั้งเป็นผู้ฟังที่ดี  
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันและคลี่คลำยปัญหำในประเด็นต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ 

  

๕.  เป็นงำนที่ต้องพัฒนำควำมสัมพันธ์ เพื่อให้สำมำรถคลี่คลำยสถำนกำรณ์ที่เปรำะบำง ซึ่งอำจ
น ำไปสู่ควำมขัดแย้ง รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องสำมำรถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้ 

  

๖.  เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมสำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์ในระดับที่จูงใจและสร้ำงกำรยอมรับได้ 
รวมทั้งเป็นงำนที่ต้องท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลง และยุติควำมขัดแย้งโดยท ำให้เกิดควำม 
พึงพอใจร่วมกันได้ 

  

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๓๗ 
 

 

๙. การติดต่อสื่อสารที่จ าเป็นในงาน 
โปรดเลือกลักษณะของกำรติดต่อสื่อสำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง  
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำร ให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถำม  
๒. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณี 

อำจต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ ๓ ด้วย 
  

๓. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือหรืออธิบำยกำรด ำเนินกำรในทำงปฏิบัติได้   
๔. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓ และในบำงกรณี 

อำจต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๕ 
  

๕. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถให้ค ำแนะน ำ หรือค ำปรึกษำแก่บุคคลอื่น รวมทั้งสำมำรถสอนงำน 
แก่ทีมได้ 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณี 
อำจต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๗ 

  

๗. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถติดต่อสื่อสำรในระดับที่โน้มน้ำวและส่งผลต่อกำรตัดสินใจของส่วนรำชกำร
ระดับส ำนักหรือกองได้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องติดต่อสื่อสำรในลักษณะที่มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณี 
อำจต้องด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๙ 

  

๙. เป็นงำนที่ต้องสำมำรถติดต่อสื่อสำรในระดับที่โน้มน้ำวและส่งผลต่อกำรตัดสินใจในระดับ 
กลยุทธ์และนโยบำยที่น ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของส่วนรำชกำรได้ 

  

เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 

๑๐. กรอบแนวคิดส าหรับการแก้ปัญหา 
โปรดเลือกกรอบแนวคิดส ำหรับกำรแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 

ข้อค าตอบ เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้มำตรฐำน กระบวนกำร วิธีกำร ตัวอย่ำงที่ก ำหนดไว้ หรือ

ภำยใต้ค ำแนะน ำของผู้บังคับบัญชำ 
 

๒. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๓ ด้วย 

  

๓. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้มำตรฐำนและกระบวนกำรที่มีอยู่หลำกหลำย โดยสำมำรถ
เข้ำใจและจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ที่ก ำหนด 

  

๔. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๕ 

  

๕. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำในภำพรวม โดยมีอิสระที่จะก ำหนดทำงเลือก วิธีกำรหรือแนวทำง
ภำยใต้กรอบแนวคิดของส่วนรำชกำร 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๕ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๗  

  

๗. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้นโยบำย และเป้ำหมำยระยะสั้นของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นงำน 
ที่มีอิสระในกำรคิดแนวทำง แผนงำน กระบวนกำร หรือขั้นตอนใหม่ ๆ เพ่ือให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๗ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๙  

  

๙. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้นโยบำย พันธกิจ และเป้ำหมำยระยะยำวของส่วนรำชกำร  
ซึ่งเป็นงำนที่มอิีสระในกำรก ำหนดกลยุทธ์ แผนงำน หรือโครงกำรเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
ที่ก ำหนดไว้ 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้กรอบแนวคิดมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๙ และในบำงกรณี
อำจต้องแก้ปัญหำตำมกรอบแนวคิดในข้อ ๑๑ 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องแก้ปัญหำภำยใต้ทิศทำงและพันธกิจของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นงำนที่มีอิสระ 
ในกำรบูรณำกำรและก ำหนดนโยบำยหรือเป้ำหมำยต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
ที่ก ำหนดไว้ 

  

เหตุผล : ……………………………………………………….………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 



๑๓๙ 
 

 

๑๑. อิสระในการคิด 
โปรดเลือกระดับควำมสำมำรถในกำรคิดท่ีจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก  
๑. เป็นงำนที่ต้องคิดและด ำเนินกำรภำยใต้หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้เป็นพื้นฐำน 

ในกำรปฏิบัติงำน 
 

๒. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๑ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๓    
๓. เป็นงำนที่ต้องคิดหรืออำจต้องพิจำรณำเลือกด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้เป็น

มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
  

๔. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๓ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๕    
๕. เป็นงำนที่ต้องคิดหรืออำจต้องพิจำรณำเลือกด ำเนินกำรตำมกฎ หรือระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งเป็นงำนที่สำมำรถตัดสินใจก ำหนดล ำดับและระยะเวลำ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ 
  

๖. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๕ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๗   
๗. เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจในกำรใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชำกำร

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ 
  

๘. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๗ และในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๙   
๙. เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ ในกำรก ำหนดแนวทำงหรือเป้ำหมำยของ 

ส่วนรำชกำร รวมทั้งงำนอ่ืนที่อำจต้องคิดค้นองค์ควำมรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนกำรใหม ่ๆ 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ 

  

๑๐. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๙ แต่ในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๑๑   
๑๑. เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ ในกำรปรับนโยบำยหรือกลยุทธ์ของ 

ส่วนรำชกำร เพ่ือเป็นแนวทำงให้ส่วนรำชกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้  
  

๑๒. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรคิดมำกกว่ำข้อ ๑๑ แต่ในบำงกรณีก็จะมีลักษณะตำมข้อ ๑๓   
๑๓. เป็นงำนที่ต้องคิดหรือตัดสินใจในกำรก ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ หรือภำรกิจใหม่ ๆ ของ 

ส่วนรำชกำรระดับกระทรวงภำยใต้กรอบนโยบำยของรัฐบำล 
  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………....……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๔๐ 
 

 

๑๒. ความท้าทายในงาน   
โปรดเลือกระดับของควำมท้ำทำยในงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก  
๑. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ปกติตำมที่ได้รับมอบหมำย  
๒. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ียุ่งยำกมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๑ แต่น้อยกว่ำข้อ ๓   
๓. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีมีรูปแบบแน่นอนหรือมีลักษณะคล้ำยคลึงกับ

สถำนกำรณ์ในอดีต 
  

๔. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ียุ่งยำกมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๓ แต่น้อยกว่ำข้อ ๕    
๕. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีอำจต้องคิดหำเหตุผล เพ่ือทบทวน หรือแก้ปัญหำหรือ

แนวทำงท่ีเคยปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
  

๖. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ียุ่งยำกมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๕ แต่น้อยกว่ำข้อ ๗    
๗. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ีต้องมีกำรประเมินและตีควำมโดยใช้วิจำรณญำณ  

เพ่ือตัดสินใจหำทำงแก้ปัญหำที่อำจมีควำมเสี่ยงและไม่มีค ำตอบเพียงค ำตอบเดียว  
  

๘. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์ท่ียุ่งยำกมำกกว่ำที่ก ำหนดในข้อ ๗ แต่น้อยกว่ำข้อ ๙    
๙. เป็นงำนที่ต้องจัดกำรกับสถำนกำรณ์พิเศษท่ีอำจไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน ซึ่งต้องใช้ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ หรือควำมคิดนอกกรอบ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศได้ 
  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

 

๑๓. การวิเคราะห์ข้อมูล 
โปรดเลือกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของต ำแหน่งในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรรวบรวมหรือแยกแยะข้อมูลในระดับพื้นฐำน  
๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรรวบรวม แยกแยะ จัดเก็บหรือจัดท ำข้อมูล 

เพ่ือประกอบกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ ต่อไป 
  

๓. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๒ และในบำงกรณีต้องมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตำมข้อ ๔ 

  

๔. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่มำจำกหลำยแหล่ง         
เพ่ือจัดท ำรำยงำนหรือตอบข้อซักถำมที่ไม่ยุ่งยำกซับซ้อนได้ 

  

๕. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๔ และ 
ในบำงกรณีต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตำมข้อ ๖ 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมำณ            
หรือเชิงคุณภำพ ส ำหรับจัดท ำข้อเสนอหรือรำยงำนรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนภำรกิจ
ของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง 

  

๗. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๖ และ 
ในบำงกรณีต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมข้อ ๘ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เพ่ือก ำหนด
หลักกำรหรือแนวทำง ออกแบบกระบวนกำรหรือระบบที่ส ำคัญ หรือสร้ำงแบบจ ำลอง  
เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของส่วนรำชกำร 

  

๙. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๘ 
และในบำงกรณีต้องมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมข้อ ๑๐ 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล เพ่ือให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจของส่วนรำชกำร 

  

๑๑. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถวิเครำะห์และสังเครำะห์มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ใน 
ข้อ ๑๐ และในบำงกรณีต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ตำมข้อ ๑๒ 

  

๑๒. เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลส ำหรับ       
กำรประเมินสถำนกำรณ์ เพ่ือก ำหนดทิศทำงในเชิงกลยุทธ์และนโยบำยของส่วนรำชกำร 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

 
 



๑๔๒ 
 

 

๑๔. อิสระในการท างาน 
โปรดเลือกระดับของอิสระในกำรท ำงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กำรควบคุม แนะน ำ และตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด  
๒. เป็นงำนที่มีอิสระในปฏิบัติงำนภำยใต้กำรแนะน ำ ก ำกับและตรวจสอบของผู้บังคับบัญชำ 

โดยสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้อย่ำงกว้ำง ๆ  
  

๓. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กำรก ำกับและตรวจสอบ โดยสำมำรถคิดและ
น ำเสนอได้ตำมสมควร 

  

๔. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้นโยบำยของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง  
โดยอำจต้องรำยงำนผลสัมฤทธิ์หรือขอค ำปรึกษำตำมสมควร 

  

๕. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรควบคุมดูแลงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง  

๖. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรปฏิบัติงำนหรือให้ค ำปรึกษำภำยใต้นโยบำยของส่วนรำชกำรระดับ
กรม โดยอำจต้องรำยงำนผลสัมฤทธิ์ และขอค ำปรึกษำตำมสมควร 

  

๗. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรระดับกรม   
๘. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรระดับ 

กลุ่มภำรกิจ 
  

๙. เป็นงำนที่มีอิสระในกำรบริหำรงำนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 
ระดับกระทรวง 

  

เหตุผล : ……………………………………………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 

๑๕. การได้รับอ านาจในการท างาน 
โปรดเลือกระดับของกำรได้รับอ ำนำจในกำรท ำงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก  

๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติภำยใต้ค ำสั่ง มีกำรตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด วิธีปฏิบัติงำนไม่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงก่อนได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ 

 

๒. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๓ บ้ำง   

๓. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนประจ ำ ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชำ สำมำรถ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงำนได้แต่ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำ 

  

๔. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๓ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๕    

๕. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรที่เป็นมำตรฐำน โดยผู้บังคับบัญชำตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำ
และผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมระยะเวลำหรือตำมวิธีกำรที่ก ำหนด 

  

๖. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๕ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๗   

๗. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติภำยใต้วิธีกำรที่หลำกหลำย โดยผู้บังคับบัญชำตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ 
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 

  

๘. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๗ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๙   

๙. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติภำยใต้กรอบนโยบำยที่ชัดเจน โดยสำมำรถใช้ดุลยพินิจด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ก ำหนดไว้อย่ำงกว้ำง ๆ รวมทั้งสำมำรถพัฒนำกระบวนกำร วิธีกำร
หรือระบบใหม ่ๆ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

  

๑๐. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๙ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑๑   

๑๑. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในระดับนโยบำยตำมที่ก ำหนด หรือตำมภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำย โดยสำมำรถวำงแผนและก ำหนดกลยุทธ์ในกำรปฏิบัติได้อย่ำงไม่มีข้อจ ำกัด 

  

๑๒. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑๑ และในบำงกรณีต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑๓   

๑๓. เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยฝ่ำยบริหำร โดยมีอ ำนำจสมบูรณ์ในกำรตัดสินใจวำงแผน 
ก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ 

  

เหตุผล : ………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 



๑๔๔ 
 

 

๑๖. อ านาจในการตัดสินใจ 
โปรดเลือกระดับของกำรใช้อ ำนำจในกำรตัดสินใจของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 
๑. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจน้อย กำรท ำงำนอยู่ภำยใต้ค ำสั่ง กำรควบคุม ก ำกับ ตรวจสอบ 

และดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
 

๒. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจบำงส่วน ภำยใต้กำรก ำกับ ตรวจสอบ ดูแล หรือภำยใต้หลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดไว้ 

  

๓. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจบำงส่วน ภำยใต้แนวทำงที่ก ำหนด โดยผ่ำนกำรกลั่นกรองจำก
ผู้บังคับบัญชำในบำงเรื่อง 

  

๔. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจและแก้ปัญหำในงำนประจ ำ โดยสำมำรถตัดสินใจวำงแผนและ
ก ำหนดแนวทำงในกำรท ำงำนได้ 

  

๕. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจในงำนส ำคัญของหน่วยงำนหรืองำนโครงกำรส ำคัญ   
๖. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจด ำเนินกำรและบูรณำกำรกลยุทธ์บำงส่วนของส่วนรำชกำร 

ระดับกรม 
  

๗. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจด ำเนินกำรและบูรณำกำรกลยุทธ์ทั้งหมดของส่วนรำชกำร 
ระดับกรม หรือบำงส่วนหรือทั้งหมดของส่วนรำชกำรระดับกลุ่มภำรกิจ  

  

๘. เป็นงำนที่มีอ ำนำจตัดสินใจด ำเนินกำรและบูรณำกำรกลยุทธ์ทั้งหมดของส่วนรำชกำร 
ระดับกระทรวง 

  

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 

๑๗. ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 
โปรดเลือกระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อวัตถุประสงค์ หรือภำรกิจหลักของส่วนรำชกำร 

ระดับกรม 
 

๒. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๑ แต่น้อยกว่ำข้อ ๓    
๓. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ หรือภำรกิจหลักของ 

ส่วนรำชกำรระดับกรม 
  

๔. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๓ แต่น้อยกว่ำข้อ ๕   
๕. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลำยส่วนของวัตถุประสงค์ หรือภำรกิจหลักของ 

ส่วนรำชกำรระดับกรม 
  

๖. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๕ แต่น้อยกว่ำข้อ ๗   
๗. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน  แผนปฏิบัติงำนหรือกำรวำงแผนกลยุทธ์โดยรวม

ของส่วนรำชกำรระดับกรม 
  

๘. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๗ แต่น้อยกว่ำข้อ ๙   
๙. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน แผนปฏิบัติงำนหรือกำรวำงแผนกลยุทธ์โดยรวม

ของส่วนรำชกำรระดับกระทรวง 
  

๑๐. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบมำกกว่ำข้อ ๙ แต่น้อยกว่ำข้อ ๑๑   
๑๑. เป็นงำนที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนโดยรวมทั้งหมดของภำครัฐ และยังส่งผลต่อ 

กำรก ำหนดแผนกลยุทธ์และแผนงำนของประเทศ   
เหตุผล : …………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 



๑๔๖ 
 

 

๑๘. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 
โปรดเลือกลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 

๑. เป็นงำนสนับสนุน ส่งเสริม หรืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่งำนอื่น ๆ ในส่วนรำชกำร  

๒. เป็นงำนประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ หรือให้ควำมรู้/ค ำแนะน ำทำงเทคนิคหรือเชิงวิชำกำร 
ให้แก่ผู้อื่นทั้งภำยใน หรือภำยนอกส่วนรำชกำร 

  

๓. เป็นงำนจัดท ำนโยบำย แผนงำน มำตรกำร มำตรฐำน กฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ หรือจัดท ำ 
ร่ำงงบประมำณ 

  

๔. เป็นงำนให้ค ำปรึกษำโดยใช้ควำมเชี่ยวชำญเป็นพิเศษในสำยอำชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรก ำหนด
กลยุทธ์ของส่วนรำชกำร 

  

๕. เป็นงำนศึกษำ ค้นคว้ำวิจัย หรือจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร ต ำรำ หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์ หรือ
ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

  

๖. เป็นงำนที่ให้บริกำรแก่ประชำชน     

๗. เป็นงำนอนุรักษ์ สงวน ส่งเสริม ดูแล ซ่อมแซม หรือท ำนุบ ำรุงรักษำงำนทำงด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ศำสนำ โบรำณสถำน สถำนทีท่่องเที่ยว ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

  

๘. เป็นงำนบังคับใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย หรือเป็นงำนเกี่ยวกับกำรทะเบียน ออกใบอนุญำต
หรือสัมปทำน 

  

๙. เป็นงำนส ำรวจ  ออกแบบ ก่อสร้ำง หรือสร้ำงสรรค์ในทำงวิศวกรรม สถำปัตยกรรม 
เกษตรกรรม หรือศิลปกรรม 

  

๑๐. เป็นงำนทำงด้ำนข้อมูล ข่ำวสำร หรือข่ำวกรอง   

๑๑. เป็นงำนบริหำรควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ   

๑๒. เป็นงำนควบคุมดูแลส่วนรำชกำรระดับส ำนักหรือกอง   

๑๓. เป็นงำนควบคุมดูแลและประสำนงำนภำยในจังหวัด   

๑๔. เป็นงำนบริหำรส่วนรำชกำรระดับกรมหรือกระทรวง   

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๑๔๗ 
 

 

 

๑๙. วัตถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง 
โปรดเลือกวัตถุประสงค์หลักของงำนของต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ เลือก 

๑. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ควำมรู้
ใหม ่ๆ 

 

๒. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรรวบรวมหรือกำรวิเครำะห์ข้อมูลหรือประเด็นต่ำง ๆ  
เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรก ำหนดแนวทำง กระบวนกำร หรือนโยบำย รวมทั้งพยำกรณ์แนวโน้ม 
เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจต่อไป 

  

๓. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรสนับสนุน ประสำน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่บุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่น ตำมกรอบควำมรู้หรือแนวทำงที่ก ำหนดไว้ 

  

๔. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรพัฒนำและก ำหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ 
แนวทำง หรือนโยบำยต่ำง ๆ เพ่ือให้สำมำรถน ำไปใช้ได้ตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน 

  

๕. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรจัดเตรียม หรือกำรบริกำรให้แก่บุคคลและหน่วยงำนอื่น   
๖. วัตถุประสงค์หลักของงำน คือ กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งผลสัมฤทธิ์ กำรตัดสินใจ 

มีควำมส ำคัญมำกกว่ำกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ 
  

เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 

๒๐. ประเภทและระดับต าแหน่ง 
โปรดเลือกประเภทและระดับต ำแหน่งที่ต้องกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
 

ข้อค าตอบ  เลือก 
๑. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน  
๒. ประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน   
๓. ประเภททั่วไป ระดับอำวุโส   
๔. ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ   
๕. ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร   
๖. ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร    
๗. ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ   
๘. ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ   
๙. ประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวุฒิ   
๑๐. ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น   
๑๑. ประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง   
๑๒. ประเภทบริหำร ระดับต้น   
๑๓. ประเภทบริหำร ระดับสูง   
เหตุผล : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๔๙ 
 

 

แบบบันทึกค าตอบส าหรับโปรแกรมประเมินค่างาน 
 

ต าแหน่งเลขที่ ____________________________________________________________ 
ชื่อต าแหน่ง ___________________________ ระดับ______________________________ 
งาน/ฝ่าย/กลุ่ม___________________________  กอง/ส านัก________________________ 
กรม ___________________________________  กระทรวง _______________________ 
ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง ___________________ ระดับ _____________________________ 
 

ค าถาม ค าตอบ   
(ใส่เฉพาะตัวเลขข้อค าตอบ) 

ค ำถำมข้อที่ ๑  : ระดับกำรศึกษำ  
ค ำถำมข้อที่ ๒  : ประสบกำรณ์ในงำนที่เกี่ยวข้อง  
ค ำถำมขอ้ที่ ๓  : ควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน  
ค ำถำมข้อที่ ๔  : ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในเชิงเทคนิค  
ค ำถำมข้อที่ ๕  : กำรบริหำรจัดกำร  
ค ำถำมข้อที่ ๖  : ลักษณะของกำรท ำงำนในทีม  
ค ำถำมข้อที่ ๗  : กำรวำงแผน  
ค ำถำมข้อที่ ๘  : มนุษยสัมพันธ์ที่จ ำเป็นในงำน  
ค ำถำมข้อที่ ๙  : กำรติดต่อสื่อสำรที่จ ำเป็นในงำน  
ค ำถำมข้อที่ ๑๐ : กรอบแนวคิดส ำหรับกำรแก้ปัญหำ  
ค ำถำมข้อที่ ๑๑ : อิสระในกำรคิด  
ค ำถำมข้อที่ ๑๒ : ควำมท้ำทำยในงำน    
ค ำถำมข้อที่ ๑๓ : กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ค ำถำมข้อที่ ๑๔ : อิสระในกำรท ำงำน  
ค ำถำมข้อที่ ๑๕ : กำรได้รับอ ำนำจในกำรท ำงำน   
ค ำถำมข้อที่ ๑๖ : อ ำนำจในกำรตัดสินใจ   
ค ำถำมข้อที่ ๑๗ : ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน   
ค ำถำมข้อที่ ๑๘ : ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของต ำแหน่ง  
ค ำถำมข้อที่ ๑๙ : วัตถุประสงค์หลักของงำนของต ำแหน่ง   
ค ำถำมข้อที่ ๒๐ : ประเภทและระดับต ำแหน่ง  
 

 



๑๕๐ 
 

 

ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน  
 

ตารางแสดงผลการประเมินค่างาน 

ต ำแหน่งเลขท่ี    

ชื่อต ำแหน่งในสำยงำน    
ชื่อต ำแหน่งในกำร
บริหำรงำน 

  

  

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน ความสามารถในการแก้ปัญหา ภาระรับผิดชอบ 

ควำมรู้และควำม
ช ำนำญ 

 
กรอบของอ ำนำจและ 
อิสระในกำรคิด 

 อิสระในกำรปฏิบัติงำน  

กำรบริหำรจัดกำร  
ควำมท้ำทำยในกำรคิด
แก้ปัญหำ 

 ผลกระทบจำกกำรปฏิบัติงำน  

กำรสื่อสำรและ
ปฏิสัมพันธ์ 

 ร้อยละของควำมรู้ (%)  
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติของ
ต ำแหน่ง 

 

คะแนน   คะแนน   คะแนน   

ควำมสอดคล้องของ 
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

ควำมสอดคล้องของ
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

ควำมสอดคล้องของ    
องค์ประกอบ 

ผ่ำนหรือ 
ไม่ผ่ำน 

คะแนนรวม   

การตรวจสอบวัตถุประสงค์หลักของงานของต าแหน่ง   (ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) 

สรุปผลการประเมิน (ผ่ำนหรือไม่ผ่ำน) 

 
 (ลงชื่อ)......................................................................... 
       (นำย.............................................................) 
      ต ำแหน่ง............................................................... 
 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.พ. ที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



๑๕๑ 
 

 

ความเห็นของส่วนราชการ 

 ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของต ำแหน่งเลขที่.............ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน  

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

                            (.................................................) 

             หัวหน้ำหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
  (  ) เห็นด้วย  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นด้วย  
   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................)  

                         ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
  (  ) เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

  (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

                (................................................)  

              หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม  

 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

 

การพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

 คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง.......................... ในกำรประชุม         
ครั้งที่……/………วันที่………………………. ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์     
กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 
 (  )  เห็นควรอนุมัต ิ 
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  ไม่เห็นควรอนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 
 

                       

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................) 

  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 
  ของกระทรวง………………..……….. 

  

 ขอรับรองว่ำมติคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

                    

             
 (ลงชื่อ)  .................................................. 

  (.................................................) 

  ประธำนคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูง 
  ของกระทรวง…………………….. 

                                                       หรือผู้ที่ประธำนฯ มอบหมำย 

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

 

การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 
 

 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 
 (  )  อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  ไม่อนุมัต ิ 
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 
 

                       

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................)  

 เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

                    

             
 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (.................................................) 

 ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง……..….  

                                        หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย 
 



 
 

 



๑๕๕ 
 

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน 
๑. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส     

  กำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
และต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน และระดับอำวุโส ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน  
เพ่ือวัดคุณภำพงำนของต ำแหน่งตำมลักษณะงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำก
ของงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดองค์ประกอบ
กำรประเมินค่ำงำน ๔ ด้ำน คือ    

 ๑) หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
 ๒) ควำมยุ่งยำกของงำน  
 ๓) กำรก ำกับตรวจสอบ  
 ๔) กำรตัดสินใจ 
โดยจ ำแนกหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนตำมประเภทต ำแหน่ง ดังนี้ 

  ๑) ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร และระดับช ำนำญกำรพิเศษ ตำมเอกสำรแนบ ๕.๑ 
     ๒) ต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน และระดับอำวุโส ตำมเอกสำรแนบ ๕.๒ 

 
๒. ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งนาฏศิลปิน ต าแหน่งคีตศิลปิน ต าแหน่งดุริยางคศิลปิน และ
ต าแหน่งนายช่างศิลปกรรม 

       กำรประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่งประเภททั่วไป ต ำแหน่งนำฏศิลปิน ต ำแหน่งคีตศิลปิน 
ต ำแหน่งดุริยำงคศิลปิน และต ำแหน่งนำยช่ำงศิลปกรรม ระดับช ำนำญงำน ระดับอำวุโส และ  
ระดับทักษะพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำนตำมเอกสำรแนบ ๕.๓ เพ่ือวัดคุณภำพงำนของ
ต ำแหน่งตำมลักษณะงำน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่ต้องกำรในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดองค์ประกอบกำรประเมินค่ำงำน 
๓ ด้ำน คือ    

 ๑) ควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นในงำน  
 ๒) ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำ  
 ๓) ภำระรับผิดชอบ  

เอกสารแนบ ๕ 



 
 



๑๕๗ 
 

 

          
หลักเกณฑก์ารประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการ 

องค์ประกอบการประเมินค่างาน   

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 
  ๑.๑ ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่มประกอบกับวิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่  
  (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 ๑.๒ ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก หรืองำนที่มีขอบเขต เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิด

ริเริ่มในงำนที่มีแนวทำงปฏิบัติน้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน) 
    ๑.๓ ปฏิบัติ งำนที่ยำก หรืองำนที่มีขอบเขตเนื้อหำหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิดริ เริ่ ม 

ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)  
  ๑.๔  ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขตเนื้อหำหลำกหลำย โดยต้องใช้ ควำมคิดริเริ่มในกำรก ำหนด 

หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
 ๒.๑ เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีแนวทำงปฏิบัติงำนที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 ๒.๒ เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อน และมีขั้นตอนวิธีกำรค่อนข้ำงหลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๒.๓ เป็นงำนที่ยุ่งยำกซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร  
  ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
 ๒.๔ เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรก ำหนด    

หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๓. การก ากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
    ๓.๑ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
    ๓.๒ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนบ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 

๓.๓ ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะตำมที่ก ำหนด 
  ในแผนปฏิบัติงำน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๓.๔  ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมผลสัมฤทธิ์ของกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๕.๑ 



๑๕๘ 
 

 

๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
 ๔.๑ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง (๑-๕ คะแนน) 
 ๔.๒ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้ำงมำก วำงแผนและก ำหนดแนวทำง แก้ไขปัญหำ 
    ในงำนที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)   
 ๔.๓ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำงอิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนแนวทำงและแก้ไข

ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๔.๔ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำงอิสระในกำรริเริ่มพัฒนำแนวทำงและวิธีกำร

ปฏิบัติงำน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสิน 

  ระดับช ำนำญกำร  ได้คะแนน ๖๕ คะแนนขึ้นไป 
  ระดับช ำนำญกำรพิเศษ ไดค้ะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

 

 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภทวิชาการ (ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ) 
 

๑. ต ำแหน่งเลขท่ี .............................................................. 
 ชื่อต ำแหน่ง ....................................... ระดบั.......................... ขอปรับเป็นระดับ......................... 
 งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม ...........................................กอง/ส ำนัก................................................................ 

๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (เดิม) 
 .................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 

๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (ใหม)่ 
 ..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพ และควำมยุ่งยำกของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป 
..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

 

 

๕. กำรประเมินค่ำงำนของต ำแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการ
พิจารณา 

 

๑. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     (  )  ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยต้องใช้ควำมคิดริเริ่ม 
           ประกอบกับวิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู ่
           (๑๐-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนท่ีค่อนข้ำงยำก หรืองำนท่ีมีขอบเขต    
           เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิด  
           ริเริ่มในงำนท่ีมีแนวทำงปฏิบัติน้อยมำก 
           (๑๖-๒๐ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนท่ียำก หรืองำนท่ีมีขอบเขตเนื้อหำ 
           หลำกหลำยโดยต้องใช้ควำมคิดรเิริ่มในกำร  
           ปรับเปลี่ยนวิธีกำรปฏิบตังิำนให้เหมำะสมกับ 
            สภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)  

 

๓๐ 
  

     (  )  ปฏิบัติงำนท่ียำกมำก หรอืงำนท่ีมีขอบเขต  
            เนื้อหำหลำกหลำย โดยต้องใช้ ควำมคิดริเริม่ใน 
            กำรก ำหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำน 
            ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์  (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๒. ความยุ่งยากของงาน 
     (  )  เป็นงำนท่ีไม่ยุ่งยำก มีแนวทำงปฏิบัติงำนท่ี 
           ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนท่ีค่อนข้ำงยุ่งยำกซับซ้อน และมีขั้นตอน 
           วิธีกำรค่อนข้ำงหลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนท่ียุ่งยำกซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู ้
            และประสบกำรณ์ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร 
            ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์  
            (๒๑-๒๕ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนท่ีมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำกต้อง 
            ประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำร 
            ก ำหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทำงปฏิบัติงำนให้ 
            เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ 
            (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 
 
 
 
 
 

 
๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 



๑๖๑ 
 

 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการ
พิจารณา 

 

๓. การก ากับตรวจสอบ 
    (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด  
           (๑-๕ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
           บ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ 
           กำรปฏิบั ติ ง ำน เป็นระยะตำมที่ ก ำหนดใน 
           แผนปฏิบัติงำน (๑๑-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรตรวจสอบ ติดตำมผลสัมฤทธิ์ของกำร    
           ปฏิบัติงำนตำมแผนงำน/โครงกำร (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

๔. การตัดสินใจ 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง (๑-๕ คะแนน) 
     (  ) ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเอง  
            ค่อนข้ำงมำก วำงแผนและก ำหนดแนวทำง  
            แก้ไขปัญหำในงำนท่ีรับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)   
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำง 
           อิสระ สำมำรถปรับเปลี่ยนแนวทำงและแก้ไข   
           ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนท่ีรับผิดชอบ 
           (๑๑-๑๕ คะแนน) 
    (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจด้วยตนเองอย่ำง 
          อิสระในกำรริ เริ่มพัฒนำแนวทำงและวิธีกำร    
          ปฏิบัติงำน (๑๖-๒๐ คะแนน) 
  
 
 

 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

  

รวม ๑๐๐   

 
 
 

 
 
 
 



๑๖๒ 
 

 

 
สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
  (  ) ผ่ำนกำรประเมิน  
  (  ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน  
    

ความเห็นของส่วนราชการ 

  ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของต ำแหน่งเลขที่.............  ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน  

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

                            (.................................................) 

             หัวหน้ำหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๓ 
 

 

 

 
  (  ) เห็นด้วย  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นด้วย  
   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

 (ลงชื่อ)  .................................................. 

 (................................................)  

 ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
   
  (  ) เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 

 

  (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

              (................................................)  

             หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม  

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

 

 
การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 
 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 
 (  )  อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  ไม่อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 
 

                       

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................)  

 เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

                    

             
 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (.................................................) 

 ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง…….  

                                        หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป 

องค์ประกอบการประเมินค่างาน   

๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน)  
 ๑.๑ ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติและมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 ๑.๒  ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกโดยอำศัยค ำแนะน ำ แนวทำง หรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๑.๓ ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยปรับใช้วิธีกำรหรือแนวทำงปฏิบัติที่มีอยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
 ๑.๔ ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก หรืองำนที่มีขอบเขต เนื้อหำค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยปรับวิธีกำรหรือ

แนวทำงปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน)  

๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 
 ๒.๑ เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีค ำแนะน ำ คู่มือ และแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 ๒.๒ เป็นงำนที่ค่อนข้ำงยำกมีแนวทำงปฏิบัติที่หลำกหลำย (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๒.๓ เป็นงำนที่ยุ่งยำกต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรเลือกใช้วิธีกำร และแนวทำง  

ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
 ๒.๔ เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำก มีควำมหลำกหลำยและมีขั้นตอนวิธีกำรที่ยุ่งยำก            

ต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติงำน 
ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)  

๓. การก ากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 
 ๓.๑ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 
 ๓.๒ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนบ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 
 ๓.๓ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบเฉพำะบำงเรื่องที่มีควำมส ำคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
 ๓.๔ ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนน้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 
 ๔.๑ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำง โดยจะได้รับค ำแนะน ำในกรณีท่ีมีปัญหำ  (๑-๕ คะแนน) 
 ๔.๒ ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบำงส่วนโดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจเป็นระยะ  

(๖-๑๐ คะแนน) 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๕.๒ 



๑๖๖ 
 

 

 ๔.๓  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำกโดยให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจในเรื่องที่ส ำคัญ 
(๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๔.๔  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำก สำมำรถวำงแผนและก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
และแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

  ระดับช ำนำญงำน  ได้คะแนน ๖๕ คะแนนขึ้นไป 
  ระดับอำวุโส    ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๑๖๗ 
 

 

 
แบบประเมินค่างานต าแหน่งประเภททั่วไป (ระดับช านาญงาน และระดับอาวุโส) 

 
๑. ต ำแหน่งเลขท่ี .............................................................. 
 ชื่อต ำแหน่ง ..................................................ระดับ ......................... ขอปรับเป็นระดับ............... 
 งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม ..................................................กอง/ส ำนัก ........................................................ 
 

๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (เดิม) 
 .................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
.๓. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (ใหม)่ 
 ..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 
๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำนที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

 

๕. กำรประเมินค่ำงำนของต ำแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการ
พิจารณา 

 

๑. หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     (  ) ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ 
           และมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำกโดยอำศัยค ำแนะน ำ  
           แนวทำงหรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนท่ียำก โดยปรับใช้วิธีกำร หรือแนวทำง 
           ปฏิบัติที่มีอยู่ได้  (๒๑-๒๕ คะแนน) 
     (  )  ปฏิบัติงำนท่ียำกมำก หรืองำนท่ีมีขอบเขต เนื้อหำ 
           ค่อนข้ำงหลำกหลำยโดยปรับวิธีกำร หรือแนวทำง 
           ปฏิบัติงำนท่ีมีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

 

๓๐ 
  

๒. ความยุ่งยากของงาน 
     (  )  เป็นงำนที่ไม่ยุ่งยำก มีค ำแนะน ำ คู่มือ และแนวทำง 
           ปฏิบัติที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
     (  )   เป็นงำนทีค่่อนข้ำงยำกมีแนวทำงปฏิบัติที่หลำกหลำย  
           (๑๖-๒๐ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนที่ยุ่งยำกต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้และ 
           ประสบกำรณ์ในกำรเลือกใช้วิธีกำร และแนวทำง 
           ให้เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
     (  )  เป็นงำนที่มีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำกมีควำม 
           หลำกหลำยและมีขั้นตอนวิธีกำรที่ยุ่งยำกต้อง 
           ประยุกต์ใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ ในกำร 
           ปรับเปลี่ยนวิธีกำรและแนวทำงปฏิบัติงำนให้ 
           เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๓. การก ากับตรวจสอบ 
    (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบอย่ำงใกล้ชิด 
            (๑-๕ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
           บ้ำง (๖-๑๐ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบเฉพำะบำงเรื่อง 
           ที่มีควำมส ำคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ได้รับกำรก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
           น้อยมำก (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 

  



๑๖๙ 
 

 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในการ
พิจารณา 

   
     ๔. การตัดสินใจ 

     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบ้ำงโดยจะได้รับ 
            ค ำแนะน ำในกรณีที่มีปัญหำ (๑-๕ คะแนน) 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจบำงส่วนโดยให้มี 
           กำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจเป็นระยะ (๖-๑๐ คะแนน) 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำกโดย 
           ให้มีกำรรำยงำนผลกำรตัดสินใจในเรื่องที่ส ำคัญ 
            (๑๑-๑๕ คะแนน) 
     (  )  ในกำรปฏิบัติงำนมีกำรตัดสินใจค่อนข้ำงมำก  
           สำมำรถวำงแผนกำรปฏิบัติงำน และแก้ปัญหำใน 
           งำนท่ีรับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 
 
 

 
๒๐ 

  

รวม ๑๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

 

 

สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
  (  ) ผ่ำนกำรประเมิน  
  (  ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน  
    

ความเห็นของส่วนราชการ 

 ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของต ำแหน่งเลขที่ .......... ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน  

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

                            (.................................................)  

             หัวหน้ำหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 
 

 

 
  (  ) เห็นด้วย  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นด้วย  
   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................)  

 ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
   
  (  ) เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 

 

  (ลงชื่อ)  .................................................. 

              (................................................)  

             หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

 

การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 
 

 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 
 (  )  อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  ไม่อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 
 

                       

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................)  

 เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

                    

             
 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (.................................................) 

 ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง…….  
                                                     หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 
 

 

 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งนาฏศิลปิน ต าแหน่งคีตศิลปิน 
ต าแหน่งดุริยางคศิลปนิ และต าแหน่งนายช่างศิลปกรรม 

องค์ประกอบการประเมินค่างาน   
๑. ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน (๓๐ คะแนน) 
  (๑) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเบื้องต้น โดยศึกษำ วิธีกำร รูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับงำน

ในหน้ำที่ (๑๐-๑๕ คะแนน) 
  (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญงำน พัฒนำขึ้นจำกประสบกำรณ์ท ำงำน 

(๑๖-๒๐ คะแนน) 
  (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ฝีมือเฉพำะทำง ควำมช ำนำญในงำน  

จะพัฒนำขึ้นจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และกำรสั่งสมทักษะ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
  (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และควำมช ำนำญเฉพำะตัวสูงมำก 

ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้ (๒๖-๓๐ คะแนน) 
 

๒. ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา (๔๐ คะแนน)  
 ๒.๑ อิสระในกำรคิด (๒๐ คะแนน) 
  (๑) เป็นงำนที ่ต ้องคิดและด ำเนินกำรภำยใต้ว ิธ ีกำร รูปแบบที ่ก ำหนดไว้เป็นพื้นฐำน  

ในกำรปฏิบัติงำน (๑-๕ คะแนน) 
  (๒) เป็นงำนที่ต้องคิด และสำมำรถตัดสินใจก ำหนดล ำดับ และระยะเวลำเพ่ือผลสัมฤทธิ์         

ที่ก ำหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน) 
  (๓) เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจในกำรใช้แนวทำง วิธีกำร รูปแบบ เพ่ือผลสัมฤทธิ์

ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
  (๔) เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ ในกำรก ำหนดแนวทำง หรือต้องคิดค้น  

องค์ควำมรู้ วิธีกำร รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 ๒.๒ ควำมท้ำทำยในงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำน (๒๐ คะแนน) 
  (๑) เป็นงำนที่ด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย (๑-๕ คะแนน) 
  (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้  

(๖-๑๐ คะแนน) 
  (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรปรับปรุง พัฒนำ วิธีกำร รูปแบบ เพื่อผลสัมฤทธิ์ 

ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
  (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด สร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่ ๆ หรือ กำรสร้ำงสรรค์เทคนิค วิธีกำร 

รูปแบบกำรอนุรักษ์ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศได้ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
 

เอกสารแนบ ๕.๓ 



๑๗๔ 
 

 

๓. ด้านภาระรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 
  (๑) ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
  (๒) ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก โดยอำศัยค ำแนะน ำ แนวทำง หรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่  
   (๑๖-๒๐ คะแนน) 
  (๓) ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกำรปรับแนวทำง 

กำรปฏิบัติที่ใช้อยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
  (๔) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก ต้องอำศัยทักษะจำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน เช่น กำรพัฒนำวิธีกำร 

รูปแบบ หรือแนวทำงใหม่ กำรอ ำนวยกำรแสดง กำรควบคุมก ำกับและตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรมแขนงต่ำง ๆ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

เกณฑ์การตัดสิน 
 ระดับช ำนำญงำน ได้คะแนน ๖๕ คะแนนขึ้นไป 
 ระดับอำวุโส ได้คะแนน ๘๐ คะแนนขึ้นไป 
 ระดับทักษะพิเศษ ได้คะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๕ 
 

 

แบบประเมินค่างานต าแหน่งนาฏศิลปิน ต าแหน่งคีตศิลปิน ต าแหน่งดุริยางคศิลปิน และ
ต าแหน่งนายช่างศิลปกรรม 

๑. ต ำแหน่งเลขที.่...................................................... 
ชื่อต ำแหน่ง.........................................................................ระดับ................................................ 
ขอปรับเป็น ต ำแหน่ง.........................................................ระดับ................................................. 
งำน/ฝ่ำย/กลุ่ม...................................................................กอง/ส ำนัก......................................... 
 

๒. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (เดิม) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง (ใหม)่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔. วิเครำะห์เปรียบเทียบหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ คุณภำพและควำมยุ่ งยำกของงำน 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 

 
 



๑๗๖ 
 

 

๕. กำรประเมินค่ำงำนของต ำแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในกำรพิจำรณำ 

๑. ด้านความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในงาน 
    (๑) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ
เบื้องต้น โดยศึกษำ วิธีกำร รูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับ
งำนในหน้ำที่  (๑๐-๑๕ คะแนน) 
    (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ   
ควำมช ำนำญงำน พัฒนำขึ้นจำกประสบกำรณ์ท ำงำน 
(๑๖-๒๐ คะแนน) 
    (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ 
ฝีมือเฉพำะทำง ควำมช ำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้น 
จำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์และกำรสั่งสมทักษะ      
(๒๑-๒๕ คะแนน) 
    (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ                
และควำมช ำนำญเฉพำะตัวสูงมำกในต ำแหน่งหน้ำที่
ที่รับผิดชอบ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้         
(๒๖-๓๐ คะแนน) 
๒. ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
    ๒.๑ อิสระในกำรคิด 
          (๑) เป็นงำนที่ต้องคิดและด ำเนินกำรภำยใต้
วิธีกำร รูปแบบที่ก ำหนดไว้เป็นพื้นฐำนในกำร
ปฏิบัติงำน (๑-๕ คะแนน) 
          (๒) เป็นงำนที่ต้องคิด และสำมำรถตัดสินใจ
ก ำหนดล ำดับ และระยะเวลำเพื่อผลสัมฤทธิ์         
ที่ก ำหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน) 
          (๓) เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือ
ตัดสินใจในกำรใช้แนวทำง วิธีกำร รูปแบบ        
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
           (๔) เป็นงำนที่ต้องคิด พิจำรณำเลือก หรือ
ตัดสินใจ ในกำรก ำหนดแนวทำง หรือต้องคิดค้น 
องค์ควำมรู้ วิธีกำร รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์   
ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐ 
(๒๐) 

 
 
 
 
 

  



๑๗๗ 
 

 

องคป์ระกอบ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้รับ 

เหตุผลในกำรพิจำรณำ 

    ๒.๒ ควำมท้ำทำยในงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำน 
          (๑) เป็นงำนที่ด ำเนินกำรตำมที่ได้รับ
มอบหมำย (๑-๕ คะแนน) 
          (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์   
ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้  
(๖-๑๐ คะแนน) 
          (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์   
ในกำรปรับปรุง พัฒนำ วิธีกำร รูปแบบ เพ่ือผลสัมฤทธิ์
ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 
          (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด สร้ำงสรรค์
ผลงำนใหม ่ๆ หรือ กำรสร้ำงสรรค์เทคนิค วิธีกำร 
รูปแบบกำรอนุรักษ์ใหม ่ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์    
ในระดับประเทศได้ (๑๖-๒๐ คะแนน) 
๓. ด้านภาระรับผิดชอบ 
    (๑) ปฏิบัติงำนระดับต้น ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ  
และมำตรฐำนชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
    (๒) ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก โดยอำศัย
ค ำแนะน ำ แนวทำง หรือคู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่  
(๑๖-๒๐ คะแนน) 
    (๓) ปฏิบัติงำนที่ยำก โดยต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้             
และประสบกำรณ์กำรท ำงำนในกำรปรับแนวทำง 
กำรปฏิบัติที่ใช้อยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 
    (๔) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก ต้องอำศัยทักษะจำก
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน เช่น กำรพัฒนำวิธีกำร 
รูปแบบ หรือแนวทำงใหม่ กำรอ ำนวยกำรแสดง  
กำรควบคุมก ำกับและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน      
ด้ำนศิลปกรรมแขนงต่ำง ๆ (๒๖-๓๐ คะแนน)        
 

(๒๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 

  

รวม ๑๐๐   

 
 



๑๗๘ 
 

 

 
สรุปผลการประเมินค่างาน / เหตุผล 
................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
  (  ) ผ่ำนกำรประเมิน  
  (  ) ไม่ผ่ำนกำรประเมิน  
    

ความเห็นของส่วนราชการ 

 ได้ตรวจสอบรำยละเอียดแล้ว ขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้นของต ำแหน่งเลขที่ .......... ถูกต้องและ
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน  

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

                            (.................................................)  

             หัวหน้ำหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๙ 
 

 

 

 
  (  ) เห็นด้วย  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นด้วย  
   เหตุผล……………………………………………………………………… 

 

 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (................................................)  

 ผู้อ ำนวยกำรกอง/ส ำนักหรือเทียบเท่ำ ซึ่งรับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 
 
   
  (  ) เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล…………………………………………………………………………... 
  (  ) ไม่เห็นควรน ำเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง  
   เหตุผล………………………………………………………………………….. 

 

 

  (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

              (................................................)  

             หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม  

 
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 
 

 

 
การพิจารณาของ อ.ก.พ. กระทรวง 

 
 อ.ก.พ. กระทรวง.......................... ในกำรประชุมครั้งที่……/………วันที่………………………. 
ได้พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรก ำหนดต ำแหน่งและหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน แล้วมีมติ ดังนี้ 
 (  )  อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  ไม่อนุมัติ  
   เหตุผล…………………………………………………………………………………… 
 (  )  อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………….. 
 

                       

 (ลงชื่อ)  .................................................. 

 (................................................)  

 เลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง…………. 

  

 ขอรับรองว่ำมติ อ.ก.พ.ฯ ดังกล่ำวถูกต้องตรงตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด 

                    

             
 (ลงชื่อ)  ........................................ .......... 

 (.................................................) 

 ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง…….  
                                                     หรือผู้ที่ประธำน อ.ก.พ. กระทรวง………มอบหมำย 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางแสดงค าอธิบายเพิ่มเติมการประเมินค่างาน 
ในแต่ละองค์ประกอบของ ๔ สายงาน ได้แก่ สายงานนาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน และนายช่างศิลปกรรม 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
๑. ด้านความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นในงาน  คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
    (๑) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถเบื้องต้น โดยศึกษำ 
วิธีกำร รูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับงำน
ในหน้ำที่  (๑๐-๑๕ คะแนน) 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถพ้ืนฐำน
ด้ำนนำฏศิลป์ไทย เช่น        
กำรฝึกหัดเบื้องต้น นำฏยศัพท์ 
กำรแสดงระบ ำ ท่ำร ำมำตรฐำน 
กำรแต่งกำย และจ ำนวนผู้แสดง 
เป็นต้น 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 
ในกำรขับร้องเพลงไทยเดิม  
หรือเพลงไทยสำกล หรือเพลง
สำกล เช่น กำรฝึกลมหำยใจ 
กำรอบอุ่นร่ำงกำย วิธีกำร   
ออกเสียง กำรร้องตำมบทร้อง 
เป็นต้น 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถพ้ืนฐำน
ด้ำนดนตรีไทย หรือดนตรีสำกล 
และแบบแผนกำรบรรเลง      
ในงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี       
ด้ำนดุริยำงค์ไทย เช่น         
กำรบรรเลงดนตรีไทยประกอบ
พระรำชพิธีถวำยผ้ำพระกฐิน 
เป็นต้น ด้ำนดุริยำงค์สำกล เช่น 
มีควำมรู้พ้ืนฐำนทั่วไปด้ำนทฤษฎี
ดนตรีสำกล และมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรบรรเลงเพลงยุคต่ำง ๆ 
ในวง Orchestra เช่น  ยุค 
Baroque, Classic, Romantic, 
Impressionist, 20 
contemporary เป็นต้น 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถพ้ืนฐำน 
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรม 
เช่น มีควำมรู้ด้ำนศัพท์ช่ำง   
กำรใช้เครื่องมือช่ำง กำรเขียนลำย 
และกำรคัดลอกลำย เป็นต้น ๑๘๑ 



๑๘๒ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
    (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญงำน 
พัฒนำขึ้นจำกประสบกำรณ์ท ำงำน 
(๑๖-๒๐ คะแนน) 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
กำรแสดงโขน ละคร เช่น      
โขนกลำงแปลง โขนโรงใน      
โขนโรงนอก ละครชำตรี     
ละครนอก ละครใน         
ละครดึกด ำบรรพ์ ละครพันทำง 
และละครเสภำ เป็นต้น       
กำรแสดงท่ำร ำที่เป็นกำร
เคลื่อนไหวส่วนต่ำง ๆ         
ของร่ำงกำย เพ่ือแสดงควำมรู้สึก 
อำรมณ์ หรือควำมนึกคิด  
ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบและ
วิธีกำรแสดง ลักษณะเพลงร้อง 
และท ำนองดนตรีประกอบ   
กำรแสดง วิธีกำรใช้อุปกรณ์
ประกอบกำรแสดง และอ่ืน ๆ 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ           
ในกำรขับร้องร่วมกับวงบรรเลง 
กำรขับร้องเพลงประสำนเสียง 
กำรควบคุมเสียงให้กลมกลืน   
ในบทเพลง ด้ำนคีตศิลป์ไทย 
เช่น สำมำรถขับร้องประกอบ 
กำรแสดงร่วมกับวงดนตรี เป็นต้น 
ด้ำนคีตศิลป์สำกล เช่น กำรใช้
เทคนิคกำรขับร้องแบบ 
Acappella เป็นต้น 

 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ      
เกีย่วกับแบบแผนกำรบรรเลง
ประกอบกำรแสดง แนวทำง 
กำรบรรเลง หรือมีควำมรู้พ้ืนฐำน 
ในกำรอ ำนวยเพลง กำรให้
สัญลักษณ ์กำรก ำหนดควำมเร็ว 
ควำมดังเบำ  ด้ำนดุริยำงค์ไทย 
เช่น สำมำรถบรรเลงประกอบ 
กำรแสดงโขนเรื่องรำมเกียรติ์ 
ตอน นำงลอย เป็นต้น        
ด้ำนดุริยำงค์สำกล เช่น มีควำมรู้
เกี่ยวกับเสียงประสำน (Harmony) 
ควำมเข้ำใจในกำรเรียบเรียง
เสียงประสำน กำรแต่งเพลง  
กำรอ ำนวยเพลงที่มีควำมซับซ้อน
ของจังหวะและท ำนอง กำร
อ ำนวยเพลงส ำหรับกำรบรรเลง
เดี่ยว (Solo) กับวง Orchestra 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ          
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรม
ที่ค่อนข้ำงยำก เช่น ปรับแบบ 
ย่อแบบ ขยำยแบบ ถอดแบบ 
ลอกแบบ เป็นต้น                   
หรือกำรปรับแก้ไขงำน        
เพ่ือให้เป็นไปตำมแบบ      
อย่ำงเหมำะสม 

๑๘๒ 



๑๘๓ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
    (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ ฝีมือเฉพำะทำง 
ควำมช ำนำญในงำนจะพัฒนำขึ้น
จำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์     
และกำรสั่งสมทักษะ (๒๑-๒๕ 
คะแนน) 

มีควำมรู้เกี่ยวกับท่ำร ำ เทคนิค 
และบทบำทต่ำง ๆ ในกำรแสดง 
เช่น เทคนิคหรือกลวิธี          
ในกำรใช้เท้ำประกอบกำรร ำ    
ที่มีลักษณะเป็นเทคนิคเฉพำะตัว 
และกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่ำ
กำรร่ำยร ำ เป็นต้น มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรช่วยก ำกับ
กำรแสดง ซึ่งต้องรู้องค์ประกอบ       
ของกำรแสดงนำฏศิลป์ไทย 
ควำมรู้เกี่ยวกับพระรำชพิธี         
คติควำมเชื่อ เพ่ือน ำมำใช้        
เป็นแนวทำงในกำรแสดง       
ให้เกิดควำมถูกต้องตำมจำรีต
ประเพณีไทย รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวได้ 
 
 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกีย่วกับ
กำรขับร้องประกอบกำรแสดง 
กำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลง      
ได้เหมำะสม หรือกำรขับร้อง 
บทเพลงที่มีควำมยำก รวมทั้ง
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้        
ในเรื่องดังกล่ำวได้ 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ          
ในกำรปรับเปลี่ยนท ำนองเพลง 
หรือกำรจ ำแนกแนวทำงบรรเลง
ดนตรีในยุคสมัยต่ำง ๆ        
ส ำหรับกำรอ ำนวยเพลง      
ต้องมีควำมเข้ำใจลักษณะเสียง
และจังหวะที่มีควำมซับซ้อนและ 
แยกแยะเสียงประสำนที่ซับซ้อน 
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ 
ในเรื่องดังกล่ำวได้  

มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรมที่ยำก 
เช่น กำรออกแบบ ผูกภำพ      
ผูกลำย เป็นต้น หรือคิดประยุกต์
ในกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์  
เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ 
ในเรื่องดังกล่ำวได้ 

๑๘๓ 



๑๘๔ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
    (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ                
และควำมช ำนำญเฉพำะตัวสูงมำก
ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดชอบ       
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้         
(๒๖-๓๐ คะแนน) 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
กำรประดิษฐ์ท่ำร ำ              
หลักและวิธีกำรจัดกำรแสดง 
กำรก ำกับกำรแสดง หรือ
ประพันธ์บท รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้                 
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
กำรร้องเพลงหลำยประเภท เช่น 
เพลงเถำ เพลงตับ ลูกทุ่ง ลูกกรุง 
เพลงคลำสสิก (Classic)          
โอเปร่ำ (Opera) บรอดเวย์ 
(Broadway) เพลงแจ๊ส (Jazz) 
และเพลงป็อป (Pop) เป็นต้น
และสำมำรถแก้ไขข้อผิดพลำด 
ในกำรขับร้องได้ รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้                 
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 
 
 
 
 
 
 
 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับ
กำรประพันธ์เพลง กำรวิเครำะห์
บทเพลง เข้ำใจโครงสร้ำง     
กำรประพันธ์ หรือมีควำมรู้      
ในกำรน ำวงดนตรีรูปแบบต่ำง ๆ 
เช่น วงมโหรี วงออร์เคสตรำ 
(Orchestra) เป็นต้น        
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ 
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ           
ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนศิลปกรรม
ที่ยำกมำก กำรประดิษฐ์ผลงำน
ศิลปกรรม เพื่อให้ได้รูปแบบ
ศิลปกรรมที่ถูกต้องและงดงำม 
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้                 
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 

๑๘๔ 



๑๘๕ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
๒. ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหา คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน 
๒.๑ อิสระในกำรคิด (๒๐ คะแนน) 
    (๑) เป็นงำนที่ต้องคิด         
และด ำเนินกำรภำยใต้วิธีกำร 
รูปแบบที่ก ำหนดไว้เป็นพื้นฐำน    
ในกำรปฏิบัติงำน (๑-๕ คะแนน) 
 

สำมำรถแสดงร่วมกับผู้อ่ืน 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยได้     
ตำมรูปแบบที่ก ำหนด 

สำมำรถขับร้องเพลงตำมที่ได้รับ
มอบหมำยได้ ตำมรูปแบบ           
ที่ก ำหนด 

สำมำรถบรรเลงตำมที่ได้รับ
มอบหมำย และบรรเลงร่วมกับ
ผู้อื่นไดต้ำมรูปแบบที่ก ำหนด 

สำมำรถผลิตงำนศิลปกรรม
ตำมท่ีได้รับมอบหมำยได้        
ตำมรูปแบบที่ก ำหนด 

    (๒) เป็นงำนที่ต้องคิด         
และสำมำรถตัดสินใจก ำหนดล ำดับ 
และระยะเวลำเพื่อผลสัมฤทธิ์       
ที่ก ำหนดไว้ได้ (๖-๑๐ คะแนน) 

สำมำรถเป็นผู้น ำกลุ่ม         
(หัวหน้ำแถว) ในกำรแสดง     
โดยเป็นผู้รับผิดชอบในกำรร ำ
น ำหน้ำผู้แสดงอ่ืน โดยอำจอยู่ 
หัวแถว หรืออยู่กลำง ซึ่งต้องใช้
ควำมจ ำทั้งท่ำร ำ เพลงดนตรี 
เพ่ือให้ผู้อ่ืนร ำตำมได้        
อย่ำงถูกต้อง 
 
 
 

สำมำรถขับร้องหมู่ที่ต้องใช้ 
ควำมพร้อมเพรียงได้ดี หรือ  
เป็นนักร้องน ำหมู่ประสำนเสียง 

สำมำรถบรรเลงเดี่ยวร่วมกับ   
วงได้ หรือเป็นหัวหน้ำกลุ่ม       
น ำกำรบรรเลง (Leader 
Section) ได้  

สำมำรถปฏิบัติ ควบคุม        
และให้ค ำแนะน ำในกำรผลิตงำน
ศิลปกรรมให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดหรือเป้ำหมำย 

๑๘๕ 



๑๘๖ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
    (๓) เป็นงำนที่ต้องคิด         
พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ        
ในกำรใช้ แนวทำง วิธีกำร รูปแบบ 
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้      
(๑๑-๑๕ คะแนน) 

สำมำรถปรับเปลี่ยน หรือแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรแสดง  
ด้วยแนวทำงหรือวิธีกำร         
ที่เหมำะสมกับกำรแสดง เช่น  
กำรปรับรูปแบบกำรแสดงใหม่ 
ให้เหมำะสมกับสถำนที่แสดงจริง 
หรือ กำรปรับกระบวนท่ำร ำใหม่
ตำมระยะเวลำที่ต้องแสดงจริง 
เป็นต้น 

สำมำรถคัดเลือกเพลง          
ให้เหมำะสมกับบทประพันธ์ 
หรือสำมำรถควบคุมกำรขับร้อง
ประสำนเสียงและกำรขับร้อง
ทั่วไป 

สำมำรถบรรเลงเดี่ยวที่มีควำมยำก 
และยำวมำกได้  รวมทั้งปรับแต่ง
ควำมสมดุลในกำรบรรเลง      
เพ่ือแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ 

สำมำรถออกแบบ พิจำรณำ
รูปแบบ และแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ      
ที่เกิดขึ้นเฉพำะหน้ำและระยะยำว 
ในระหว่ำงกำรผลิตงำน
ศิลปกรรม เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงเหมำะสม    
กับสถำนกำรณ์ 

    (๔) เป็นงำนที่ต้องคิด   
พิจำรณำเลือก หรือตัดสินใจ       
ในกำรก ำหนดแนวทำง หรือ     
ต้องคิดค้นองค์ควำมรู้ วิธีกำร 
รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์      
ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรแสดง 
หรือคิดค้นรูปแบบ กำรแสดง     
ที่บ่งบอกถึงกำรพัฒนำงำนให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ ์เช่น กำรผสมผสำน
เทคนิคสมัยใหม่ประกอบกำรแสดง
ให้เข้ำใจง่ำยและดึงดูดควำมสนใจ 
รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้และ    
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำและแก้ไข
ปัญหำได้ดี 

สำมำรถวำงแนวทำง             
กำรจัดโปรแกรมกำรขับร้อง 
ตำมรูปแบบของงำน และ     
กำรพัฒนำ และวำงรูปแบบ    
กำรขับร้อง หรือกำรแสดงได้ดี 
รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้       
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ        
และแก้ไขปัญหำได้ดี 

สำมำรถวำงแนวทำงและพัฒนำ
รูปแบบกำรบรรเลงได้ (Music 
Director) เช่น เลือกวงบรรเลง 
และเพลงบรรเลงให้เหมำะสม 
กับงำน รวมทั้งถ่ำยทอดควำมรู้ 
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ      
และแก้ไขปัญหำได้ดี 

คิดค้นวิธีกำร เทคนิค กลวิธี 
รูปแบบของกำรด ำเนินงำนผลิต
งำนศิลปกรรม รวมทั้งถ่ำยทอด
ควำมรู้และให้ค ำปรึกษำแนะน ำ
และแก้ไขปัญหำได้ดี 

๑๘๖ 



๑๘๗ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
๒.๒ ควำมท้ำทำยในงำนและผลสัมฤทธิ์ของงำน (๒๐ คะแนน) 
    (๑) เป็นงำนที่ด ำเนินกำรตำมท่ี
ได้รับมอบหมำย (๑-๕ คะแนน) 

สำมำรถแสดงได้ ตำมทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

มีควำมเข้ำใจในท ำนองร้อง
เบื้องต้น สำมำรถขับร้องเดี่ยว
เพลงทั่วไปได้ ตำมทีไ่ดร้ับ
มอบหมำย 

มีควำมเข้ำใจในท ำนองเพลง
เบื้องต้น สำมำรถบรรเลงเดี่ยว 
ในวงได้ หรืออ ำนวยเพลงทั่วไปได้ 
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

สำมำรถผลิตงำนศิลปกรรม    
ตำมรูปแบบ และวิธีกำร         
ที่ก ำหนดได ้ตำมท่ีไดร้ับ
มอบหมำย 

    (๒) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด 
สร้ำงสรรค์ในกำรปฏิบัติงำน      
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้        
(๖-๑๐ คะแนน) 

สำมำรถเสนอแนะรูปแบบ     
หรือแนวทำงในกำรแสดงได้ 

มีควำมสำมำรถในกำรขับร้อง
เพลงทีค่่อนข้ำงยำกได้ หรือ    
เป็นหัวหน้ำกลุ่มน ำกำรขับร้อง 

มีควำมสำมำรถในกำรแปร
ท ำนองได้ หรือเป็นหัวหน้ำกลุ่ม
น ำกำรบรรเลง หรืออ ำนวยเพลง
ตำมแบบฉบับของดนตรีประเภท
สังคีตสัมพันธ์ หรืออ ำนวยเพลง
ในยุคคลำสสิก (The Classic 
Era) ได ้
 

สำมำรถปรับแบบ หรือพัฒนำ
เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรผลิตงำน
ศิลปกรรม 

    (๓) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด 
สร้ำงสรรค์ในกำรปรับปรุง พัฒนำ 
วิธีกำร รูปแบบ เพ่ือผลสัมฤทธิ์      
ที่ก ำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

สำมำรถปรับปรุง เรียบเรียง    
ท่ำร ำ หรือปรับปรุง           
เรียบเรียงบทได้ 

มีควำมสำมำรถในกำรขับร้อง
เพลงที่ยำก มีควำมสำมำรถ    
ในกำรแปรท ำนองร้องของเพลง
ไทยเดิม หรือกำรขับร้องเดี่ยว 

มีควำมสำมำรถในกำรแปร
ท ำนอง และถ่ำยทอดให้ผู้อื่นได้ 
หรือมีควำมสำมำรถในกำร
บรรเลงเดี่ยวได้ดี หรือ     

สำมำรถประยุกต์รูปแบบ 
เทคนิคงำน กลวิธี ในงำน
ศิลปกรรมหลำยแขนง         
เข้ำด้วยกันเพ่ือผลิตงำน

๑๘๗ 



๑๘๘ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
เพลงมำตรฐำนระดับสำกล  กำร
ควบคุมกำรขับร้องประสำนเสียง 
กำรเรียบเรียงแนวประสำนเสียง
ส ำหรับบทเพลงขับร้องได้ 

อ ำนวยเพลงตำมแบบฉบับของ
ดนตรีประเภทสังคีตสัมพันธ์ได้ดี 
หรืออ ำนวยเพลงในยุคโรแมนติก 
(The Romantic Era) หรือ
บรรเลงเดี่ยวกับวงออร์เคสตรำ 
(Orchestra) หรือเรียบเรียง
เสียงประสำนในวงออร์เคสตรำ  
 

ศิลปกรรมให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย 

    (๔) เป็นงำนที่ต้องใช้ควำมคิด 
สร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่ ๆ หรือ      
กำรสร้ำงสรรค์เทคนิค วิธีกำร 
รูปแบบกำรอนุรักษ์ใหม่ ๆ       
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์                    
ในระดับประเทศได้ (๑๖-๒๐ 
คะแนน) 

สำมำรถออกแบบกำรจัด     
กำรแสดงให้มีควำมหลำกหลำย 
กำรประดิษฐ์ท่ำร ำ หรือ 
ประพันธ์บท รวมทั้งสำมำรถ
วิเครำะห์ท่ำร ำ หรือบทบำท      
ในกำรแสดง เพ่ือกำรอนุรักษ์  
พัฒนำและสร้ำงสรรค์ผลงำน
ด้ำนนำฏศิลป์ไทย 

มีควำมสำมำรถในกำรประพันธ์
ค ำร้อง และท ำนองร้องใหม่ได้ 
หรือขับร้องเพลงที่มีระดับ    
ควำมยำกมำก หรือมีกำรใช้
เทคนิคเฉพำะส ำหรับกำรขับร้อง
โดยดนตรีร่วมสมัย หรือ       
กำรอ ำนวยเพลงบทประพันธ์
ร่วมสมัย 

มีควำมสำมำรถในกำรประพันธ์
ท ำนองใหม่ได้ หรือมีควำมสำมำรถ
ในกำรบรรเลงเดี่ยวได้ดีเยี่ยม 
หรืออ ำนวยเพลงบทประพันธ์
ร่วมสมัย หรือสำมำรถแสดง
เดี่ยวในบทเพลงที่มีเทคนิคและ
รูปแบบของบทเพลงร่วมสมัย  
หรือสำมำรถประพันธ์เพลง          
ในรูปแบบซิมโฟนี ออร์เคสตรำ 
(Symphony Orchestra) 

คิดค้นรูปแบบ เทคนิค กลวิธี 
แนวทำงใหม่ ในกำรผลิตงำน
ศิลปกรรมเพ่ือน ำมำใช้ในกำร
ผลิตงำนศิลปกรรมได้ดีเยี่ยม 

๑๘๘ 



๑๘๙ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
๓. ด้านภาระรับผิดชอบ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
    (๑) ปฏิบัติงำนระดับต้น        
ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติ และมำตรฐำน
ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 
 

ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติงำนตำมที่ไดร้ับมอบหมำย ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

    (๒) ปฏิบัติงำนที่ค่อนข้ำงยำก 
โดยอำศัยค ำแนะน ำ แนวทำง หรือ
คู่มือปฏิบัติงำนที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ 
คะแนน) 

เป็นผู้แสดง ผู้ช่วยควบคุม    
กำรฝึกซ้อม ซึ่งต้องรับผิดชอบ
เรื่องรำว บทบำทกำรแสดงต่ำง ๆ 
โดยยังต้องได้รับค ำแนะน ำบ้ำง 

เป็นผู้ขับร้องเพลง ผู้ช่วยควบคุม
กำรฝึกซ้อมกำรขับร้องให้มีควำม
ชัดเจนในกำรใช้ค ำ และภำษำ 
ด้ำนคีตศิลป์ไทย เช่น กำรใช้ค ำ
ควบกล้ ำ กำรแบ่งค ำ กำรขับร้อง
ที่ใช้ลักษณะค ำประพันธ์ประเภท
โคลง ฉันท์ และกำพย์ เป็นต้น 
ด้ำนคีตศิลป์สำกล เช่น กำรขับ
ร้องตำมบทเพลง Caccini : 
Amarilli, mia bella 
(Amaryllis, my lovely) เป็นต้น 

เป็นนักดนตรี ผู้ช่วยควบคุมวง
บรรเลงดนตรีไทย หรือเป็น
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยเพลง หรือ
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่ม 
(Leader Section) นักดนตรี 
ด้ำนดุริยำงค์ไทย เช่น ควบคุม
ขั้นตอนกำรบรรเลงในงำน       
พระรำชพิธีจรดพระนังคัล     
แรกนำขวัญ เป็นต้น 
ด้ำนดุริยำงค์สำกล เช่น กำรบรรเลง 
บทเพลงกลุ่ม Chamber Quartet, 
Quintet และเพลงในกลุ่ม 
Orchestra Excerpt เป็นต้น 

เป็นผู้ปฏิบัติงำนในฐำนะ
ช่ำงฝีมือ หรือผู้ควบคุมกำร
ปฏิบัติงำนในทีมศิลปกรรม       
แต่ละชนิดงำน  

๑๘๙ 



๑๙๐ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
    (๓) ปฏิบัติงำนที่ยำก              
โดยต้องประยุกต์ใช้ควำมรู้             
และประสบกำรณ์กำรท ำงำน       
ในกำรปรับแนวทำงกำรปฏิบัติที่ใช้
อยู่ได้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

เป็นผู้ช่วยก ำกับกำรแสดง      
ซึ่งต้องประยุกต์ควำมรู้        
และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำ    
ทั้งควำมรู้เกี่ยวกับท่ำร ำ      
เครือ่งแต่งกำย เทคนิค
กระบวนกำรมำช่วยสอน     
และช่วยก ำกับกำรแสดง 

เป็นผู้ร่วมก ำหนดแนวทำง      
ในกำรขับร้อง จัดโปรแกรม    
กำรร้อง วำงตัวบุคคล           
ให้เหมำะสมกับบทเพลง  
แนะน ำกำรขับร้องบทเพลง      
โดยให้ข้อมูล ควำมหมำยของ 
บทเพลง กำรออกเสียงและส ำเนียง
ให้ถูกต้อง ด้ำนคีตศิลป์ไทย เชน่ 
เป็นผู้คัดเลือกผู้ขับร้องให้มีควำม
เหมำะสมกับบทบำทของตัวแสดง 
เป็นต้น ด้ำนคีตศิลป์สำกล เช่น
กำรขับร้องตำมบทเพลง Conti : 
Quella fiamma (Oh the 
flames) เป็นต้น 

เป็นผู้ควบคุมวงบรรเลง         
และจัดวงบรรเลงดนตรีไทย 
หรือเป็นผู้อ ำนวยเพลง        
หรือเป็นผู้ร่วมก ำหนด        
แนวทำงกำรบรรเลงของวง 
ด้ำนดุริยำงค์ไทย เช่น เป็นผู้จัด
และคัดเลือก ประเภทวงดนตรี 
รวมทั้งผู้บรรเลงในงำนพระรำชพิธี
บวงสรวงพระสยำมเทวำธิรำช 
หรือในกำรประกอบกำรแสดง  
สี่ภำค เป็นต้น ด้ำนดุริยำงค์สำกล 
เช่น กำรควบคุมกำรบรรเลง
ไวโอลินในบทเพลง J.S.Bach : 
Sonata in E minor, BWV 
๑๐๒๓ : complete. Bach ๒ 
 : Sonatas for Violin and 
Continuo (Wiener 
Urtext/MDS) เป็นต้น 

เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำโครงกำรส ำคัญ
หรือเป็นช่ำงฝีมือที่มีควำม
ช ำนำญงำน โดยมีควำมสำมำรถ
ในกำรประยุกต์เทคนิค กลวิธี 
รูปแบบในกำรผลิตงำน
ศิลปกรรม 

๑๙๐ 



๑๙๑ 
 

 

.องค์ประกอบการประเมินค่างาน 
ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละสายงาน  

นาฏศิลปิน คีตศิลปิน ดุริยางคศิลปิน  นายช่างศิลปกรรม 
    (๔) ปฏิบัติงำนที่ยำกมำก      
ต้องอำศัยทักษะจำกประสบกำรณ์
กำรท ำงำน เช่น กำรพัฒนำวิธีกำร 
รูปแบบ หรือแนวทำงใหม่             
กำรอ ำนวยกำรแสดง กำรควบคุม
ก ำกับและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนศิลปกรรมแขนงต่ำง ๆ        
(๒๖-๓๐ คะแนน) 

เป็นผู้ก ำกับกำรแสดง หรือ
ผู้ประพันธ์บท โดยผู้ก ำกับ      
กำรแสดงเป็นผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบของกำรจัดกำรแสดง 
ให้ถูกต้อง เหมำะสมตำมแบบแผน 
ส ำหรับผู้ประพันธ์บท         
เป็นผู้รับผิดชอบออกแบบบทร ำ
ประกอบกำรแสดงที่ยังไม่มี 
แบบแผนกำรแสดงมำก่อน เช่น 
กำรแสดงวรรณคดีไทย นิทำน
พ้ืนบ้ำน หรือออกแบบบทร ำ
ประกอบกำรแสดง               
ในโอกำสต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้และให้
ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 
 

เป็นผู้ควบคุมวง หรือก ำกับ    
และวำงรูปแบบในกำรแสดง 
(Music Director) หรือสำมำรถ
ขับร้องเดี่ยวในบทเพลง          
ที่หลำกหลำยประเภท พัฒนำ 
วำงแนวในกำรขับร้อง       
แก้ไขปัญหำ รวมทั้งสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้และให้
ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 

เป็นผู้ควบคุมกำรแสดง (Music 
Director) ในฐำนะเป็นผู้ก ำหนด
แนวทำงกำรบรรเลงดนตรี หรือ 
ในฐำนะผู้อ ำนวยเพลง หรือ
สำมำรถบรรเลงเดี่ยว ไปพร้อม
กับกำรควบคุมวงออร์เคสตรำ 
(Orchestra) ในฐำนะนักดนตรี 
รวมทั้งสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
และให้ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 

เป็นหัวหน้ำโครงกำรส ำคัญ    
หรือเป็นช่ำงฝีมือที่มีทักษะสูง 
โดยสำมำรถวำงแนวทำงและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำน รวมทั้ง
สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และให้
ค ำปรึกษำแนะน ำได้ดี 

๑๙๑ 



 
 

 
 
 



๑๙๓ 
 

 

ค าอธิบายเกี่ยวกับความหมายของค าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
๑. วงออร์เคสตรา (Orchestra)คือ วงดุริยำงค์ขนำดใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสำย 

รวมกับเครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องตี ซึ่งมีประวัติควำมเป็นมำที่ยำวนำนตั้งแต่สมัย 
ยุคบำโรก (ศตวรรษที่ ๑๖) วงออร์เคสตรำในปัจจุบัน มีควำมแตกต่ำงกันไปตำมสภำพสังคม และ
เศรษฐกิจ รวมทั้งจุดมุ่งหมำยกำรบรรเลงเพลงด้วย แบ่งได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ ขนำดเล็กผู้บรรเลง
ไม่เกิน ๖๐ คน และขนำดใหญ่ผู้บรรเลงประมำณ ๘๐-๑๐๐ คน โดยค ำนึงถึงควำมกลมกลืน และ
ควำมสมดุลของเสียงเครื่องดนตรีแต่ละกลุ่ม  

๒.  แชมเบอร์ (Chamber) คือ เป็นวงดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยโบรำณ สมัยนั้นดนตรีมีไว้ส ำหรับเจ้ำนำยชั้นสูง 
เป็นวงดนตรีวงเล็ก บรรเลงเป็นกลุ่มตั้งแต่กลุ่มละ ๒ คน ไปจนถึง ๙ คน ใช้บรรเลงในห้องโถง 
หรือสถำนที่ซึ่งไม่ใหญ่โตมีผู้ฟังไม่มำก บำงยุคสมัยก็นิยมแสดงในสวนหย่อม บทเพลงที่ใช้บรรเลง 
เป็นบทเพลงที่ประพันธ์สั้น ๆ ต้องประพันธ์ขึ้นส ำหรับวงแชมเบอร์นั้น ๆ โดยเฉพำะ เครื่องดนตรี
อำจเป็นประเภทเดียวกันหรือต่ำงประเภทกันก็ได้ ลักษณะส ำคัญของดนตรีแบบนี้ คือ ควำมเด่นชัด
ของเสียงเครื่องดนตรีในขณะบรรเลง ซึ่งต้องกำรแสดงเทคนิคและทักษะควำมสำมำรถของ 
ผู้บรรเลงและกำรประสำนเสียง แต่ละแนวเสียงจะใช้นักดนตรีบรรเลงเพียง ๑ คนเท่ำนั้น 

๓. ควอเต็ด (Quartet) คือ ดนตรีที่บรรเลงสี่ชิ้น 
๔. ควินเต็ด (Quintet) คือ ดนตรีที่บรรเลงห้ำชิ้น 
๕. ยุคบาโรก (Baroque) ค.ศ. ๑๖๐๐ - ๑๗๕๐ เกิดข้ึนหลังดนตรียุคเรอเนสซองซ์ และเกิดก่อนดนตรี 

ยุคคลำสสิก มีคีตกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคคือ โยฮันน์ เซบำสเตียน บำค, อันโตนีโอ วีวัลดี, ฌอง-แบ๊
ปติสต์ ลุลลี่, จอร์จ เฟรดริก ฮันเดล, อำร์คันเจโล คอเรลลี, คลอดิโอ มอนเทแวร์ดี, ฌอง ฟิลลิป  
รำโม, เฮนรี เพอร์เซล ในยุคนี้ผู้ประพันธ์เพลงและผู้แสดงจะใช้องค์ประกอบทำงด้ำนดนตรี 
ที่ซับซ้อนมำกขึ้นเกิดกำรเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบเสียงและได้พัฒนำกำรเล่นเครื่องดนตรีแบบใหม่ 
ดนตรียุคบำโรกได้ขยับขยำยขนำด ควำมกว้ำง ควำมซับซ้อนของกำรแสดงเครื่องดนตรี บทเพลงใน
ยุคนี ้เช่น 

- J.S.Bach : Sonata in E minor, BWV ๑๐๒๓ : complete.  
Bach ๒ : Sonatas for Violin and Continuo (Wiener Urtext/MDS) 

- Handel : Air and Variations (‘The Harmonious Blacksmith’). No. ๖  rom 
 i ces lassi ues, Book ๖ , arr. Bouchaud(BillaudotGB5635/UMbP) 

- Handel : Concerto in B , Op. 4 No. ๖ , HWV ๒๙๔ (unaccompanied): ๑ st and 

๒ nd movts, Andante allegro and Larghetto (pedal harp solo part: Bba  renreiter 
BA ๘๓๔๗) 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%8A%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%8A%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD_%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8C%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๑๙๔ 
 

 

๖.  ยุคคลาสสิก (The Classic Era) ค.ศ. ๑๗๕๐ - ๑๘๒๐ ยุคนี้วงออร์เคสตรำเริ่มมีแบบแผนอำจ
แบ่งเป็นวงเครื่องสำยออร์เคสตรำ (String Orchestra) คือ วงออร์เคสตรำที่ประกอบด้วยเครื่องสำย
เพียงอย่ำงเดียวและวงออร์เคสตรำมีเครื่องดนตรีทั้ง ๔ ประเภท บทเพลงในยุคนี้เช่น 

- Mozart: Symphony No.๔๑ in C Major "Jupiter" K.๕๕๑  
- Mozart: Piano Concerto in C Major, K๔๖๗  
- Beethoven: Piano Sonata in C Major, Op.๒ No.๓  
- Beethoven: Symphony No.๑ , ๒  

๗. ยุคโรแมนติก (The Romantic Era) ค.ศ. ๑๘๒๐ - ๑๙๐๐ ยุคนี้ออร์เคสตรำพัฒนำถึงจุดที่เป็น
มำตรฐำนเครื่องดนตรีสำมำรถให้สีสันกับบทเพลงได้อย่ำงเด่นชัด โดยมีกำรเพ่ิมจ ำนวนเครื่องดนตรี
ให้มำกขึ้น ผู้บรรเลงประมำณ ๘๐ คน บทเพลงในยุคนี้เช่น 

- Elegar:Pomp and Circumstance, five marches, all Op. ๓๙ (๑๙๐๑ - ๑๙๓๐) 
- Saint-Saens Concerto no.๑ in A minor, Op.๓๓ :  (Durand/UMP) 
- Brahms Sonata in E minor, Op.๓๘ :  
- complete (Wiener Urtext/MDS) 

๘.  ยุคอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionist) ค.ศ. ๑๘๙๐ - ๑๙๑๐ ลักษณะส ำคัญของเพลงยุคนี้คือ ใช้
บันไดเสียงแบบเสียงเต็ม ซึ่งท ำให้บทเพลงมีลักษณะลึกลับ คลุมเครือไม่กระจ่ำงชัด เนื่องมำจำก
กำรประสำนเสียงโดยใช้ในบันไดเสียงแบบเสียงเต็ม บำงครั้งจะมีควำมรู้สึกโล่ง ๆ ว่ำง ๆ เสียงไม่หนักแน่น
ดังเช่นเพลงในยุคโรแมนติก กำรประสำนเสียงไม่เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ ในยุคก่อน ๆ สำมำรถพบกำร
ประสำนเสียงแปลก ๆ ไม่คำดคิดได้ในบทเพลงประเภทอิมเพรสชั่นนิซึม รูปแบบของเพลงเป็น
รูปแบบง่ำย ๆ มักเป็นบทเพลงสั้น ๆ รวมเป็นชุด นักดนตรีที่ควรรู้จัก คือ เดอบูสซี รำเวล และเดลิอุส 
บทประพันธ์ที่ส ำคัญในยุคนั้น เช่น     

- Clair de Lune (Piano music) - เดอบุซซี 
- Prelude to the Afternoon of a Faun (Symphonic poem) - เดอบุซซี 
- Borelo (Ballet music) - รำเวล 

๙. ยุคศตวรรษที่ ๒๐ (Contemporary) ดนตรีในยุคศตวรรษที่ ๒๐ เป็นยุคของกำรทดลองสิ่งแปลก ๆ 
ใหม่ ๆ และน ำเอำหลักกำรเก่ำ ๆ มำพัฒนำเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เข้ำกับแนวควำมคิดในยุค
ปัจจุบัน เช่น หลักกำรเคำเตอร์พอยต์ (Counterpoint) ของโครงสร้ำงดนตรีแบบกำรสอดประสำน
มีกำรประสำนเสียงโดยกำรใช้บันไดเสียงต่ำง ๆ รวมกัน (Polytonatity) และกำรไม่ใช่เสียงหลักใน
กำรแต่งท ำนองหรือประสำนเสียงจึงเป็นเพลงแบบใช้บันไดเสียง ๑๒ เสียง (Twelve-tone scale) 
ซึ่งเรียกว่ำ Atonality อัตรำจังหวะที่ใช้ทีกำรกลับไปกลับมำลักษณะส ำคัญอีกประกำรหนึ่งคือ กำร
ใช้กำรประสำนเสียงที่ฟังระคำยหูเป็นพ้ืน (Dissonance) วงดนตรีกลับมำเป็นวงเล็กแบบเชมเบอร์
มิวสิกไม่นิยมวงออร์เคสตรำ มักมีกำรใช้อิเล็กทรอนิกส์ท ำให้เกิดเสียงดนตรีซึ่งมีสีสันที่แปลกออกไป
เน้นกำรใช้จังหวะรูปแบบต่ำง ๆ บำงครั้งไม่มีท ำนองที่โดดเด่นในขณะที่แนวคิดแบบโรแมนติกมีกำร
พัฒนำควบคู่ไปเช่นกันเรียกว่ำ นีโอโรแมนติก (Neo-Romantic) กล่ำวโดยสรุปคือ โครงสร้ำงของ

http://en.wikipedia.org/wiki/Pomp_and_Circumstance_Marches


๑๙๕ 
 

 

เพลงในศตวรรษที่ ๒๐ นี้มีหลำกหลำยมำก สำมำรถพบสิ่งต่ำง ๆ ตั้งแต่ยุคต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำแต่มี
แนวคิดใหม่ที่เพ่ิมเข้ำไปนักดนตรีที่ควรรู้จักในยุคนี้ คือ สตรำวินสกี โชนเบิร์ก บำร์ตอก เบอร์ก ไอฟส์ 
คอปแลนด์ ชอสตำโกวิช โปโกเฟียฟ ฮินเดมิธ เคจ เป็นต้น 
บทเพลงในยุคนี้เช่น Igor Stravinsky (Pulcinella and Symphony of Psalms), Sergei 
Prokofiev (Classical Symphony), Ravel (Le tombeau de Couperin) and Paul 
Hindemith (Symphony: Mathis der Maler) 

๑๐. ซิมโฟนี (Symphony) เป็นบทเพลงต้นแบบของเพลงประเภทต่ำง ๆ ที่ใช้บรรเลงส ำหรับวงซิมโฟนี 
ออร์เคสตรำ ซึ่งนิยมในยุคคลำสสิก (ค.ศ. ๑๗๕๐-๑๘๒๐) ส่วนใหญ่ประพันธ์โดยไฮเดิน (๑๐๖ บท) 
โมซำร์ท (ประมำณ ๕๐ บท) ในยุคโรแมนติกเป็นบทเพลงที่มีควำมไพเรำะ สง่ำงำมและแสดงออก
ถึงอำรมณ์ จิตวิญญำณของดนตรีในยุคผู้ประพันธ์ที่ส ำคัญ เช่น ชูเบิร์ต ชูมำนน์ เป็นต้น ซิมโฟนีโดย
ปกติ ประกอบด้วย ๓-๔ ท่อน โดยรูปแบบจังหวะแต่ละท่อนเป็นเร็ว-ช้ำ-เร็ว หรือ เร็ว-ช้ำ-เร็ว ปำน
กลำง-เร็ว 

๑๑. คอนแชร์โต (Concerto) เป็นบทเพลงส ำหรับเครื่องดนตรีเดี่ยวเพ่ือแสดงฝีมือของผู้บรรเลงร่วม
บรรเลงกับวงออร์เคสตรำ เกิดขึ้นในยุคบำโรกและมีแบบแผนที่เป็นมำตรฐำนในยุคคลำสสิก ด้ำน
รูปแบบมีลักษณะคล้ำยกับซิมโฟนีแต่มีเพียง ๓ ท่อน ประกอบด้วย เร็ว-ช้ำ-เร็ว คอนแชร์โตที่นิยม 
คือ เปียโนคอนแชร์โตและไวโอลินคอนแชร์โต 

๑๒. อะแคปเปลลา (Acappella) เป็นดนตรีที่ใช้เสียงร้องหรือกำรร้องโดยปรำศจำกเครื่องดนตรี
ประกอบ ดนตรีอะแคปเปลลำเดิมแยกออกจำกแนวร้องโพลีโฟนีเรอเนสซองซ์และคอนเซรอ์ตำโต
บำโรก ในสมัยใหม่ อะแคปเปลลำมักหมำยถึงกำรร้องโดยเสียงร้องทั้งหมดไม่ว่ำจะแนวเพลงไหน 

๑๓. โอเปร่า (Opera) เป็นละครเพลงร้องที่ใช้วงออร์เคสตรำในกำรบรรเลงดนตรีประกอบ และด ำเนิน
เรื่องใช้กำรร้องเป็นหลัก 

๑๔. คอนดัคเตอร์ (conductor) คือผู้อ ำนวยเพลง หรือวำทยกร เป็นผู้น ำในกำรบรรเลงของวงดนตรี 
เป็นผู้ที่ท ำให้นักดนตรีบรรเลงไปพร้อม ๆ กันได้ โดยกำรให้จังหวะด้วยมือ หรือด้วยไม้เคำะ เพ่ือให้
นักดนตรีบรรเลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

๑๕. มิวสิคไดเรคเตอร์ (music director) คือผู้อ ำนวยกำรดนตรี เป็นบุคคลส ำคัญในกำรแสดง
คอนเสิร์ตทุกครั้ง มีหน้ำที่ในกำรเลือกเพลงและวำงตัวผู้บรรเลงทั้งหมด รวมถึงรำยละเอียดต่ำง ๆ 
ของกำรแสดง เป็นผู้ชี้ขำดและรับผิดชอบกำรแสดงของวงร่วมกับผู้อ ำนวยเพลง  

๑๖. หัวหน้ากลุ่ม (Section Leader) นักดนตรีที่เล่นในต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่มของแต่ละเครื่องมือในวง 
๑๗. งานด้านศิลปกรรม ในควำมหมำยของกรมศิลปำกร จะต้องด ำเนินกำรอยู่บนหลักกำรตำมรูปแบบ

ประเพณีของไทย หรือตำมหลักวิชำกำรในแขนงต่ำง ๆ ทั้งที่เป็นงำนสร้ำง งำนซ่อม หรืองำน
อนุรักษ์ศิลปกรรมต่ำง ๆ เพ่ือรักษำหรือคงไว้ซึ่งคุณค่ำ ควำมงำม เอกลักษณ์ของชำติ โดยใช้ควำม
ประณีตของฝีมือ ประกอบด้วย ลักษณะงำนหลำยประเภท ได้แก่ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinsky
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http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Prokofiev
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http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Hindemith
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Hindemith
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87


๑๙๖ 
 

 

๑) งำนสิบหมู่ หรือ งำนประณีตศิลป์ หมำยถึง งำนที่เกี่ยวกับกำรออกแบบ กำรเขียนภำพ เขียน
ลวดลำย เขียนลำยรดน้ ำ กำรปั้น กำรแกะสลัก กำรเย็บปัก กำรบุดุนโลหะ กำรประดับมุก 
กำรปิดทอง กำรประดับกระจก กำรจัดท ำไม้ประณีต กำรจัดท ำหัวโขนและศิรำภรณ์  
ซึ่งล้วนเป็นงำนของช่ำงไทยโบรำณ หรือช่ำงศิลป์ไทย 

๒) งำนศิลปกรรมประยุกต์ หมำยถึง งำนที่เกี่ยวกับกำรออกแบบ กำรเขียนแบบ กำรเขียนภำพ 
กำรเขียนลวดลำย ภำพประกอบเอกสำร หนังสือ หรือตัวอักษรตำมแบบต่ำง ๆ  
เขียนแบบผัง แบบโครงสร้ำง เพ่ือกำรจัดท ำตรำสัญลักษณ์ หรือตกแต่งอำคำร กำรปั้น 
กำรแกะสลัก ประดิษฐ์ลวดลำยด้วยวัตถุดิบต่ำง ๆ เช่น ดอกไม้ โฟม งำนเซรำมิก เป็นต้น 
เพ่ือน ำมำใช้ในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ กำรจัดนิทรรศกำร หรือกำรพำณิชย์อื่น ๆ 

๓) งำนอนุรักษ์ศิลปกรรม หมำยถึง งำนที่เกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำ ซ่อมแซม สงวนรักษำ
ผลงำนศิลปกรรมให้คงสภำพที่มีคุณค่ำและถูกต้องตำมหลักวิชำกำรอนุรักษ์ศิลปกรรม 
เพ่ือใช้สืบสำนสืบทอดงำนด้ำนศิลปกรรม เช่น กำรอนุรักษ์ภำพจิตรกรรมฝำผนัง  
(ทั้งที่อยู่ในวัดหรือผนังถ้ ำต่ำง ๆ) ภำพจิตรกรรมที่มีคุณค่ำ โบรำณสถำน และศิลปกรรม
ประกอบโบรำณสถำน  

๔) งำนประติมำกรรม หมำยถึง งำนเกี่ยวกับกำรออกแบบ ลอกแบบ ปรับแบบ ขยำยแบบ 
เขียนแบบ ปั้น กำรกลึง กำรไสขึ้นรูปที่จัดท ำขึ้นตำมแบบประเพณีเดิมหรือแนวควำมคิด
เดิมหรือกำรใช้ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรจัดท ำแม่พิมพ์ และกำรหล่อโลหะหรือวัสดุ
สิ่งเทียม เพ่ือจัดสร้ำงรูปประติมำกรรม เช่น ตรำสัญลักษณ์ ส่วนประกอบของ อนุสำวรีย์ 
พระพุทธรูป เทวรูป เป็นต้น 

๕) งำนจิตรกรรม หมำยถึง งำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเขียนภำพ ทั้งที่เป็นกำรเขียนตำมแบบ
ประเพณีไทยเดิม กำรเขียนตำมแนวทำงสำกล หรือกำรเขียนตำมแนวทำงร่วมสมัย ที่ใช้
ควำมคิด ริเริ่มสร้ำงสรรค์จำกควำมคิด หรือจินตนำกำร เพ่ือสร้ำงสรรค์ผลงำนลงบน 
กระดำษ พ้ืนไม้ พ้ืนกรอบภำพ ผืนผ้ำ ผนังสิ่งปลูกสร้ำง หรือ ลงบนชิ้นงำนอ่ืน เช่น 
ตำลปัตร งำนเครื่องเคลือบ บนงำนประติมำกรรม เป็นต้น 

๑๘. โครงการส าคัญ หมำยถึง โครงกำรที่ผลิต สร้ำงสรรค์ อนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนำ สืบทอดศิลปะ  
และทรัพย์สินมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติที่มีควำมงดงำม สะท้อนอัตลักษณ์ของสังคมไทย และ
เป็นโครงกำรที่ตอบสนองต่อสถำบันศำสนำและสถำบันพระมหำกษัตริย์ หรือ มีควำมส ำคัญ
ระดับประเทศ เช่น 

๑) โครงกำรที่ตอบสนองต่อศำสนำ เช่น โครงกำรบูรณะซ่อมแซมรำชรถพระน ำและรำชรถ
อัญเชิญพระโกศพระศพ สมเด็จพระญำณสังวรสมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปริณำยก 
(เจริญ สุวฑฒโน) 

 
 



๑๙๗ 
 

 

๒) โครงกำรที่ตอบสนองต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ เช่น โครงกำรเขียนภำพจิตรกรรมฝำผนัง
หอพุทธรัตนสถำนพรอุโบสถภำยในพระบรมรำชวัง 

๓) โครงกำรที่มีควำมส ำคัญระดับประเทศ เช่น โครงกำรบูรณะและอนุรักษ์รำชรถรำชยำน  
ณ ระเบียงหมู่พระวิมำนในพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติพระนคร 

 
ที่มำ  : ๑. กรมศิลปำกร 
 ๒. http://kaewlamul.blogspot.com/p/๑๖-๑.html 
 ๓. http://kurika.exteen.com/๒๐๐๗๑๑๑๘/nodame-catabile  
 ๔. http://en.wikipedia.org/wiki/๒๐th_century_classical_music 
 ๕. http://www๓.cpdl.org/wiki/index.php/Amarilli,_mia_bella_(Giulio_Caccini) 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C&ei=J91RVIimAqbHmAWG0YDQCg&usg=AFQjCNEx0xeuePV7PaHAodllxN7nHTWumg&bvm=bv.78597519,d.dGY
http://www๓.cpdl.org/wiki/index.php/Amarilli,_mia_bella_(Giulio_Caccini)


 
 



 
                                        ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจ าแนกตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง   

ประเภท ระดับ ค่ำก่ึงกลำง
เงินเดือน 

เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทน/
ค่ำครองชีพ 

ค่ำรักษำ 
พยำบำล 

รถประจ ำ
ต ำแหน่ง 

เงนิสมทบ/
ชดเชย กบข. 

บ ำเหน็จ
บ ำนำญ 

สวัสดิกำร
อ่ืน ๆ 

รวม 
(ปัดเศษ) 

เงินเพิ่ม* รวม 
ทั้งสิ้น 

ทั่วไป 

ปฏิบัติงำน ๑๑,๙๘๕   
 

๑,๑๕๐   ๕๙๙ ๑,๑๙๙ ๕๙๙ ๑๕,๕๔๐ x,xxx  
ช ำนำญงำน ๒๒,๗๐๕     ๑,๑๕๐   ๑,๑๓๕ ๒,๒๗๑ ๑,๑๓๕ ๒๘,๔๐๐ x,xxx  
อำวุโส ๒๖,๖๒๐     ๑,๑๕๐   ๑,๓๓๑ ๒,๖๖๒ ๑,๓๓๑ ๓๓,๑๐๐ x,xxx  
อำวุโส** ๓๒,๖๒๐     ๑,๑๕๐   ๑,๖๓๑ ๓,๒๖๒ ๑,๖๓๑ ๔๐,๓๐๐ x,xxx  
ทักษะพิเศษ ๕๕,๔๙๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๑,๑๕๐   ๒,๗๗๕ ๕,๕๔๙ ๒,๗๗๕ ๘๗,๕๔๐ x,xxx  

วิชำกำร 

ปฏิบัติกำร ๑๖,๓๙๕     ๑,๑๕๐   ๘๒๐ ๑,๖๔๐ ๘๒๐ ๒๐,๘๓๐ x,xxx  
ช ำนำญกำร ๒๗,๓๔๐     ๑,๑๕๐   ๑,๓๖๗ ๒,๗๓๔ ๑,๓๖๗ ๓๓,๙๖๐ x,xxx  
ช ำนำญกำร*** ๒๗,๓๔๐ ๓,๕๐๐   ๑,๑๕๐   ๑,๓๖๗ ๒,๗๓๔ ๑,๓๖๗ ๓๗,๔๖๐ x,xxx  
ช ำนำญกำรพิเศษ ๓๗,๖๑๐   ๓,๕๐๐ ๑,๑๕๐   ๑,๘๘๑ ๓,๗๖๑ ๑,๘๘๑ ๔๙,๗๙๐ x,xxx  
ช ำนำญกำรพิเศษ*** ๓๗,๖๑๐ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐   ๑,๘๘๑ ๓,๗๖๑ ๑,๘๘๑ ๕๗,๔๙๐ x,xxx  
เชี่ยวชำญ ๔๗,๐๘๐ ๙,๙๐๐ ๙,๙๐๐ ๑,๑๕๐   ๒,๓๕๔ ๔,๗๐๘ ๒,๓๕๔ ๗๗,๔๕๐ x,xxx  
ทรงคุณวุฒิ ๕๕,๖๘๕ ๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐   ๒,๗๘๔ ๕,๕๖๙ ๒,๗๘๔ ๙๙,๑๘๐ x,xxx  
ทรงคุณวุฒิ** ๕๖,๘๑๐ ๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐   ๒,๘๔๑ ๕,๖๘๑ ๒,๘๔๑ ๑๐๐,๕๓๐ x,xxx  

อ ำนวยกำร 
ต้น ๔๐,๓๗๕ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๑,๑๕๐   ๒,๐๑๙ ๔,๐๓๘ ๒,๐๑๙ ๖๐,๘๑๐ x,xxx  
สูง ๔๘,๔๐๕ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐   ๒,๔๒๐ ๔,๘๔๑ ๒,๔๒๐ ๗๙,๒๔๐ x,xxx  

บริหำร 
ต้น ๕๙,๓๕๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐ ๒๕,๔๐๐ ๒,๙๖๘ ๕,๙๓๕ ๒,๙๖๘ ๑๑๗,๗๘๐ x,xxx  
สูง ๖๓,๐๙๕ ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ ๑,๑๕๐ ๓๑,๘๐๐ ๓,๑๕๕ ๖,๓๑๐ ๓,๑๕๕ ๑๓๗,๖๗๐ x,xxx  
สูง ๖๓,๐๙๕ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๑,๑๕๐ ๔๑,๐๐๐ ๓,๑๕๕ ๖,๓๑๐ ๓,๑๕๕ ๑๕๙,๘๗๐ x,xxx  

เอกสารแนบ ๖ 

หน่วย : บาท/เดือน 

หมายเหตุ : *   กรณีเป็นต ำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่มส ำหรับต ำแหน่งที่มเีหตุพิเศษ ในกำรค ำนวณค่ำตอบแทนเฉลี่ยให้รวมเงินเพิ่มดังกล่ำวด้วย 
               **  กรณีเป็นต ำแหน่งในสำยงำนที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งใหไ้ด้รับเงินเดือนข้ันสูงของระดับต ำแหน่ง 
               *** กรณีเป็นต ำแหนง่ในสำยงำนที่มีสิทธิได้รับเงินประจ ำต ำแหน่ง 

๑๙๙ 



 
 



๒๐๑ 
 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดต าแหน่ง 
 
การด าเนินการของกรม 
 ๑. ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำท ภำรกิจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ กำรจัดโครงสร้ำง และ  
กำรแบ่งงำนภำยในของส่วนรำชกำร เหตุผล และควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดต ำแหน่ง (ประเภท สำยงำน 
ระดับ จ ำนวน) เพ่ือปฏิบัติภำรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 
โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมไม่ซ้ ำซ้อนและประหยัดเป็นหลัก 
 ๒. ศึกษำ วิเครำะห์กำรก ำหนดต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ประเภทบริหำร ประเภทอ ำนวยกำร ประเภทวิชำกำร และประเภททั่วไป ตำมท่ี ก.พ. ก ำหนด 

๓. ศึกษำ วิเครำะห์ ประเมินคุณภำพงำนของต ำแหน่ง ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำงำน 
ที่ ก.พ. ก ำหนด ดังนี้ 

๓.๑ กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรและระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
และต ำแหน่งประเภททั ่ว ไป  ระดับช ำนำญงำนและระดับอำวุโส  และต ำแหน่งนำฏศิลปิน 
ต ำแหน่งคีตศิลปิน ต ำแหน่งดุริยำงคศิลปิน และต ำแหน่งนำยช่ำงศิลปกรรม ระดับช ำนำญงำน ระดับ
อำวุโส และระดับทักษะพิเศษ ให้ด ำเนินกำรประเมินค่ำงำนตำมเอกสำรแนบ ๕ 

๓.๒ กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ ให้ด ำเนินกำรประเมินค่ำงำน ตำมเอกสำรแนบ ๔ 

๓.๓ กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ระดับสูง ซึ่งเป็นกลุ่มต ำแหน่งที่มีหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่ปริมำณงำน คุณภำพและควำมยุ่งยำกของ
งำนอำจแตกต่ำงกัน เช่น ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด นำยอ ำเภอ ฯลฯ ให้จัดท ำเกณฑ์
เพ่ือจ ำแนกควำมแตกต่ำงของแต่ละกลุ่มต ำแหน่ง โดยก ำหนดปัจจัยและตัวชี้วัดขององค์ประกอบ
เกี่ยวกับระดับควำมรู้ที่จ ำเป็นในงำน ระดับควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ และระดับภำระรับผิดชอบ 
เพ่ือน ำต ำแหน่งที่เป็นตัวแทนในแต่ละกลุ่มไปประเมินค่ำงำนต่อไป 
 ๔. จัดส่งค ำขอกำรก ำหนดต ำแหน่ง พร้อมรำยละเอียดและแบบประเมินค่ำงำนให้กระทรวง 
เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงต่อไป ทั้งนี้ ให้แจ้งต ำแหน่งว่ำงมีเงินที่จะน ำมำยุบเลิกกรณีที่กำรก ำหนด
ต ำแหน่ง มีผลท ำให้คำ่ใช้จ่ำยด้ำนบุคคลเพิ่มขึ้น 

 ทั้งนี้ กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม (ต ำแหน่งประเภท
บริหำร ระดับสูง) ต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม ต ำแหน่งรองหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ที่ไม่มีฐำนะเป็นกรม แต่หัวหน้ำส่วนรำชกำรมีฐำนะเป็นอธิบดี และต ำแหน่งรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
(ต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้น) ให้ส่งข้อเสนอหลักเกณฑ์กำรก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งให้ ก.พ. 
พิจำรณำ ก่อน เมื่อ ก.พ. พิจำรณำเห็นชอบแล้ว จึงจะจัดส่งค ำขอกำรก ำหนดต ำแหน่ง พร้อมรำยละเอียด 
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำ 

          
 

  
เอกสารแนบ ๗ 



๒๐๒ 
 

 

การด าเนินการของกระทรวง 
๑. ฝ่ำยเลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง ศึกษำ วิเครำะห์ รำยละเอียดค ำขอก ำหนดต ำแหน่ง

พร้อมข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนด  
๒. กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรและระดับช ำนำญกำรพิเศษ 

และต ำแหน่งประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำนและระดับอำวุโส และต ำแหน่งนำฏศิลปิน ต ำแหน่งคีตศิลปิน 
ต ำแหน่งดุริยำงคศิลปิน และต ำแหน่งนำยช่ำงศิลปกรรม ระดับช ำนำญงำน ระดับอำวุโส และระดับ
ทักษะพิเศษ ให้จัดท ำบันทึกแสดงรำยละเอียดกำรก ำหนดต ำแหน่งพร้อมแบบและผลกำรประเมินค่ำงำน 
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง เพ่ือพิจำรณำ 
 ๓. กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งประเภทบริหำร ระดับต้นและระดับสูง ต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำร ระดับสูง ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญและระดับทรงคุณวุฒิ และต ำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

  ๓.๑ ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง ตรวจสอบ
ข้อมูล วิเครำะห์รำยละเอียดค ำขอก ำหนดต ำแหน่งและแบบประเมินค่ำงำน แล้วน ำเสนอคณะกรรมกำร
กำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวง 

๓.๒ คณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวงพิจำรณำรำยละเอียด 
กำรก ำหนดต ำแหน่ง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก ำหนด และประเมินคุณภำพงำน
ของต ำแหน่งจำกแบบประเมินค่ำงำน 
   ๓.๓ ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่งระดับสูงของกระทรวงน ำผลไป
ประมวลผลในโปรแกรมประเมินค่ำงำน และน ำผลคะแนนเสนอคณะกรรมกำรกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ระดับสูงของกระทรวงพิจำรณำให้ควำมเห็น 
   ๓.๔ รำยงำนผลกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งพร้อมเหตุผล เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง         
เพ่ือพิจำรณำต่อไป 

๓.๕ ฝ่ำยเลขำนุกำร อ.ก.พ. กระทรวง จัดท ำบันทึก พร้อมผลกำรพิจำรณำของ 
คณะกรรมกำรฯ เสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวง 
 ๔. เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง มีมติเป็นประกำรใด ให้แจ้งส่วนรำชกำรที่ขอก ำหนดต ำแหน่ง  
เพ่ือทรำบและด ำเนินกำรต่อไป กรณีที่มีมติอนุมัติให้ส่งส ำเนำมติดังกล่ำว ให้ส ำนักงำน ก .พ.  
ส ำนักงบประมำณ และกรมบัญชีกลำง ทรำบภำยใน ๗ วันท ำกำร นับแต่วันที่แจ้งมติให้ส่วนรำชกำรทรำบ 

๕. จัดท ำรำยงำนผลกำรก ำหนดต ำแหน่งเสนอ ก.พ. ปีละ ๒ ครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและ
ตุลำคม เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบต ำแหน่งต่อไป 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

 

 
ตัวอย่างแบบบันทึกเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 

วาระพิจารณาเรื่องที่ 
เรื่อง ..................................................................................................................................... 
        ..................................................................................................................................... 

 
๑. ค าขอ 
........................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

๒. รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูง (กรณีท่ีเสนอคณะกรรมกำรฯ)  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

__________________________________ 
 
 
เอกสารประกอบพิจารณา (แนบท้ายบันทึก) 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

 

ค าอธิบายประกอบการจัดท าบันทึก 

เรื่อง 

 ระบุประเภทเรื่องกำรก ำหนดต ำแหน่ง  เช่น 
                ๑. กำรเปลี่ยนชื่อต ำแหน่งในสำยงำน  ใน กรม...................................จ ำนวน  ๑  ต ำแหน่ง 
                ๒. กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน ในกรม...................................รวม  ๓  ต ำแหน่ง 

ค าขอ 

 ระบุรำยละเอียดกำรขอก ำหนดต ำแหน่ง ว่ำต ำแหน่งเดิมเป็นต ำแหน่งใด ระดับใด ต ำแหน่ง
เลขที่ใด อยู่ในส่วนรำชกำรใด จ ำนวนกี่ต ำแหน่ง และจะก ำหนดต ำแหน่งเป็นต ำแหน่งใด ระดับใด 
ต ำแหน่งเลขท่ีใด อยู่ในส่วนรำชกำรใด จ ำนวนกี่ต ำแหน่ง  เช่น 

 -   กำรขอปรับปรุงชื่อต ำแหน่งในสำยงำน ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำรหรือ
ช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขที่ ๒๐๓ ในฝ่ำยแผนงำน กองแผนงำน เป็นต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผน ระดับปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำร ต ำแหน่งเลขท่ีและส่วนรำชกำรเดิม จ ำนวน ๑ ต ำแหน่ง 

 - กำรก ำหนดต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนัก ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร ระดับต้น ต ำแหน่งเลขที่ ๑๙ 
ส ำนักบริหำรกลำง เป็นต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร ระดับสูง ต ำแหน่งเลขที่และส่วนรำชกำรเดิม จ ำนวน        
๑ ต ำแหน่ง 

เหตุผลความจ าเป็น 

 ระบุถึงเหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรขอปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง  เช่น 
 ๑. กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบทบำท อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจหรือลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
แผนงำน หรือโครงกำร หรืองำนตำมนโยบำยของส่วนรำชกำรในระดับงำน กลุ่มงำน ฝ่ำย ส่วน กอง 
หรือของกรมท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องพิจำรณำเปลี่ยนชื่อต ำแหน่งในสำยงำน หรือตัดโอนต ำแหน่งและ
อัตรำเงินเดือนฯ เพื่อรองรับภำรกิจหรืองำนที่เปลี่ยนแปลงไป                                        
 ๒. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  คุณภำพและควำมยุ่งยำกของงำน เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม  
                 ฯลฯ 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 

ระบหุลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับค ำขอก ำหนดต ำแหน่ง  
 
 
 
 



๒๐๕ 
 

 

การวิเคราะห์ 

 ระบุรำยละเอียดกำรวิเครำะห์กำรขอก ำหนดต ำแหน่งหรือปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง  
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งมีประเด็นส ำคัญ ๆ ดังนี้ 

 -   ประเด็นหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตำมที่ ก.พ. ก ำหนด จะต้องวิเครำะห์ว่ำกำรขอก ำหนด
ต ำแหน่งหรือปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งตำมเหตุผลควำมจ ำเป็นแต่ละกรณีที่เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
พิจำรณำนั้น เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนด หรือไม่ อย่ำงไร 
และผลผลิต ผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 

 -   กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งหรือกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น จะต้องสรุปผล
กำรประเมินค่ำงำนตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก ำหนด โดยให้แสดงแบบกำรประเมินค่ำงำนด้วย 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 ระบุข้อเสนอและประเด็นกำรพิจำรณำ เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง พิจำรณำว่ำจะมีมติอนุมัติ
หรือไม่อนุมัติกำรก ำหนดต ำแหน่ง  
  
 
 
 
 

หมำยเหตุ    เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  เช่น   
  - นโยบำยรัฐบำล กลยุทธ์ ภำรกิจ แผนงำน โครงกำร 
  - กฎหมำยและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรก ำหนดต ำแหน่งที่เก่ียวข้อง 
  - อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร หน้ำที่และควำมรับผิดชอบหน่วยงำน และต ำแหน่งที่ขอ 
   ปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
  - สถิติผลกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ หรือแนวโน้มผลงำนและควำมคุ้มค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ 
  - แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในและอัตรำก ำลัง   
                   ฯลฯ 
 



 
 

 
 



 
 

ประเภท ระดบั ค่าตอบแทน ประเภท ระดบั ค่าตอบแทน

ในการบริหาร ในสายงาน ต าแหน่ง ต าแหน่ง เฉลีย่ ในการบริหาร ในสายงาน ต าแหน่ง ต าแหน่ง เฉลีย่

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

"ยุบเลิก"

(ผลรวมส่วนท่ี ๑)* (ผลรวมส่วนที ่๒)*

หมายเหตุ : * - ผลรวมของค่าตอบแทนเฉล่ียของต าแหนง่ที่เป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่ (ผลรวมส่วนที่ ๒) จะต้องไม่เกินกว่า กรอบมูลค่ารวมของต าแหนง่ (ผลรวมส่วนที่ ๑)

                           คงเหลอื ค่าตอบแทนเฉลีย่ของต าแหน่งในสว่นทีเ่หลอืยกไปใช้ในการด าเนินการครั้งตอ่ไป

                           หกั  ค่าตอบแทนเฉลีย่ของต าแหน่งในสว่นทีเ่หลอื และ อ.ก.พ. กระทรวงมีมตใิห ้สว่นราชการ ................

                                       (ผลรวมสว่นที ่๑)  -  (ผลรวมสว่นที ่๒)  =

                                                                                                                        สว่นราชการ ................

ส่วนที ่๑ : ส่วนราชการ / ต าแหน่งทีน่ ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง
ต าแหน่ง

เลขที่

บวก ค่าตอบแทนเฉลีย่ของต าแหน่งทีเ่หลอืจากการด าเนินการครั้งทีแ่ลว้ เมื่อวันที่ ..........

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลีย่ของแตล่ะต าแหน่งทีน่ ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

บวก ค่าตอบแทนเฉลีย่ของต าแหน่งทีเ่หลอืจาก สว่นราชการ ................

  • ต ำแหน่งทีป่รับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งใหม่

                                                        สว่นราชการ ................

ส่วนที ่๓ : สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งในส่วนทีเ่หลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครัง้ตอ่ไป

กรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง

ต าแหน่ง

เลขที่

ชื่อต าแหน่ง

ส่วนราชการ ...............................................................

จากผลการประชมุ อ.ก.พ. กระทรวง ............................  ครั้งที่ ........................  วนัที่ ........................................

แบบรายงานการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมลูค่ารวมของต าแหน่ง

ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

  • ต ำแหน่งทีย่บุเลกิ

ชื่อต าแหน่ง
หมายเหตุ

ส่วนที ่๒ : ส่วนราชการ / ต าแหน่งทีเ่ปน็ผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

  • ต ำแหน่งทีก่ ำหนดไว้เดิม

แบบ บอ. ๑ 

เอกสารแนบ ๘ 
๒๐๗ 



 
 



๒๐๙ 
 

 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงาน 
การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของต าแหน่ง (แบบ บอ. ๑) 

ส่วนที่ ๑ : “ส่วนราชการ/ต าแหน่งที่น ามาปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง”  ให้ใส่รำยละเอียดต่ำง ๆ 
ของต ำแหน่งที่ส่วนรำชกำรต้องกำรน ำมำปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง โดยให้ระบุส่วนรำชกำรภำยใน  
ซ่ึงต ำแหน่งดังกลำ่วสังกัด เชน่ “ส ำนักบริหำรกลำง” 

 (๑) “ต ำแหน่งเลขท่ี”  ให้ใส่เลขที่ต ำแหน่งของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “๑๒๕” 

 (๒) “ชื่อต ำแหน่ง” 
 - ให้ใส่ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักบริหำรกลำง” หำกต ำแหน่งใด ไม่มีชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำร ให้เว้นว่ำงไว้ 
 - ให้ใส่ชื่อต ำแหน่งในสำยงำนของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ผู้อ ำนวยกำร”  

 (๓) “ประเภทต ำแหน่ง” ให้ใส่ประเภทต ำแหน่งของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ทั่วไป” 
“วิชำกำร” “อ ำนวยกำร” “บริหำร” 

 (๔) “ระดับต ำแหน่ง”  ให้ใส่ระดับต ำแหน่งของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ เช่น “ช ำนำญงำน” 
“ช ำนำญกำร” “ต้น” “สูง” เป็นต้น 

 (๕) “ค่ำตอบแทนเฉลี่ย”  ให้ใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ โดยอ้ำงอิง
ตำรำงแสดงค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีต ำแหน่งในลักษณะกรอบระดับ
ต ำแหน่ง ให้ใช้ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับต ำแหน่งนั้น เช่น “ต ำแหน่ง
ประเภทอ ำนวยกำร ระดับต้น มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่ง ๖๐,๘๑๐ บำท” “ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร 
ระดับปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำร มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่ง ๓๓,๙๖๐ บำท” 

 (๖) “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ” คือ ค่ำตอบแทนเฉลี่ย
ของต ำแหน่ง ทุกต ำแหน่ง ที่น ำมำปรับปรุงฯ รวมกัน 

 (๗) ให้น ำ “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของแต่ละต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ” ที่ได้จำกกำร
ค ำนวณตำมข้อ (๖) บวกกับ “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เหลือจำกกำรด ำเนินกำรครั้งที่แล้วของ
ส่วนรำชกำร ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ใช้ได้” และบวกกับ “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เหลือจำก
กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรอ่ืน ที่ อ.ก.พ.กระทรวงมีมติให้ส่วนรำชกำรใช้ได้” จะได้เป็น “กรอบ
มูลค่ารวมของต าแหน่ง” 
 

ส่วนที่ ๒ : “ส่วนราชการ/ต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง” ให้ใส่รำยละเอียด
ต่ำง ๆ ของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง โดยให้ระบุส่วนรำชกำรภำยใน  
ซ่ึงต ำแหน่งดังกลำ่วสังกัด เช่น “ส ำนักกฎหมำย” 

 (๑) “ต ำแหน่งเลขที่”  ให้ใส่เลขที่ต ำแหน่งของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น “๑๑๑” 

แบบ บอ. ๑ 



๒๑๐ 
 

 

 (๒) “ชื่อต ำแหน่ง” 
 - ให้ ใส่ชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำรของต ำแหน่งที่ เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น 
“ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย” หำกต ำแหน่งใด ไม่มีชื่อต ำแหน่งในกำรบริหำร ให้เว้นว่ำงไว้ 
 - ให้ใส่ชื่อต ำแหน่งในสำยงำนของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น “นิติกร”  

 (๓) “ประเภทต ำแหน่ง”  ให้ใส่ประเภทต ำแหน่งของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ 
เช่น “ทั่วไป” “วิชำกำร” “อ ำนวยกำร” หรือ “บริหำร” 

 (๔) “ระดับต ำแหน่ง”  ให้ใส่ระดับต ำแหน่งของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ เช่น 
“ช ำนำญงำน” “ช ำนำญกำร” “ต้น” “สูง” เป็นต้น 

 (๕) “ค่ำตอบแทนเฉลี่ย” ให้ใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ  
โดยอ้ำงอิงตำรำงแสดงค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยกรณีต ำแหน่งในลักษณะ
กรอบระดับต ำแหน่ง ให้ใช้ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งในระดับสูงสุดของกรอบระดับต ำแหน่งนั้น เช่น 
ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร มีค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งเท่ำกับ “๓๓,๙๖๐ บำท” 

 (๖) หำกต ำแหน่งที่น ำมำปรับปรุงฯ ในส่วนที่ ๑ ต ำแหน่งใด ต้องยุบเลิก เพ่ือให้ครอบคลุม
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง ให้แสดงต ำแหน่งดังกล่ำว
ในส่วนที่ ๒ “ต ำแหน่งที่ต้องยุบเลิก” และไม่ต้องใส่ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งนั้น 

 (๗) หำกต ำแหน่งที่ เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ ต ำแหน่งใด เป็นต ำแหน่งที่ปรับปรุง 
กำรก ำหนดต ำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนประเภทต ำแหน่ง เปลี่ยนชื่อต ำแหน่งในสำยงำน ปรับระดับต ำแหน่ง ) 
หรือเป็นต ำแหน่งที่ก ำหนดใหม่  ให้ระบุที่ช่อง “หมำยเหตุ” ว่ำ “ปรับปรุงใหม่” หรือ “ก ำหนดใหม่” 
แล้วแต่กรณี ท้ำยต ำแหน่งดังกล่ำวด้วย 

 (๘) “ผลรวมของค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เป็นผลของการปรับปรุ งฯ” คือ 
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่ง ทุกต ำแหน่ง ที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ รวมกัน  
 

ส่วนที่ ๓ : “สรุปค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งในส่วนที่เหลือยกไปใช้ในการปรับปรุงการก าหนด
ต าแหน่งครั้งต่อไป” ให้เปรียบเทียบ “กรอบมูลค่ำรวมของต ำแหน่ง” ในส่วนที่ ๑ กับ “ผลรวมของ
ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ” ในส่วนที่ ๒ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) น ำ “ผลรวมของค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เป็นผลของกำรปรับปรุงฯ” ในส่วนที่ ๒ 
ลบออกจำก “กรอบมูลค่ำรวมของต ำแหน่ง” ในส่วนที่ ๑  โดย “ผลรวมส่วนที่ ๒” จะต้องไม่มำกกว่ำ 
“ผลรวมส่วนที่ ๑” 

 (๒) “ค่าตอบแทนเฉลี่ยของต าแหน่งที่เหลือส าหรับใช้ในการด าเนินการครั้งต่อไป”
ค ำนวณจำกผลต่ำงที่ได้จำกกำรค ำนวณตำมข้อ (๑) ลบด้วย “ค่ำตอบแทนเฉลี่ยของต ำแหน่งที่เหลือจำก
กำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรในครั้ งนี้  ซึ่ ง อ .ก.พ.กระทรวงมีมติตัดไปให้ส่วนรำชกำรอ่ืน



 
 

 

ส่วนท่ี ๑ : ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ประเภท/กรอบระดับต าแหน่ง จ านวนต าแหน่ง 
ท่ีก าหนดไว้เดิม 

จ านวนต าแหน่งจากผลการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
ณ วันที่ (ระบุวันท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมีมต)ิ 

ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ต าแหน่งมีเงิน ต าแหน่งมีคนครอง 

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม    

     

ส่วนท่ี ๒ : ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

 จ านวนพนกังานราชการ จ านวนลูกจ้างประจ า 
(คน) 

จ านวนลูกจ้างชั่วคราว 
(คน) 

กรอบต าแหน่ง (ต าแหน่ง) พนักงานราชการ (คน) 

ใช้เงินงบประมำณ     

ใช้เงินนอกงบประมำณ     

รวม     

ประเภท 

เงินงบประมาณ 

แบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวมของส่วนราชการ 
ส่วนราชการ....................................................................................... 

แบบ บอ. ๒ 

๒๑๑ 



 
 

ค าอธิบายการกรอกข้อมูลตามแบบรายงานอัตราก าลังในภาพรวมของส่วนราชการ  
(แบบ บอ. ๒) 

ส่วนที่ ๑ : ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

 “ประเภทต ำแหน่ง/ระดับต ำแหน่ง”  ให้ระบุประเภทต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง/กรอบระดับ
ต ำแหน่งของต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญทุกต ำแหน่งของส่วนรำชกำร โดยในคอลัมน์ประเภท
ต ำแหน่งให้ระบุประเภทของต ำแหน่งข้ำรำชกำร เช่น “วิชำกำร” ส่วนระดับต ำแหน่งให้ระบุ 
ระดับต ำแหน่ง/กรอบระดับต ำแหน่ง เช่น “เชี่ยวชำญ” “ปฏิบัติกำรหรือช ำนำญกำร” “ปฏิบัติงำนหรือ
ช ำนำญงำน” เป็นต้น 
 “จ ำนวนต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้เดิม” ให้ระบุจ ำนวนต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
(มีเงิน) ของส่วนรำชกำรที่ก ำหนดไว้เดิมทั้งหมดก่อนด ำเนินกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
 “จ ำนวนต ำแหน่งจำกผลกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง ณ วันที่ (อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ)”  
ให้ระบุจ ำนวนต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ (มีเงิน) ทั้งหมด ภำยหลังกำรปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง
ตำมท่ี อ.ก.พ. กระทรวงมีมติ พร้อมจ ำนวนต ำแหน่งที่มีผู้ครองต ำแหน่งทั้งหมด 

ส่วนที่ ๒ : ต าแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

 “จ ำนวนพนักงำนรำชกำร” ให้ระบุกรอบต ำแหน่งพนักงำนรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำร 
บริหำรพนักงำนรำชกำร (คพร.) อนุมัติ และจ ำนวนพนักงำนรำชกำรที่มีกำรท ำสัญญำจ้ำง (รวมจ ำนวน
พนักงำนรำชกำรที่มีกำรท ำสัญญำจ้ำงตำมประกำศ คพร. ข้อ ๑๙ และ พนักงำนรำชกำรกลุ่ม ๒)  
โดยจ ำแนกตำมกำรใช้เงินงบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ 
 “จ ำนวนลูกจ้ำงประจ ำ”  ให้ระบุจ ำนวนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ โดยจ ำแนกตำมกำรใช้ 
เงินงบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ 
 “จ ำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว”  ให้ระบุจ ำนวนลูกจ้ำงชั่วครำว โดยจ ำแนกตำมกำรใช้เงิน
งบประมำณว่ำเป็นกำรจ้ำงโดยใช้เงินงบประมำณหรือเงินนอกงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 

๒๑๒ 


