
บันทึกแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ชื่อผลงาน “เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ” 
 
1. เจ้าของผลงาน : กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

๒. สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3. ชุมชนนักปฏิบัติ ❑  ด้านการผลิตบัณฑิต 
   ❑  ด้านการวิจัย 
     ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

4. ประเด็นความรู้ (สรุปลักษณะผลงานท่ีประสบความส าเร็จ) 
 การจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้ก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ : การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ประเด็น คือ “เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ” โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดการความรู้ และด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และมีการรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ เพื่อน าไปเผยแพร่หรือน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการด าเนินกิจกรรม ท าให้ได้ผลการจัดการความรู้ เกิดผลผลิตและองค์
ความรู้ท่ีเกิดขึ้น  

๕. ความเป็นมา (ปัญหา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย) 
 ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนระดับต าแหน่งสูงขึ้น ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของ
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับภารกิจและความรับผิดชอบ 
คุณภาพและความยุ่งยากของงานในต าแหน่งเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงในสาระส าคัญถึงขนาดท่ีจะต้องก าหนด
ต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นอีก อีกท้ังยังต้องพิจารณาถึงความรับผิดชอบในการก ากับ ตรวจสอบและระดับการ
ตัดสินใจของแต่ละต าแหน่ง และต้องเป็นต าแหน่งตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีความสอดคล้องกับกรอบของต าแหน่งและแผนพัฒนาก าลังคนท่ีสภามหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 การประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร เป็นการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง โดยน างานมาวิเคราะห์ ลักษณะหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากซับซ้อนของงาน การก ากับตรวจสอบ การตัดสินใจของงานท่ี



เปล่ียนแปลงไปของภาระงานในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากการท างานจริงในต าแหน่งนั้น ๆ เปรียบเทียบกันภายใต้
องค์ประกอบท่ีเป็นตัววัดหลักในการประเมินค่างาน เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งท่ีมีความเหมาะสม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งต้ัง
บุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น โดยมีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการก าหนดระดับ
ต าแหน่งและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 และประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินค่างาน เพื่อก าหนดระดับต าแหน่ง ก่อนด าเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
 จากความส าคัญและเหตุผลในการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งท่ีสูงขั้น ท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายให้บุคลากรสายสนับสนุนมีเส้นทางเติบโตในอาชีพ 
จึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่ง
เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะ เช่น งานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ 
การเล่ือนเงินเดือน  งานสรรหาบรรจุแต่งต้ัง เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิ เคราะห์ค่างานเพื่อ
ก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น แนวปฏิบัติ ขั้นตอนวิธีการ จึงได้มีการจัดท าแนวปฏิบัติท่ีดี เรื่อง เทคนิคการเขียน
แบบประเมินค่างาน ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ เพื่อให้บุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะ เกิดความเข้าใจและสามารถด าเนินการวิเคราะห์ค่างานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมท่ีจะขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นได้ 

วัตถุประสงค ์
(๑) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

(๒) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิเคราะห์ค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น ของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ 
(๑) ผู้บริหารในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จ านวน ๑ คน 
(๒) บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๑๗ คน 

 เป้าหมาย 
(๑) บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

แนวทางด าเนินการวิเคราะห์ค่างานเพื่อก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(๒) มีการจัดท าแบบวิเคราะห์ประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 
 
 



๖. แนวทางปฏิบัติที่ดี (วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือการจัดการความรู้ท่ีใช้) 
๖.๑ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ด้านบริหารสายสนับสนุน ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ ประธานกรรมการ 
2. นางน้ าฝน สุทธิกุญชร กรรมการ 
3. นางสาววรัญญา กันทะ กรรมการ 
4. นางสาวปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์ กรรมการ 
5. นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมมินทร์ กรรมการ 
6. นางสาวอังคณาพร จิระวัฒนากูล กรรมการ 
7. นางสาวภาวิณี ค าม่วง กรรมการ 
8. นางสาวจารุวรรณ แสนเข่ือน กรรมการ 
9. นายสุริยะ พิจารณ์ กรรมการ 
10. นายอัครเดช กาบมาลา กรรมการ 
11. นายนคร ค ากิต ิ กรรมการ 
12. นางอุมาพร เจริญธนากุล กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
(๑) วางแผนส ารวจองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการน าไปใช้ประโยชน์ตาม

ประเด็นความรู้ และเป้าหมายการจัดการความรู้ด้านการบริหารสายสนับสนุน 
(๒) จัดท าแผนการจัดการความรู้ด้านการบริหารสายสนับสนุนตามระบบและกระบวนการท่ี

ถูกต้อง 
(๓) จัดกระบวนการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ท่ีมีประสบการณ์ตรง 

เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
(๔) ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บริหารการ

จัดการความรู้ 
(๕) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีผู้บริหารการจัดการความรู้เสนอแนะ 

 
6.2 มีการคัดเลือกประเด็นความรู้ 
  มีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ ด้านบริหารสายสนับสนุน เพื่อก าหนดประเด็น

ความรู้ โดยคณะกรรมการได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นว่าปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มี
บุคลากรสายสนับสนุน ระดับช านาญการ เพียง ๑ ราย (จากท้ังหมด ๑๗ ราย คิดเป็นร้อยละ 5.88) จึงเห็นควรให้
มีการกระตุ้นบุคลากรสายสนับสนุนในการเขียนแบบประเมินค่างาน ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  อีกท้ังยังเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน ท่ีจะต้องต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในระยะท่ี ๒ (จัดส่งเอกสารประเมินค่างาน)  ท้ังนี้
เพื่อเกิดประโยชน์ต่อตัวบุคลากรสายสนับสนุนและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงได้น าเสนอหัวข้อ
ในการพิจารณาคัดเลือก โดยใช้มติท่ีประชุม เสียงส่วนใหญ่ในการคัดเลือกประเด็นความรู้ ตามเกณฑ์การพิจารณา
ดังนี้ 

(1) สอดคล้องกับเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
(2) เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรสายสนับสนุนท้ังในด้านการขอก าหนดต าแหน่งท่ีสูงขึ้น และการ

เตรียมความพร้อมต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ระยะท่ี 2 



๖.๓ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) มีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนแบบ

ประเมินค่างาน ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้
ทราบถึงความจ าเป็นและความก้าวหน้าในอาชีพ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) และเพื่อใช้ในการจัดท าเอกสาร
ส่งประกอบการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในระยะท่ี 2 โดยมีก าหนดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ท้ังหมด ๔ ครั้ง ดังนี้ 

    -ครั้งท่ี 1 ในวันศุกร์ท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2564 
    -ครั้งท่ี 2 ในวันศุกร์ท่ี 19 มีนาคม 2564 
    -ครั้งท่ี 3 ในวันศุกร์ท่ี 16 เมษายน 2564 
    -ครั้งท่ี 4 ในวันศุกร์ท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 
๖.๔ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายการน าไปใช้ประโยชน์ คือ บุคลากรสายสนับสนุน ประเภทพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน ๑๗ คน 
 

๖.๕ ผลสัมฤทธิ์ (ผลสัมฤทธิ์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ รางวัลท่ีได้รับ การเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ) 

เชิงปริมาณ 
(1) ได้เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ

ช านาญการ เพื่อก าหนดระดับต าแหน่งท่ีสูงขึ้น หรือเพื่อต่อสัญญาจ้าง จ านวน 3 หัวข้อ 
(2) ได้แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง

ยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
เชิงคุณภาพ 
(1) ได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ครบ 7 ขั้นตอน (บ่งช้ีความรู้,สร้างแสวงหาความรู้,

จัดการให้เป็นระบบ,ประมวลและกล่ันกรองความรู้,การเข้าถึงความรู้,การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้
,การเรียนรู้) 

(2) มีการน าแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ประโยชน์ 
 

๖.๖ ปัจจุบันความส าเร็จ (สรุปเปน็ข้อ ๆ) 
(1) ความร่วมมือของคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ท่ีเข้าร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ 

ถ่ายทอดความรู้ 
(2) การเปล่ียนแปลงในการปฏิบัติงาน  เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การส่ังสมประสบการณ์และการ

แก้ไขปัญหา การวิเคราะห์งานและการสังเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 
(๓) บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีความเข้าใจในงานของ

ตนเองและของบุคคลอื่นมากขึ้น ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และการแก้ไขปัญหาจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน 

(4) เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีประเด็นองค์ความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจมหาวิทยาลัย เรื่อง เทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน ต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ 



๖.๗ ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
1. การใช้แบบฟอร์มในการวิเคราะห์ค่างานของ
บุคลากรสายสนับสนุน ไม่ถูกต้องตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง
แ ล ะ ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง ข้ า ร า ช ก า ร พ ล เ รื อ น ใ น
สถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 
2553 

1. แจ้งเรื่องการใช้แบบฟอร์มในการวิเคราะห์ค่า
งานไปยังคณะพื้นท่ี พร้อมท้ังช่องทางในการ
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มในการวิเคราะห์
ค่ า ง าน ผ่านหน้า เว็ บคณะ sat.rmutl.ac.th  
(งานบุคลากร -> การขอก าหนดต าแหน่งท่ี
สูงขึ้น) 

2. การกรอกข้อมูลการประเมินค่างานไม่ครบถ้วน 
ถูกต้อง และยังขาดความเข้าในองค์ประกอบการ
วิเคราะห์ค่างาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หน้าท่ีความ
รับผิดชอบว่าจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ
อย่างไร 

2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่างานท่ี
ถูกต้อง โดยจัดให้มีการพิจารณาแบบประเมิน
ค่างาน การทบทวน ปรับแก้ไขแบบประเมินค่า
งาน ให้มีความถูกต้องตามท่ีก าหนดในหน้าท่ี
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ี ก.พ.อ. ก าหนด 

3. ในการวิเคราะห์ค่างาน ในส่วนของการวิเคราะห์
เปรียบเทียบคุณภาพ ความยุ่งยากซับซ้อนของงานท่ี
เปล่ียนแปลงไป การบรรยายลักษณะงานหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยส่วนใหญ่ ยัง
ขาด เนื้ อความ ท่ีส า คัญ  (Key word) ท่ีบ่ งบอก
ข้อความเกณฑ์ในการประเมินค่างาน 

3. จัดการอบรม หรือส่งบุคลากรเข้าอบรมของ
คณะหรือมหาวิทยาลัย ตลอดจนจัดการ ให้
ค าปรึกษา พี่เล้ียงในการด าเนินการวิเคราะห์ค่า
งาน ท้ังตรวจสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์
ค่างาน ท้ังรูปแบบในการจัดท า การใช้ข้อความ
เนื้อหาท่ีมีค าส าคัญ ท่ีบ่งบอกเกณฑ์ในการ
ประเมิน ค่างาน จาก ผู้ทรง คุณวุฒิ  และ ผู้
ด าเนินงาน 

 
 จากปัญหาและอุปสรรคในการเขียนแบบประเมินค่างาน ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ ระดับช านาญการ มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน ดังนี้ 

(1) ควรจัดกิจกรรมท่ีเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเทคนิคการเขียนแบบประเมินค่างาน 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
เพื่อเป็นการพัฒนางานและเป็นการด าเนินงานในเชิงรุกมากข้ึน  

(2) ควรมีฐานข้อมูลบันทึกประวัติเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลขั้นตอน
การเข้าสู่ต าแหน่งต่าง ๆ และสะดวกต่อการสืบค้น 

(3) ควรมีการมอบหมายงานของต าแหน่งท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานท่ีก าหนดต าแหน่ง ท่ี ก.พ.อ. 
ก าหนด เพราะบางต าแหน่งลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีหน้าท่ีความรับผิดชอบไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบการด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 






