
เขียนวิเคราะหเสนอตีคางานอยางไรไดคะแนนสูง

เสถียร คามีศักดิ์

 การขอกําหนดตําแหนงและแตงตั้งบุคคลดํารง
ตาํแหนงระดบัชาํนาญงาน ระดับชาํนาญงานพเิศษ ชาํนาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ ทุกคนจะตองเขียนวิเคราะห
เสนอตีคางานที่ตัวเองทําอยูและที่ตัวเองจะทําในอนาคตที่
ไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงระดบัสงูขึน้ ใหคณะกรรมการ
ประเมนิตคีางาน ประเมนิใหคะแนนวางานใหมท่ีทําและจะทาํ 
เมื่อเปรียบเทียบกับงานเดิมแลวควรจะไดคะแนนเทาไร 
ซึ่งไมใชเร่ืองใหมแตประการใด กอนหนาที่จะมีประกาศ 
ก.พ.อ. ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ในแบบท่ีเสนอขอแตง

ตัง้เปนระดับชาํนาญงาน ระดบัชํานาญงานพิเศษ ชาํนาญการ 
และระดับชํานาญการพิเศษ ก็ตองเขียนทั้งปริมาณงานใน
หนาท่ี คุณภาพของงานในหนาท่ีและผลงานท่ีแสดงความ
เปนผูชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ และ
ชํานาญการพิเศษ ทั้ง 3 ประการคือปริมาณงาน คะแนน 
5 คะแนน คุณภาพของงานคะแนน 5 คะแนน และผลงาน
คะแนน 5 คะแนน ตอมายกเลิกกฎเกณฑดังกลาว
มากําหนดเปนการวิเคราะหตีคางานท่ีจะตองทํากันอยูใน
ปจจุบัน

 หลักเกณฑการใหคะแนนการประเมินคางานของตําแหนง มีองคประกอบ 4 ดานดังนี้

ลําดับที่ องคประกอบแตละดาน  คะแนน
เต็ม

คะแนนแตละลําดับ เหตุผลในการ
พิจารณา

1. หนาที่และความรับผิดชอบ 30
ลําดับ 1 ปฏบิตังิานระดบัตน โดยตองใชความคดิรเิริม่ประกอบกบัวธิกีาร 

หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู
10-15

ลําดับ 2 ปฏิบัติงานท่ีคอนขางยาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาคอนขาง
หลากหลายโดยตองใชความคิดริเริ่มในงานท่ีมีแนวทางปฏิบัติ
นอยมาก

16-20

ลําดับ 3 ปฏิบัติงานท่ียาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย โดย
ตองใชความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ใหมี
ความเหมาะสมกับสถานการณ

21-25

ลําดับ 4 ปฏิบัติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเน้ือหาหลากหลาย 
โดยตองใชความคิดรเิริม่ในการกําหนดหรือปรับเปล่ียนแนวทาง
ปฏิบัติงาน ใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ

26-30

2. ดานความยุงยากของงาน 30
ลําดับ 1 ปฏิบัติงานท่ีไมยุงยาก มีแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 10-15
ลําดับ 2 ปฏิบัติงานที่คอนขางยุงยากซับซอน และมีขั้นตอนวิธีการคอน

ขางหลากหลาย
16-20
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ลําดับที่ องคประกอบแตละดาน  คะแนน
เต็ม

คะแนนแตละลําดับ เหตุผลในการ
พิจารณา

ลําดับ 3 เปนงานท่ียุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณ
ในการปรบัเปลีย่นวธิกีารปฏบิตังิานใหเหมาะสมกบัสภาพการณ

21-25

ลําดับ 4 เปนงานที่ยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในกําหนดหรือปรับเปล่ียนแนวทางปฏิบัติงานให
เหมาะสมกับสภาพการณ

26-30

3. ดานการกํากับตรวจสอบ 20
ลําดับ 1 ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด 1-5
ลําดับ 2 ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานบาง 6-10
ลําดับ 3 ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงาน

เปนระยะตามท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติงาน
11-15

ลําดับ 4 ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ

16-20

4. ดานการตัดสินใจ 20
ลําดับ 1 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจบาง 1-5
ลําดับ 2 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองคอนขางมาก 

วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ
6-10

ลําดับ 3 ในการปฏบิตังิานมกีารตัดสนิใจดวยตนเองอยางอสิระ สามารถ
ปรบัเปลีย่นแนวทางและแกไขปญหาในการปฏบิตังิานทีร่บัผิดชอบ

11-15

ลําดับ 4 ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระใน
การริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน

16-20

 การจะใหคะแนนอยางไรของคณะกรรมการ
ประเมินตีคางาน จะตองดูจากการเขียนอธิบายชี้แจงของ
เจาตัวผูขอแตละคนวางานของตําแหนงเดิมกับงานของ
ตําแหนงใหม เปนอยางไร อยูในลําดับไหนของเกณฑ
คะแนนที่จะไดรับ หากมองพิจารณาแบบตรรกะ ก็จะตอง
เขยีนอธบิายชีแ้จงงานในตําแหนงใหมใหอยใูนลาํดบั 3 หรอื
ลําดับ 4 ของแตละองคประกอบจึงจะไดคะแนนสูง
 หลักการเขียนวิเคราะหเสนอตีคางานใหได
คะแนนสูง คือตองเขียนงานของตําแหนงใหมแตละองค
ประกอบทั้ง 4 ดานใหอยูในลําดับ 3 และลําดับ 4 ใหเปน
รูปธรรม ที่มีหลักฐานอางอิงท่ีจับตองไดคือ
 1) ดานหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของตําแหนงใหม
ตองตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง ระดับชํานาญงาน 
ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ หรือระดับ

ชํานาญการพิเศษ โดยแยกเปน 4 ดานคือดานปฏิบัติงาน 
หมายความวาหนาทีแ่ละความรับผดิชอบท่ีทาํอยแูละจะทํา
ใหมจะทาํงานอะไร ดานวางแผนทําอะไร ดานการประสานงาน
ทํางานอะไร ดานบริการทํางานอะไร 
 2) หนาที่และความรับผิดชอบน้ีตองใชความรู
ความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
ระดบัชาํนาญงาน ระดบัชาํนาญงานพเิศษ ระดบัชาํนาญการ
หรือระดับชํานาญการพิเศษ ตองใชความรูระดับใด เคยไป
ศึกษาตอในประเทศหรือตางประเทศระดับใด ตองใชองค
ความรูอะไร(สาขาวิชาอะไร ศาสตรอะไรหรือหลักการ
บรหิารจดัการอะไร) จะตองเอาหลกัวชิาการอะไร และหรอื
แนวความคิดอะไร มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานหรือแก
ปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่อะไรบาง หรือแกไขปญหา
ความยุงยากอะไรบาง 
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 3) ตองใชความรเูรือ่งกฎหมายและกฎระเบยีบ
ราชการ หนังสือเวียน อะไรบางในการปฏิบัติงาน ตองมี
ความรูความเขาใจอยางใด ใหคําปรึกษาหารือ หรือตอบ
ปญหาอะไรไปบาง
 4) ตองมทีกัษะการใชคอมพวิเตอรในการปฏบัิตงิาน 
มีความสารถใชโปรแกรมใดไดบาง 
 5) ตองมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ เคยไป
ตางประเทศใดมาบาง มีใบประกาศอะไรบาง เคยสอบภาษา
ตางประเทศอยางใดมาบาง สอบ TOEFL บางหรือไม
 6) ทักษะการคํานวณ ใชสูตรคณิตศาสตรหรือ
เครื่องมือทางคํานวณอะไรเปนบาง หรือเคยแกไขขอผิด
พลาดในขอมูลตัวเลขอะไรมาบาง
 7) ทักษะการจัดการขอมูล เคยทําขอมูลสถิติ
อะไรบาง เคยทํารายงานผลการปฏิบัติงานเปนขอมูลสถิติ
อยางไร เคยทาํงานวิเคราะหอะไรบาง หรอืจะทาํขอมูลสถติิ
อะไร หรือจะทํางานเชิงวิเคราะหเรื่องอะไร
 8) หนาทีแ่ละความรับผดิชอบของตําแหนงใหม
ตองตรงแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ ยุทธศาสตร ของ
หนวยงานหรือมหาวิทยาลัยอยางไร หนาท่ีและความรบัผิดชอบ
ของตําแหนงใหมตองตรงตัวประกันคุณภาพการศึกษา
อยางไร หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงใหมตอง
ตรงกับตัวช้ีวัด (KPI)ในการปฏิบัติงานอยางไร
 ดานคุณภาพและความยุงยากซับซอนของงาน 
ตองแยกดานคณุภาพและความยงุยากซบัซอนออกจากกนั
คือ
 ดานคุณภาพของงานในตําแหนงใหม ตองกําหนด
คุณภาพที่ทาทาย มากกวางานในตําแหนงเดิม คุณภาพใน
เรือ่งของความถกูตอง ความทันเวลา ความพงึพอใจของผรูบั
บริการ การประหยัดคาใชจาย เชนงานในตําแหนงเดิมเคย
กาํหนดตวัชีว้ดั (KPI) ความถกูตองรอยละ 90 ความทนัเวลา
แลวเสร็จภายใน 5 วนัทาํการ ความพงึพอใจของผูรบับรกิาร
ไมนอยกวารอยละ 85 งานในตําแหนงใหมตองกําหนดให
ทาทายกวาเชน จะทาํงานใหมคีวามถกูตองรอยละ 95-100 
งานจะแลวเสร็จภายในเวลา 2-3 วันทําการ งานจะไดรับ
ความพึงพอใจจากผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 87-100 
เปนตน หรืองานจะประหยัดงบประมาณไดไมนอยกวา

รอยละ 5 ขอสังเกตไมจาํเปนตองกําหนดทกุตวัของคุณภาพ
ก็ได (ถูกตอง ทันเวลา พึงพอใจ ประหยัดคาใชจาย)
 คณุภาพของงานท่ีจะเปนรูปธรรมอกีประการหน่ึง
คือ การทําจดหมายอะไร การวิเคราะหงานอะไร การสรุป
งานอะไร การกลั่นกรองงานอะไร การเขียนคูมือเรื่องอะไร 
การทํางานวิจัยเรื่องอะไร การทํางานวิเคราะหเรื่องอะไร 
การทํางานเชิงสังเคราะหเรื่องอะไร การเขียนบทความเชิง
วชิาการเร่ืองอะไรบาง การจัดทาํแผนปฏิบตังิานเชิงรกุอะไร 
การทําแผนปฏิบัติงานอะไร การทําแผนกลยุทธการปฏิบัติ
งานอะไร การใหคําปรึกษาแนะนําเร่ืองอะไรบาง มีการราง
หนงัสอืเวยีน หนังสือซักซอมความเขาใจอะไรบาง รางแบบ
ฟอรมในการทํางานอะไรบาง รางแบบประเมินผลการ
ปฏิบตังิานอะไรบาง รางขอบงัคับ ระเบยีบทีใ่ชในการปฏบิตัิ
งานอะไรบาง เปนกรรมการ หรือเปนเลขานุการคณะ
กรรมการอะไรบาง พัฒนาระบบหรือปรับปรุงระบบวิธีการ
ปฏิบัติ งานหรือกําหนดวิธีการปฏิบัติ งานอะไรบาง 
ใชเทคโนโลยีอะไรมาใชในการปฏิบัติงานอะไรบาง เปนตน
 ดานความยุงยากซับซอนของงานในตําแหนงใหม
นอกจากตองเขยีนชีแ้จงใหอยใูนเกณฑการใหคะแนนลาํดบั 
3 และลําดับ 4 แลวจะเขียนใหเปนรูปธรรม ตองนําเอา
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติมาเขียนอธิบาย
ช้ีแจงวาผูเขียนทําอะไรและจะทําอะไรกับงานในตําแหนง
ใหมเพราะสมรรถนะที่กําหนดนี้นํามาเพื่อแกปญหาความ
ยุงยากซับซอนของงานคือ
 ตองคิดเชิงวิเคราะห ทํางานเชิงวิเคราะหมาแลว
ในเรื่องใดบาง และจะทํางานวิเคราะหในเร่ืองใดอีกบาง 
งานอะไรที่จะตองแยกแยะปญหาอยางมีระบบและหา
สาเหตุของปญหาอยางมีระบบในการนําเสนอวินจิฉยัสัง่การ 
งานอะไรตองคาดการณเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นได
 ตองมองภาพองครวม งานอะไรตองคิดเชิง
สังเคราะหมองภาพรวม หาขอมูลเชื่อมโยง หาแนวโนม 
เสนอแนวคิดตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน สรุปแนวคิดทฤษฏี องค
ความรูที่ซับซอนใหเขาใจงายเปนประโยชนตองานที่ปฏิบัติ 
งานอะไรทีต่องคดิและเสนอรายงานแบบนีเ้ชนระบบการจดั
สวัสดิการ ระบบเงินเดือน ระบบคาจาง ระบบการสรรหา 
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ระบบรายได ระบบการต้ังงบประมาณ ระบบการจัดงาน
อะไรบาง
 ตองสืบเสาะหาขอมูล งานอะไรตองประสานกับ
หนวยงานอะไรในการสืบเสาะหาขอมูลในการปฏิบัติงาน 
งานอะไรบางที่ตองทําการวิจัยอยางเปนระบบ และผูเขียน
ทําวิจัยเร่ืองอะไร และจะทํางานวิจัยเรื่องอะไรอีกบาง
 ตองดําเนินการเชิงรุก งานอะไรตองวางแผน
ทํางานเชิงรุก และจะวางแผนอยางไร เพื่อเปนการคาด
การณหรอืเตรยีมการลวงหนาหรอืเพือ่หลกีเลีย่งปญหาและ
หรือปองกันปญหาลวงหนา หรือเพื่อสรางบรรยากาศของ
การคิดริเริ่มใหเกิดขึ้นในหนวยงานและกระตุนใหเพื่อรวม
งานเสนอความคิดใหม ๆ ในการทํางาน งานอะไรที่ตอง
ระดมสมองเพื่อรวมงานในการแกปญหา
 ตองตรวจสอบความถกูตองตามกระบวนงาน งาน
อะไรบางที่ตองตรวจสอบความถูกตองตามอํานาจหนาที่
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับอะไรที่เก่ียวของ งานอะไรบางที่
ตองตรวจสอบหรือรายงานความกาวหนาเปนระยะ งาน
อะไรบางตองทําระบบ Cheek list 
 ดานการกํากับตรวจสอบ งานอะไรบางที่ตอง
รายงานความกาวหนาเปนระยะตามกําหนดในแผนปฏิบัตงิาน
งานอะไรท่ีตองไดรับการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงานตาม
แผน/โครงการ เชนงานการขอเล่ือนเปนตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย ตองรายงาน
ความกาวหนา และรายงานผลสัมฤทธ์ิของงานวาเปน
อยางไร หรืองานการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ
งานการพฒันาบคุลากร หรอืงานการขอพระราชทานเคร่ือง
ราชอิสริยาภรณ
 ดานการตัดสินใจ งานท่ีตองตัดสินใจดวยตนเอง
อยางอิสระคืองานอะไร ตัดสินใจดวยอิสระในข้ันตอนไหน
คืองานอะไร งานอะไรบางท่ีตองปรับเปล่ียนแนวทางการ
ทาํงานได งานอะไรบางทีต่องแกไขปญหาในการปฏิบัตงิาน 
งานอะไรบางทีต่องริเร่ิมพฒันาแนวทางการปฏบิตังิานและ
ริเริ่มพัฒนาอยางไร เชนริเริ่มพัฒนาแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ริเริ่มนําระบบสมรรถนะมาใชในการปฏิบัติงาน 
ริเริ่มกําหนดและสรางตัวชี้วัด (KPI) แตละบุคคลในดาร
ปฏิบัติงาน ริเร่ิมสรางแบบประเมินคูมือในการปฏิบัติงาน 

ริเริ่มสรางแบบประเมินงานเชิงวิเคราะห ริเริ่มสรางแบบ
ประเมินงานเชิงสังเคราะห  รเิริม่สรางแบบประเมินงานวิจยั  
ริเริ่มสรางแบบประเมินผลงานในลักษณะอื่น เปนตน
 เขียนหนาที่ความรับผิดชอบแนบตอทายหากมี
งานหลายหนาที ่(ไมใชงานหนาเดยีว) เชนงานงานพนกังาน
มหาวิทยาลัย งานขาราชการ งานการขอกําหนดตําแหนง
เปนระดับสูงขึ้นของสายสนับสนุน งานลูกจางประจํา งาน 
อ.ก.ม. งานประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่ไดรับมอบ
หมาย เปนตน
 จากที่กลาวมาขางตนท้ังหมดนี้ ตองถายสําเนา
แนบเปนเอกสารอางอิงเพื่อใชประกอบการประเมินให
คะแนนของคณะกรรมการประเมนิ ดวยจะเปนไปตามหลกั
ธรรมาภิบาล อาจจะไปเกี่ยวของกับการตองผาน (การ
ทดสอบ/การสังเกตของผูบงัคบับญัชา/การดูผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความรูความ
สามารถท่ัวไป และทักษะท่ีจาํเปนสาํหรับตาํแหนงกอนท่ีจะ
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นดวยก็ได
 สรปุความคดิรวบยอด (Concept) ของการเขยีน
วิเคราะหเสนอขอตีคางานอยางไรใหไดคะแนนสูงคือ ตอง
เขียนใหอยูในเกณฑคะแนนลําดับ 3 หรือลําดับ 4 แลวตอง
เขยีนใหเปนรปูธรรม คอื (1) หนาทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
ตําแหนงใหม ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงทั้ง 4 ดาน 
(ดานการปฏิบตังิาน ดานการวางแผน ดานการประสานงาน 
ดานบริการ) ของระดับน้ัน ๆ หรือไม งานของตําแหนงใหม
ตองใชความรูความสารถอะไรในการปฏิบัติงาน ตองใชความรู
ในกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ หนังสือเวียน ประกาศ อะไร
ในการปฏิบัติงาน ตองใชทักษะทางดานคอมพิวเตอร
โปรแกรมอะไรบางในการปฏิบตังิาน เคยไปศึกษาดงูานตาง
ประเทศมาแลวอยางไร มีใบรับรองหรือประกาศหรือ
วุฒิบัตรทางดานทักษะภาษาอังกฤษมาอยางไรหรือไม 
มีทกัษะในดานการคาํนวณอยางไร มีทกัษะในการจดักระทาํ
ขอมูลมาอยางไร หนาที่และความรับผิดชอบตรงตามแผน
ปฏิบตัริาชการ แผนกลยุทธ ของหนวยงานของมหาวิทยาลัย
อยางไร ตรงกับประกันคุณภาพการศึกษาอยางไร ตรงกับ
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานอยางไร (2) คุณภาพของงานใน
ตําแหนงใหมตองทาทายมากกวางานในตําแหนงเดิม และ
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มีงานท่ีประจักษ (3) ความยุงยากซับซอนของงาน 
มพีฤตกิรรมตามสมรรถนะสาํหรบัตาํแหนงทีป่ฏบัิตอิยางไร
และจะทาํงานอะไรใหเปนตามสมรรถนะนัน้ (4) การตรวจสอบ
ตองรายงานความกาวหนาของงานอยางไร (5) การตัดสินใจ
งานที่ปฏิบัติตัดสินใจอยางอิสระหรือไม มีงานริเริ่มพัฒนา
งานอะไรบาง ผูเขียนรับรองวาเขียนวิเคราะหงานท่ีทําอยู
และงานท่ีจะทําในอนาคตตามหลักการดังกลาวขางตนให
ชัดเจน ตองไดคะแนนสูงแนนอน

ประวัติผูเขียน
 • ทีป่รกึษาดานการบรหิารงานบคุคล สถาบนั
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท)
ถึงปจจุบัน
 • ที่ ปรึ กษาดานการบริหารงานบุคคล
ทีป่ระชมุสภาขาราชการ พนกังานและลกูจางมหาวทิยาลยั
แหงประเทศไทย(ปขมท) )ถึงปจจุบัน
 • ผูทรงคุณวุฒิกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้ง
บคุคลใหดาํรงตาํแหนงสูงขึน้ สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร
(นิดา) ถึงปจจุบัน
 • ผทูรงคุณวฒุดิานการบริหารงานบุคคลคณะ
กรรมการบรหิารพนกังานมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา)
ถึงปจจุบัน
 • ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะ
กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) ถึงปจจุบัน
 • ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารบุคคล คณะ
กรรมการอทุธรณและรองทกุขประจาํมหาวทิยาลยัราชภฎั
พระนคร) ถึงปจจุบัน
 • วิทยากรบรรยายการเขียนคูมือปฏิบัติงาน 
การทํางานเชิงวิเคราะห การทํางานเชิงสังเคราะห 
การกําหนดตัวชี้วัดและสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
 • อดีตผูอํ านวยการกองการ เจาหนา ท่ี  
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


