
 
 

 
 

       

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหนง่ และการแต่งตัง้พนักงานมหาวิทยาลยั 

สายสนับสนนุ ให้ดำรงตำแหนง่สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนด

ระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน

การจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๐)  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

และมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  

จงึออกข้อบังคับไว้ดงันี ้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง 

และการแต่งตัง้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแตว่ันทีป่ระกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และ 

การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ 

ข้อบังคับนีแ้ทน 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

“คณะกรรมการ… 



 

-๒- 

 

 “คณะกรรมการบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “ก.พ.อ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา 

 “ก.พ.ต.”  หมายความว่า  คณ ะกรรมการประเมินพิจารณ าแต่งตั้ งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

 “ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และหมายความรวมถึงหน่วยงานภายในส่วนงาน  หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 “พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

สายสนับสนุน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

ข้อ  ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบั งคับนี้  และให้มีอำนาจออกประกาศ  

คำสั่งของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

กรณี มี ปัญ หาในการปฏิบั ติ ตามข้อบั งคับนี้  หรือข้อบั งคับนี้ ไม่ ได้ กำหนดไว้  

ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้วนิิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด 

ส่วนที่ ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๖ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่มีข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ดำเนินการไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนัน้ 

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และการกำหนดระดับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นต้องสอดคล้อง

กับกรอบของตำแหน่งระดับที่สูงขึน้ และแผนพัฒนากำลังคนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด 

ข้อ  ๘  ก ารกำหนดระดับตำแหน่ งใด ให้ สู งขึ้ น  ต ำแหน่ งนั้ นจะต้ อ งมี หน้ าที่   

และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานในตำแหน่งเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลง  

ในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส 

ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องเป็นตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หรอืตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด 

(๒) ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำที่ใช้ในการจ้าง

บุคลากร 

 

(๓) ไม่มผีล … 
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(๓) ไม่มีผลอันทำให้อัตรากำลังเพิ่มขึ้น 

(๔) ต้องคำนงึถึงความมปีระสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อน และความประหยัด 

ส่วนที่ ๒ 

การประเมินค่างานของตำแหน่ง 

ข้อ ๙ การกำหนดระดับตำแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนงาน  

และประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณภาพ 

และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน  

โดยกำหนดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ภารกิจของส่วนงาน และหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน 

ตามประเภทตำแหนง่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ  

กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และ

ระดับชำนาญการพิเศษ กำหนดองค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ดังนี้ 

(๑.๑) องค์ประกอบหลักในการประเมนิ 

(๑.๑.๑) หนา้ที่และความรับผิดชอบ 

(๑.๑.๒) ความยุ่งยากของงาน 

(๑.๑.๓) การกำกับตรวจสอบ 

(๑.๑.๔) การตัดสินใจ 

(๑.๒) แบบประเมินค่างานตามประเภทตำแหน่ง 

(๑.๒.๑) กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงาน

พิเศษ ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายข้อบังคับนี ้

(๑.๒.๒) กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มตำแหน่งประเภท

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ 

๒ ท้ายข้อบังคับนี ้

(๑.๓) เกณฑ์การตัดสนิการประเมนิค่างาน 

(๑.๓.๑) ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญการ ต้องได้รับคะแนนการ

ประเมินค่างานไม่น้อยกว่า ๖๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน 

(๑.๓.๒) ระดับชำนาญงานพิเศษ และระดับชำนาญการพิเศษ ต้องได้รับ

คะแนนการประเมนิค่างานไม่น้อยกว่า ๘๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน 

(๒) กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มตำแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ.อ. กำหนด หรอืตามที่

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ให้กำหนดองค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ดังนี้ 

(๒.๑) องค์ประกอบ … 
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(๒ .๑ ) องค์ ประกอบหลั ก ในการประเมิ นค่ างาน  ๓  ด้ าน  ประกอบด้ วย  

๑๐ องคป์ระกอบย่อย ดังนี้ 

(๒.๑.๑) ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในงาน 

 (๒.๑.๑.๑) ความรูแ้ละความชำนาญงาน 

 (๒.๑.๒.๒) การบริหารจัดการ 

 (๒.๑.๓.๓) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 

(๒.๑.๒) ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

 (๒.๑.๒.๑) กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา 

 (๒.๑.๒.๒) อสิระในการคิด 

 (๒.๑.๒.๓) ความท้าทายในงาน 

(๒.๑.๓) ด้านภาระงานที่รับผดิชอบ 

 (๒.๑.๓.๑) การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 (๒.๑.๓.๒) อิสระในการปฏิบัติงาน 

 (๒.๑.๓.๓) ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

 (๒.๑.๓.๔) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง 

(๒.๒) แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๓ ท้ายข้อบังคับนี ้ 

(๒.๓) เกณฑ์การตัดสนิการประเมินค่างาน 

(๒.๓.๑) ระดับเช่ียวชาญ ต้องได้รับคะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า 

๑๗๐ คะแนน จาก ๓๐๐ คะแนน 

(๒.๓.๒) ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ต้องได้รับคะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า 

๒๓๕ คะแนน จาก ๓๐๐ คะแนน 

(๓) กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มตำแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับ

ชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้า

หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อำนวยการกอง หรือ

เทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้

วิชาชีพและไม่ได้ใชว้ิชาชีพ กำหนดองค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ดังนี้ 

(๓.๑) องค์ประกอบหลักในการประเมนิ 

 (๓.๑.๑) หนา้ที่และความรับผดิชอบ 

 (๓.๑.๒) ความยุ่งยากของงาน 

 (๓.๑.๓) การกำกับตรวจสอบ 

 

 

(๓.๑.๔) การตัดสินใจ ... 



 

-๕- 

 

 (๓.๑.๔) การตัดสินใจ 

 (๓.๑.๕) การบริหารจัดการ 

(๓.๒) แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๔ ท้ายข้อบังคับนี้ 

(๓.๓) เกณฑ์การตัดสนิการประเมนิค่างาน  

(๓.๓.๑) ระดับชำนาญการ ต้องได้รับคะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า 

๖๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน 

(๓.๓.๒) ระดับชำนาญการพิเศษ ต้องได้รับคะแนนการประเมินค่างาน 

ไม่น้อยกว่า ๘๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน 

(๓.๓.๓) ระดับเช่ียวชาญ ต้องได้รับคะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า 

๙๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน     

ข้อ ๑๐ วิธีการประเมินค่างานของตำแหน่งตามข้อ ๙ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ 

ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน  

โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) ระดับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายใน 

ส่วนงาน มีองค์ประกอบดังนี้ 

(๑.๑) อธิการบดี หรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๑.๒) ผูอ้ำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ 

(๑.๓) ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่ เป็นกรรมการ 

(๑.๔) หัวหนา้หน่วยงานภายในที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ 

(๑.๕) หัวหน้าหน่วยงานภายในของผูเ้ข้ารับการประเมิน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๑.๖) เจ้าหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลประจำหน่วยงานภายในของผู้ เข้ารับ 

การประเมนิหรอืผูท้ี่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

(๒) ระดับส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น มีองค์ประกอบดังนี้ 

(๒.๑) หัวหนา้ส่วนงานหรอืผูท้ี่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒.๒) ผูบ้ังคับบัญชาช้ันตน้ของผู้เข้ารับการประเมิน เป็นกรรมการ 

(๒.๓) ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกส่วนงาน เป็นกรรมการ 

(๒.๔) ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่ เป็นกรรมการ 

(๒.๕) หัวหน้าสำนักงานคณะ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ 

(๒.๖) เจ้าหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลประจำส่วนงาน หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงาน

มอบหมาย เป็นผูช่้วยเลขานุการ  

   (๓) การประเมิน … 
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(๓) การประเมินค่างานของตำแหน่งระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิ เศษ 

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินค่างาน ประกอบด้วย 

(๓.๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ  

(๓ .๒ ) รองอธิการบดีที่ อธิการบดีมอบหมายจำนวนไม่ น้ อยกว่า ๓  คน 

เป็นกรรมการ  

(๓.๓) ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหน้าที ่หรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ 

 และให้นำผลการประเมินค่ างานเสนอคณ ะกรรมการบริหารงานบุคคล  

เพื่อพิจารณาอนุมัตกิำหนดกรอบตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

  โดยให้คณ ะกรรมการประเมิ นค่ างานมีอำนาจหน้ าที่ ในการประเมินค่ างาน 

ตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ตามข้อ ๙ 

ส่วนที่ ๓ 

การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 

ข้อ ๑๑  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น  

ต้องมีผลการประเมินจากส่วนงานหรือหน่วยงานต้นสังกัด ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

(๑) การประเมินค่างาน 

(๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๓) ความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 

ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นกำหนด 

ตามประเภทตำแหน่ง ดังนี้ 

(๑) ตำแหน่งกลุ่มบริหารจัดการ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารกลุ่มบริหารจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การแต่ งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ เว้นแต่มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดไว้ 

เป็นอย่างอื่นให้ดำเนินการไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนัน้ 

(๒) กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ 

ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๒.๑) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน 

(๒.๑.๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้  

ไม่ต่ำกว่านี ้และต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

(๒.๑.๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้

ไม่ต่ำกว่านี ้และต้องดำรงตำแหน่งในระดบัปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

(๒.๑.๓) ได้รับ ... 
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(๒.๑.๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้

ไม่ต่ำกว่านี ้และต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ป ี

(๒.๑.๔) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญงาน 

(๒.๒) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระดับชำนาญงานพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งระดับ

ชำนาญงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

(๒.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน หรอืผูช้ำนาญงานพิเศษ ได้แก่ 

(๒.๓.๑) ระดับชำนาญงานต้องมีคู่มอืปฏิบัติงานหลักอย่างนอ้ย ๑ เล่ม 

(๒.๓.๒) ระดับชำนาญงานพิเศษ ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย  

๑ เล่ม และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ 

อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

(๒.๓.๓) จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔ 

(๓) กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 (๓.๑) กรณีปฏิบัติงานตามตำแหน่ง 

(๓.๑.๑) ระดับชำนาญการ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

  (๓.๑.๑.๑) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

 (ก) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้

ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ป ี

 (ข) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ 

ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ป ี

 (ค) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้

ไม่ต่ำกว่านี ้และต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ป ี

 (ง) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง

ระดับชำนาญการ 

กรณี เปลี่ยนตำแหน่งหากลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในตำแหน่งเดิม มีลักษณะงาน 

ที่สอดคล้องกับตำแหน่งใหม่ อาจนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเดิมมานับรวมกันกับตำแหน่งใหม่ได้ 

ทั้งนี ้ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาเป็นกรณีไป 

(๓.๑.๑.๒) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ได้แก่ 

(ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม และ 

(ข) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย  

ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที ่อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

(๓.๑.๑.๓) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ 

ในข้อ ๑๔ 

(๓.๑.๒) ระดับ … 
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(๓.๑.๒) ระดับชำนาญการพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๓.๑.๒.๑) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องดำรงตำแหน่งระดับ

ชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

(๓.๑.๒.๒) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่ 

 (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง และ 

 (ข) งานวิจัย หรอืผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน อย่างน้อย ๑ เรื่องหรอืรายการ 

(๓.๑.๒.๓) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กำหนดไว้

ในข้อ ๑๔ 

(๓.๑.๓) ระดับเชี่ยวชาญ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๓.๑.๓.๑) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องดำรงตำแหน่งระดับ

ชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

(๓.๑.๓.๒) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ 

 (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน

ลักษณะอื่น ซึง่แสดงใหเ้ห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรอืรายการ และ 

 (ข) งานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

หรอืระดับนานาชาติ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

(๓.๑.๓.๓) การใชค้วามรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ

วิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คำแนะนำ หรือเสนอแนะ การให้คำปรึกษา

แนะนำ การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ 

ในการแก้ไขปัญหาหรอืการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ นั้น ๆ 

(๓.๑.๓.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กำหนดไว้

ในข้อ ๑๔ 

 (๓.๑.๔) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้ 

(๓.๑.๔.๑) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ต้องดำรงตำแหน่งระดับ

เชี่ยวชาญมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

(๓.๑.๔.๒) ผลงานที่แสดงความเป็นผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ ได้แก่ 

 (ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน

ลักษณะอื่น ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรอืรายการ และ 

 (ข) งานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

หรอืระดับนานาชาติ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

(๓.๑.๔.๓) การใช้… 
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(๓.๑.๔.๓) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ

วิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การใหค้วามเห็น คำแนะนำ หรอืเสนอแนะการให้คำปรึกษา

แนะนำ การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการ 

ในการแก้ไขปัญหา หรอืการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการ หรอืงานวิชาชีพ นั้น ๆ 

(๓.๑.๔.๔) ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ

หรือวิชาชีพ หมายถึง ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือผลการ

ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

อย่างกว้างขวางในระดับชาติ หรอืระดับนานาชาติ 

(๓.๑.๔.๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กำหนดไว้

ในข้อ ๑๔ 

 (๓.๒) กรณีหัวหน้างาน หรือหัวหน้างานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานที่มีลักษณะ 

ใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ  ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีผลประเมินตามข้อ ๑๑  

สามารถขอเทียบคุณสมบัติ เพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งระดับชำนาญการ 

(๓.๓) กรณีหัวหน้างาน หรือหัวหน้างานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานที่มีลักษณะ 

ใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ได้รับอนุมัติเทียบคุณสมบัติ และแต่งตั้งในตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีสทิธิขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ ตามองค์ประกอบดังนี้  

(๓.๓.๑) แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตำแหน่งใหม่ 

(๓.๓.๒) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

ตามข้อ ๑๒ (๓.๑.๒.๒) 

(๓.๓.๓) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔ 

 (๓.๔) กรณีหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อำนวยการกอง หรอืเทียบเท่า 

ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีผลประเมินตามข้อ ๑๑ สามารถ

ขอเทียบคุณสมบัติ เพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 

  (๓.๕) กรณี หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อำนวยการกอง หรือ

เทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ได้รับอนุมัติเทียบคุณสมบัติ และแต่งตั้งในตำแหน่ง

ระดับชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี  มีสิทธิขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเช่ียวชาญ  

ตามองค์ประกอบดังนี้ 

 (๓.๕.๑) แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตำแหน่งใหม่ 

 (๓.๕.๒) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ 

หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือเสนอแนะการให้คำปรึกษาแนะนำ การอบรมและเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรอืการพัฒนางานสนับสนุน 

 

(๓.๕.๓) ผลงาน … 



 

-๑๐- 

 

(๓.๕.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ตามข้อ 

๑๒ (๓.๑.๓.๒) 

(๓.๕.๔) จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔ 

  (๓.๖) กรณีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีผลประเมิน

ตามข้อ ๑๑ สามารถขอเทียบคุณสมบัติ เพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 

  (๓.๗) กรณีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ ใช้วิชาชีพ  ได้รับอนุมัติ เทียบคุณสมบัติ  และแต่งตั้ ง 

ในตำแหน่งระดับเช่ียวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีสิทธิขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

ตามองค์ประกอบ ข้อ ๑๒ (๓.๑.๔.๒) (๓.๑.๔.๓) (๓.๑.๔.๔) และ(๓.๑.๔.๕) 

การขอเทียบคุณสมบัติในระดับตำแหน่งที่กำหนดไว้ของผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๓.๒) 

(๓.๔) และ (๓.๖) ให้ใช้แบบรายงานที่กำหนดตามเอกสารแนบ ๕ ท้ายข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ มิให้นับระยะเวลา

การดำรงตำแหน่งในระหว่างการเป็นผูร้ักษาการแทนรวมเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา สำหรับใช้ประเมิน

ขอเทียบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตัง้ในระดับตำแหน่งสูงขึ้น 

ข้อ ๑๓ ผลงานที่นำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้

(๑) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาและการฝกึอบรม 

(๒) ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่ เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่  

สูงขึ้นมาแล้ว หรอื ก.พ.ต. อาจพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควร 

(๓) กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีคำรับรองจากผูม้ีส่วนร่วม 

ข้อ ๑๔ การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีใช้ผลงานที่แสดง

ความเป็นผู้ชำนาญ งาน ผู้ชำนาญงานพิ เศษ ผู้ชำนาญการ ผู้ชำนาญ การพิ เศษ ผู้ เช่ียวชาญ  

และผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ ต้องคำนงึถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้ 

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน 

และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น รวมทั้ งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ 

ในวารสารวิชาการหรือวชิาชีพมากกว่า ๑ ฉบับในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในผลงาน 

ทางวิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการคน้คว้า 

(๓) ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

ของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน 

 

 

(๔) ผลงาน … 



 

-๑๑- 

 

(๔) ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์   

ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์  หรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น  

และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

(๕) ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ  ๑๕  เกณ ฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ  

และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน หรอืสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งแบบประเมินบุคคล 

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจำปี  สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เฉพาะองค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์  

ของงาน หรือผลการประเมินอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบ ไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม จำนวน ๒ รอบการประเมิน ติดต่อกันก่อนวันยื่นผลงาน เว้นแต่ตำแหน่ง

ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ผลการประเมินแต่ละรอบ ต้องมีค่าคะแนนไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 

(๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน 

หรือสมรรถนะทางการบริหาร ผู้ขอกำหนดตำแหน่งต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ  

ความคาดหวังทีม่หาวิทยาลัยกำหนด  

(๓) หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งแบบประเมิน

บุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด  

โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๑๖ ระดับคณุภาพของผลงาน กำหนดเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับปรับปรุง 

(๒) ระดับพอใช้ 

(๓) ระดับดี 

(๔) ระดับดีมาก 

(๕) ระดับดีเด่น 

วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานมดีังนี้ 

(๑) วิธีปกติ วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยระดับ

คุณภาพของผลงาน ต้องไม่ต่ำกว่าระดับดี เว้นแต่ ตำแหน่งระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

ระดับคุณภาพของผลงาน ต้องไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก 

(๒) วิธีพิเศษ ... 



 

-๑๒- 

 

(๒) วิธีพิเศษ วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ เสียง

ของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

โดยระดับคุณภาพ ต้องไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก เว้นแต่ ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

ระดับคุณภาพของผลงาน ต้องไม่ต่ำกว่าระดับดีเด่น 

ข้อ ๑๗  การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นให้กระทำได้ ๒ วิธี คือ วิธีปกติ  

และวิธีพิเศษ ดังนี้ 

(๑) วิธีปกติ ผูไ้ด้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (๑.๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

 (๑.๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขัน้ต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง 

(๒) วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑๒ (๒) และ (๓) (๓.๑)  

ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้  

มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการแต่งตั้ง ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง เช่น การแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน กรณีที่คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ครบ ตามที่กำหนดไว้ หรือ 

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ โดยที่ผู้นั้นมิได้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ  

มาก่อน เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และผลงานที่มีระดับคุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ 

ในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ 

ข้อ ๑๘ การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

สูงขึ้น ให้อธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เรียกโดยย่อว่า 

“ก.พ.ต.” มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 (๑) รองอธิการบดี ที่ดูแลรับผดิชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ

ชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรอืเทียบเท่า เป็นกรรมการ 

(๓) ผูท้รงคุณวุฒิ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ 

(๔) หัวหนา้ส่วนงาน หรอืหัวหนา้หน่วยงานภายในส่วนงาน เป็นกรรมการ 

(๕) ผูอ้ำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ 

(๖) ผูอ้ำนวยการกองการเจ้าหนา้ที่ เป็นเลขานุการ 

กรรมการตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ใหม้ีวาระคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร 

งานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน 

 

ข้อ ๑๙ ให้ ก.พ.ต. … 



 

-๑๓- 

 

ข้อ ๑๙ ให้ ก.พ.ต. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินค่างานและการกำหนดกรอบตำแหน่ง

สู งขึ้น  เว้นแต่กรอบตำแหน่ งระดับ เช่ี ยวชาญ  และระดับ เช่ียวชาญ พิ เศษ  รวมถึ งพิ จารณ า 

ให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร 

สำหรับตำแหน่งประเภทผูบ้ริหาร 

(๒) พิจารณากลั่นกรองผลงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมิน 

ผลงานและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้เสนอขอรับการประเมินแต่ละราย 

(๓ ) พิ จารณ าสรุปผล  เพื่ อ เสนอคณ ะกรรมการบริหารงานบุคคล  พิจารณ า 

ให้ความเห็นชอบ 

(๔) เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ กำหนดแนวการปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่จำเป็น

เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาให้  

ความเห็นชอบ 

(๕) อาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการแทนได้ตามความเหมาะสม  

ตามอำนาจหน้าที่ ของ ก.พ.ต. 

ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม  

และจรรยาบรรณทางวชิาชีพ ตามข้อ ๑๙ (๒) เพื่อพิจารณาผลงานในตำแหน่งต่าง ๆ ใหแ้ต่งตั้ง ดังนี้ 

 (๑) กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน หรือ ระดับชำนาญการ 

กรรมการ จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความชำนาญตรงกับวิชาชีพ 

ของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะแต่งตัง้ หรอืเทียบเท่า 

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

แต่ต้องอยู่ต่างสังกัดส่วนงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้ง หรือกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อย  

๑ คน รวมจำนวนกรรมการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๓ คน 

(๒) กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการพิเศษ 

ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ 

ความชำนาญ หรอืความเช่ียวชาญตรงกับวิชาชีพของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า

ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรอืเทียบเท่า 

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยแต่งตั้งจาก

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือที่สภามหาวิทยาลัย

กำหนด 

 

ข้อ ๒๑ การแต่งตัง้ … 



 

-๑๔- 

 

ข้อ ๒๑ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๗ (๒) ให้คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามข้อ ๑๙ (๒) มีจำนวน

กรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน 

วิธีการประเมินผลงานในตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ

หรือระดับชำนาญการพิเศษ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพแต่ละคน ทำการประเมินแล้วส่งผลการประเมินให้ ก.พ.ต. ตามข้อ ๑๙ พิจารณา โดยจะไม่

ทำการประชุมก็ได้ 

กรณีการประเมินผลงานตำแหน่งระดับเช่ียวชาญ  และระดับเช่ียวชาญ พิ เศษ 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จะต้องจัด

ให้มกีารประชุมพิจารณาผลงานร่วมกัน 

ข้อ ๒๒ คำนิยาม และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานให้เป็นไปตามที่

กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๖ และ ๗ ท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๓ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑๒ ให้อธิการบดี โดยความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแต่งตั้ง เว้นแต่การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ

เช่ียวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี  

ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี  

นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

การแต่งตั้งตามวรรคแรก ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กองการเจ้าหน้าที่ รับเรื่อง หรือ 

ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานเพิ่มเติม หรือไม่ก่อนวันที่รับผลงานฉบับที่สมบูรณ์แล้ว และมีคุณภาพ 

ตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้วแต่กรณี 

กรณีขออนุมัติ เทียบคุณสมบัติ ให้แต่งตั้งวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๒๔ เมื่อมีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นแล้ว 

ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามลักษณะงาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยาก ของงานของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งแล้วรายงาน

ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการกำหนดสิทธิประโยชน์ของตำแหน่งนัน้ 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งปรับปรุงผลงาน 

ได้ภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ ยกเว้น กรณีมีเหตุผลและความจำเป็น 

อาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓ เดือน ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุง 

 

สมบูรณ์แล้ว … 



 

-๑๕- 

 

สมบูรณ์แล้วมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัยกำหนด  

วันที่ แต่ งตั้ งให้ดำรงตำแหน่งต้องเป็นวันที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัย 

รับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แลว้แต่กรณี 

ข้อ ๒๖ มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอกำหนดตำแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็น 

ผูท้ี่กระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ อันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพและเป็นผู้ที่มีความประพฤติ 

ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาใหด้ำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ ๑๒ (๒) และข้อ ๑๒ (๓.๑) ดังต่อไปนี ้

(๑) กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความ

เป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้  

ในการเสนอขอตำแหน่ง โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดพิจารณา 

การขอตำแหน่งในครั้งนั้น และดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริง และความร้ายแรงแห่งการกระทำผิด

เป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระทำผิดนั้น เสนอขอตำแหน่งมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่ 

วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 

(๒) กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติใหด้ำรงตำแหน่งไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบ

หรือทราบว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือผลงานที่ใช้

ในการเสนอขอตำแหน่งครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  หรือนำเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้  

โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติถอดถอนจากตำแหน่งระดับ

ชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ 

ส่วนตำแหน่ง ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี 

นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ 

ทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทำผิดเป็นกรณี  ๆ ไป และห้ามผู้กระทำผิดนั้น 

เสนอขอตำแหน่งมีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

หรอืสภามหาวิทยาลัยมีมติใหถ้อดถอน หรอืนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณ ี

สว่นท่ี ๔ 

การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงาน 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ ไม่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง เนื่องจากคุณภาพของผลงาน  

การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือ

ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัย

กำหนดผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีสิทธิขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาทบทวนได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยในคำขอทบทวนนั้นต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่

สนับสนุนคำขอและจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบมติ 

เมื่อคณะกรรมการ … 



 

-๑๖- 

 

 เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องคำขอ 

ให้ทบทวนผลการพิจารณาผลงานแล้วให้ส่งคำขอนั้นแก่ ก.พ.ต. หาก ก.พ.ต. มีความเห็นประการใด  

ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรอืสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๒๘ เมื่ อคณ ะกรรมการประเมินพิ จารณ าแต่ งตั้ งพนักงานมหาวิทยาลั ย 

สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ได้รับเรื่องการขอทบทวนตามข้อ ๒๗ แล้ว ให้ดำเนินการ

ดังต่อไปนี ้

(๑) การพิจารณาทบทวนครั้งที ่๑ 

 (๑.๑) กรณีที่เห็นว่าคำขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนคำขอ 

ให้มมีตไิม่รับพิจารณา 

 (๑.๒) กรณีที่เห็นว่าคำขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนคำขอ 

ให้มีมติรับไว้พิจารณาให้มอบคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวชิาชีพชุดเดิมเพื่อพิจารณา 

(๒) การพิจารณาทบทวนครั้งที่ ๒ 

 (๒.๑) กรณีที่เห็นว่าคำขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลที่สนับสนุน

คำขอเพิ่มเติมจากครัง้ที ่๑ ให้มมีตไิม่รับพิจารณา 

 (๒.๒) กรณีที่เห็นว่าคำขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และมีเหตุผลที่สนับสนุน  

คำขอเพิ่มเติมจากครั้งที่ ๑ ให้มีมติรับไว้พิจารณา ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดใหม่ โดยมีจำนวนกรรมการเท่ากับชุดเดิม เพื่อพิจารณา 

 (๒.๓) เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่ อประเมินผลงานและจริยธรรม 

และจรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดใหม่ได้พิจารณาคำขอทบทวนแล้ว ให้มหาวิทยาลัยนำผลการพิจารณา 

ของชุดใหม ่และชุดเดิมเสนอ ก.พ.ต. พิจารณาต่อไป 

ส่วนที่ ๕  

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๙ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่ง 

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปลี่ยนชื่อตำแหน่งให้สอดคล้อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือตามที่คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลกำหนด ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำแหน่งในตำแหน่งเดิมและในชื่อตำแหน่งใหม่

ต่อเนื่องกัน 

 

 

ข้อ ๓๐ อนุโลมให้ … 





เอกสารแนบ ๑ 

ท้ายข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การก าหนดระดบัต าแหน่ง และการแต่งต้ังพนักงานมหาวทิยาลัย 

สายสนับสนนุ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------- 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ส าหรับต าแหน่งกลุ่มบรกิารทั่วไป 

ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพเิศษ 

องค์ประกอบหลักการประเมนิค่างาน 

 ๑. หนา้ที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน)   

  ๑.๑ ปฏบัิตงิานระดับต้น ซึ่งมีแนวปฏบัิตแิละมาตรฐานท่ีชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

  ๑.๒ ปฏบัิตงิานท่ีคอ่นข้างยากโดยอาศัยค าแนะน า แนวทางหรอืคูม่อืปฏบัิตงิานท่ีมีอยู ่(๑๖-๒๐ คะแนน) 

  ๑.๓ ปฏบัิตงิานท่ียาก โดยปรับใชว้ธีิการ หรือแนวทางปฏิบัตท่ีิมีอยูไ่ด้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

  ๑.๔ ปฏบัิตงิานท่ียากมาก หรืองานท่ีมขีอบเขตเนื้อหา ค่อนขา้งหลากหลาย โดยปรับวธีิการ หรือแนวทาง

ปฏบัิตงิานท่ีมีอยู ่(๒๖-๓๐ คะแนน) 

 ๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 

  ๒.๑ เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มคี าแนะน า คู่มือ และแนวทางปฏิบัตท่ีิชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

  ๒.๒ เป็นงานท่ีคอ่นข้างยากมีแนวทางปฏิบัตท่ีิหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

  ๒.๓ เป็นงานท่ียุ่งยากต้องประยุกตใ์ชค้วามรู้ และ  ประสบการณ์ในการเลอืกใช้วิธีการและแนวทางให้

เหมาะสมกับสภาพการณ ์(๒๑-๒๕ คะแนน) 

  ๒.๔ เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มคีวามหลากหลายและมขีัน้ตอนวธีิการท่ียุ่งยาก ตอ้งประยุกตใ์ช้

ความรู้และประสบการณ์ ในการปรับเปลี่ยนวธีิการและแนวทางปฏิบัตงิานให้เหมาะสมกับสภาพการณ ์

(๒๖-๓๐ คะแนน) 

 ๓. การก ากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 

  ๓.๑ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 

  ๓.๒ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏบัิตงิานบ้าง (๖-๑๐ คะแนน) 

  ๓.๓ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบเฉพาะบางเร่ืองท่ีมีความส าคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

  ๓.๔ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏบัิตงิานนอ้ยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 ๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 

  ๔.๑ ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจบ้างโดยได้รับค าแนะน าในกรณมีปัีญหา (๑-๕ คะแนน) 

  ๔.๒ ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจบางส่วน โดยให้มีการรายงานผลการตัดสนิใจเป็นระยะ (๖-๑๐ คะแนน) 

  ๔.๓ ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจค่อนขา้งมากโดยให้มีการรายงานผลการตัดสนิใจในเร่ืองท่ีส าคญั  

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

  ๔.๔ ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจค่อนขา้งมาก สามารถวางแผนและก าหนดแนวทางการปฏบัิตงิานและ

แก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 เกณฑ์การตัดสิน 

  ระดับช านาญงาน ไดค้ะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป 

  ระดับช านาญงานพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป 

เอกสารแนบ ๑/๑ 



แบบประเมินค่างาน ส าหรับต าแหน่งกลุ่มบรกิารทั่วไป 

ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ 

๑. ต าแหน่งเลขที่……………….. 

 ชื่อต าแหน่ง………………………........................................................ระดับ……………………..…………………....……. 

 สังกัด……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง…………………………………..........…….……………ระดับ……………………..…………………....……. 
 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

๑. ......................................................................... 

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

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

๒. ......................................................................... 

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

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

๓. ........................................................................ 

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

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

 

๑. ......................................................................... 

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

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

๒. ......................................................................... 

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

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

๓. ........................................................................ 

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

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

 

๓. วิเคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

๑. คุณภาพของงาน.............................................. 

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

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

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

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....…..... 

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

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

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

 

๑. คุณภาพของงาน.........................................……... 

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

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

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

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....…...…… 

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

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

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

 

 

 

เอกสารแนบ ๑/๒ 



๔. การประเมนิค่างานของต าแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รบั เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หนา้ที่และความรับผิดชอบ  

 (  ) ปฏบัิตงิานระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ 

  และมาตรฐานชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

 (  ) ปฏบัิตงิานท่ีคอ่นข้างยากโดยอาศัยค าแนะน า  

  แนวทาง หรือคู่มอืปฏบัิตงิานท่ีมีอยู ่(๑๖-๒๐ คะแนน) 

 (  ) ปฏบัิตท่ีิยุ่งยาก โดยปรับใชว้ธีิการ หรือแนวทาง 

  ปฏบัิตท่ีิมีอยูไ่ด้ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

 (  ) ปฏบัิตงิานท่ียากมาก หรืองานท่ีมขีอบเขต เนื้อหา 

  ค่อนขา้งหลากหลาย โดยปรับวธีิการ หรือแนวทาง 

  ปฏบัิตงิานท่ีมีอยู ่(๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐   

๒. ความยุ่งยากของงาน 

 (  ) เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มคี าแนะน า คู่มอื และ 

  แนวทางปฏิบัตท่ีิชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

 (  ) เป็นงานท่ีคอ่นข้างยากมีแนวทางปฏิบัตท่ีิ 

  หลากหลาย  (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 (  ) เป็นงานท่ียุง่ยากตอ้งประยุกตใ์ชค้วามรู้และ 

  ประสบการณ์ในการเลอืกใช้วิธีการ และแนวทาง 

  ให้เหมาะสมกับสภาพการณ ์(๒๑-๒๕ คะแนน) 

 (  ) เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มคีวาม 

  หลากหลายและมขีั้นตอนวธีิการท่ียุ่งยากต้อง 

  ประยุกตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ ์ในการ 

  ปรับเปลี่ยนวธีิการและแนวทางปฏิบัตงิานให้ 

  เหมาะสมกับสภาพการณ ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐   

๓. การก ากับตรวจสอบ  

 (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด   

  (๑-๕ คะแนน) 

 (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏบัิตงิาน 

  บ้าง (๖-๑๐ คะแนน) 

 (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบเฉพาะบาง 

  เร่ืองท่ีมีความส าคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏบัิตงิาน 

  นอ้ยมาก  (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

 

  

เอกสารแนบ ๑/๓ 



องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รบั เหตุผลในการพิจารณา 

๔. การตัดสินใจ  

 (  ) ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจบ้าง โดยจะได้รับ 

  ค าแนะน าในกรณีท่ีมีปัญหา (๑-๕ คะแนน) 

 (  ) ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจบางส่วน โดยให้มี 

  การรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ (๖-๑๐ คะแนน) 

 (  ) ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจค่อนขา้งมาก  

  โดยให้มีการรายงานผลการตัดสนิใจในเร่ืองท่ี 

  ส าคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (  ) ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจค่อนขา้งมาก  

  สามารถวางแผนและก าหนดแนวทางการปฏบัิตงิาน 

  และแก้ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

รวม ๑๐๐   
 

สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 

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

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

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

 

  (  )  ผ่านการประเมิน 

  (  )  ไมผ่่านการประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมินคา่งานลงนาม 

 

๑. …………………………………………………………………….………. (ประธานกรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๒. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๓. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๔. …………………………………………………………………….………. (กรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๕. …………………………………………………………………………….. (กรรมการและเลขานุการ) 

(………………………………………………………………………..) 

เอกสารแนบ ๑/๔ 



เอกสารแนบ ๒ 

ท้ายข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การก าหนดระดบัต าแหน่ง และการแต่งต้ังพนักงานมหาวทิยาลัย 

สายสนับสนนุ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------- 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ส าหรับต าแหน่งกลุ่มวิชาชพีเฉพาะ และต าแหน่งกลุ่มเชีย่วชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการ และระดบัช านาญการพเิศษ 

องค์ประกอบหลักการประเมนิค่างาน 

 ๑. หนา้ที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน)   

  ๑.๑ ปฏบัิตงิานระดับต้น โดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิมประกอบกับวธีิการ หรือแนวทางปฏิบัตท่ีิมีอยู่  

   (๑๐-๑๕ คะแนน) 

  ๑.๒ ปฏบัิตงิานท่ีค่อนขา้งยาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิม 

   ในงานท่ีมีแนวทางปฏิบัตนิอ้ยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

  ๑.๓ ปฏบัิตงิานท่ียาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิมในการปรับเปลี่ยน 

   วธีิการปฏบัิตงิานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

  ๑.๔ ปฏบัิตงิานท่ียากมาก หรืองานท่ีมขีอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิมในการก าหนด 

หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 ๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน) 

  ๒.๑ เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มแีนวทางปฏิบัตงิานท่ีชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

  ๒.๒ เป็นงานท่ีคอ่นข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขัน้ตอนวธีิการท่ีค่อนขา้งหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

  ๒.๓ เป็นงานท่ียุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวธีิการ 

ปฏบัิตงิานให้เหมาะสมกับสภาพการณ ์(๒๑-๒๕ คะแนน) 

  ๒.๔ เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ตอ้งประยุกตใ์ชค้วามรู้และประสบการณ์ในการก าหนด 

หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 ๓. การก ากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 

  ๓.๑ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 

  ๓.๒ ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏบัิตงิานบ้าง (๖-๑๐ คะแนน) 

  ๓.๓ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหนา้ของการปฏบัิตงิานเป็นระยะตามท่ีก าหนด 

ในแผนปฏบัิตงิาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

  ๓.๔ ได้รับการตรวจสอบ ตดิตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏบัิตงิานตามแผนงาน/โครงการ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 ๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 

  ๔.๑ ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจบ้าง (๑-๕ คะแนน) 

  ๔.๒ ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจด้วยตนเองคอ่นข้างมาก วางแผนและก าหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาในงาน

ท่ีรับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

   

เอกสารแนบ ๒/๑ 



  ๔.๓ ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจด้วยตนเองอยา่งอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหาใน

การปฏบัิตงิานท่ีรับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

  ๔.๔ ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจด้วยตนเองอยา่งอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏบัิตงิาน 

(๑๖-๒๐ คะแนน) 

 เกณฑ์การตัดสิน 

  ระดับช านาญการ ไดค้ะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป 

  ระดับช านาญการพเิศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป 

  

เอกสารแนบ ๒/๒ 



แบบประเมินค่างานต าแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และต าแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

๑. ต าแหน่งเลขที่……………….. 

 ชื่อต าแหน่ง………………………........................................................ระดับ……………………..…………………....……. 

 สังกัด……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 ขอก าหนดเป็นต าแหน่ง…………………………………..........…….……………ระดับ……………………..…………………....……. 
 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 

๑. ......................................................................... 

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

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

๒. ......................................................................... 

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

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

๓. ........................................................................ 

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

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

 

๑. ......................................................................... 

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

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

๒. ......................................................................... 

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

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

๓. ........................................................................ 

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

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

 

๓. วิเคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

๑. คุณภาพของงาน.............................................. 

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

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

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

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....…..... 

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

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

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

 

๑. คุณภาพของงาน.........................................……... 

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

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

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

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....…...…… 

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

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

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

 

 

เอกสารแนบ ๒/๓ 



๔. การประเมนิค่างานของต าแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รบั เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หนา้ที่และความรับผิดชอบ  

 (  ) ปฏบัิตงิานระดับต้น  โดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิม 

  ประกอบกับวธีิการ หรือแนวทางปฏิบัตท่ีิมีอยู่  

  (๑๐-๑๕ คะแนน) 

 (  ) ปฏบัิตงิานท่ีค่อนขา้งยาก หรืองานท่ีมีขอบเขต 

  เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเร่ิม 

  ในงานท่ีมีแนวทางปฏิบัตนิอ้ยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 (  ) ปฏบัิตงิานท่ียาก  หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหา 

  หลากหลายโดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิมในการ 

  ปรับเปลี่ยนวธีิการปฏบัิตงิานให้เหมาะสมกับ 

  สภาพการณ ์(๒๑-๒๕ คะแนน) 

 (  ) ปฏบัิตงิานท่ียากมาก หรืองานท่ีมขีอบเขตเนื้อหา 

  หลากหลายโดยตอ้งใชค้วามคิดริเร่ิมในการก าหนด  

  หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิานให้เหมาะสมกับ 

  สภาพการณ ์(๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐   

๒. ความยุ่งยากของงาน  

 (  ) เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มแีนวทางปฏิบัตงิานท่ีชัดเจน 

  (๑๐-๑๕ คะแนน) 

 (  ) เป็นงานท่ีคอ่นข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขัน้ตอน 

  วธีิการท่ีค่อนขา้งหลากหลาย  (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 (  ) เป็นงานท่ียุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกตใ์ชค้วามรู้ 

  และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวธีิการ 

  ปฏบัิตงิานให้เหมาะสมกับสภาพการณ ์ 

  (๒๑-๒๕ คะแนน) 

 (  ) เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ตอ้ง 

  ประยุกตใ์ชค้วามรู้และประสบการณใ์นการก าหนด 

  หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิานให้เหมาะสม 

  สอดคล้องกับสภาพการณ ์(๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓๐   

๓. การก ากับตรวจสอบ  

 (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด   

  (๑-๕ คะแนน) 

 (  ) ได้รับการก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏบัิตงิานบ้าง  

  (๖-๑๐ คะแนน) 

๒๐   

เอกสารแนบ ๒/๔ 



 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รบั เหตุผลในการพิจารณา 

 

 (  ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหนา้ของ 

  การปฏบัิตงิานเป็นระยะ ตามท่ีก าหนดใน 

  แผนปฏิบัตงิาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (  ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของ 

  การปฏบัิตงิานตามแผนงาน/โครงการ   

  (๑๖-๒๐ คะแนน) 

   

๔. การตัดสินใจ 

 (  ) ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจบ้าง   

  (๑-๕ คะแนน) 

 (  ) ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจด้วยตนเอง 

  ค่อนขา้งมาก วางแผนและก าหนดแนวทาง แก้ไข 

  ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

 (  ) ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจด้วยตนเองอยา่ง 

  อสิระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหา 

  ในการปฏบัิตงิานท่ีรับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (  ) ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจด้วยตนเองอยา่ง 

  อสิระในการริเร่ิมพัฒนาแนวทางและวิธีการ 

  ปฏบัิตงิาน  (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

รวม ๑๐๐   

 

  

เอกสารแนบ ๒/๕ 



 

สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 

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

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

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

 

  (  )  ผ่านการประเมิน 

  (  )  ไมผ่่านการประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมินคา่งานลงนาม 

 

๑. …………………………………………………………………….………. (ประธานกรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๒. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๓. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๔. …………………………………………………………………….………. (กรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๕. …………………………………………………………………………….. (กรรมการและเลขานุการ) 

(………………………………………………………………………..) 

เอกสารแนบ ๒/๖ 



เอกสารแนบ ๓ 

ท้ายข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดบัตำแหน่งและการแต่งตั้งพนกังานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนนุ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------- 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งกลุ่มวิชาชพีเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชีย่วชาญเฉพาะ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชีย่วชาญพเิศษ 

 

 การประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งกลุ่มวิชาชพีเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และ

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่างานของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คุณภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีต้องการในการปฏิบัติงาน โดยกำหนด

องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบย่อยท่ีมีความสัมพันธ์กัน ดังต่อไปน้ี 

 ๑. ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ ความรอบรู้ 

ความชำนาญงาน และทักษะท่ีพัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์การทำงาน และการฝึกฝน ซึ่งผู้ปฏบัิตงิานในตำแหน่งน้ันต้อง

มีเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีของตำแหน่งนั้นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำแนกออกเป็น

องค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 

  องค์ประกอบที่ ๑ ความรู้และความชำนาญงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ  

ความรอบรู้ ความชำนาญงาน และทักษะท่ีจะต้องมีเพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ โดยพิจารณาจากสภาพงานของ

ตำแหน่งนัน้ ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 

  (๑) เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนคิ หรืองานฝีมือ 

เฉพาะทางระดับสูง ความชำนาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการสั่งสมประสบการณ์และการสั่งสมทักษะในเชิงลึก  

(๑-๑๐ คะแนน) 

  (๒) เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นงานท่ีต้องใช้กระบวนการ

แนวคิด ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสายอาชพี (๑๑-๒๐ คะแนน) 

  (๓) เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะหรือทักษะ และ  

ความชำนาญงานเฉพาะตัวสูงมากในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังเป็นงานท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาท่ียุ่งยากซับซ้อน  

และให้คำปรึกษาได้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 

  (๔) เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจนสามารถนำมาวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของ

ส่วนงานได้ รวมท้ังเป็นงานท่ีต้องเป็นผู้นำในการพัฒนา หรือการริเร่ิมโครงการท่ี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจของ

มหาวทิยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

  องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถในการบริหาร

จัดการท่ีต้องการของตำแหน่งน้ัน ๆ โดยพจิารณาจากลักษณะงานและการบริหารจัดการในการวางแผน กำกับ ตรวจสอบ 

ตดิตามการปฏบัิตงิาน ดังนี้ (๒๐ คะแนน) 

 (๑) เป็นงานท่ีต้องปฎิบัติท่ีมีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใด 

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของส่วนงาน (๑-๕ คะแนน) 

เอกสารแนบ ๓/๑ 



  

 (๒) เป็นงานท่ีต้องปฎบัิติด้านการวางแผน ตดิตาม ประสานความร่วมมือรวมท้ังการให้คำแนะนำ

ผู้ปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชิงกลยุทธ์ของส่วนงาน  

(๖-๑๐ คะแนน) 

 (๓) เป็นงานท่ีต้องปฎิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการให้คำปรึกษาและ

ประสานงานระหว่างส่วนงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (๔) เป็นงานท่ีต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็นผู้นำในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ

ของมหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

  องค์ประกอบที่ ๓ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ และ

ทักษะในการตดิต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานเป็นสำคัญ ดังนี้ (๒๐ คะแนน) 

 (๑) เป็นงานท่ีต้องตดิต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอก หรือผู้รับบริการ โดยการนำเสนอความคิด 

หรือการเป็นผู้ฟังท่ีด ีเพือ่ให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกำหนดไว้ (๑-๕ คะแนน) 

 (๒) เป็นงานท่ีต้องสามารถให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาแก่บุคคลอืน่ รวมท้ังสามารถสอนงานแก่

ทีมได้ (๖-๑๐ คะแนน) 

 (๓) เป็นงานท่ีต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับท่ีโนม้นา้วและส่งผลต่อการตัดสินใจของส่วนงาน

ระดับกองหรือเทียบเท่า (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (๔) เป็นงานท่ีต้องสามารถตดิต่อสื่อสารในระดับท่ีโน้มนา้วและส่งตอ่การตัดสนิใจในระดับกลยุทธ์

และนโยบายท่ีนำไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของมหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 ๒. ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของการใช้ความคิดและ 

การตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ขั้นตอนท่ีตำแหน่งนั้นจะต้องนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้งานบรรลุ

วัตถุประสงค์ ซึ่งจำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี ้

 องค์ประกอบที่ ๔ กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของความคิดเพื่อ

ตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแก้ปัญหาในงานของตำแหน่ง โดยพิจารณาจากการได้รับอำนาจในการ

ปฏบัิตงิานนัน้ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามกฎหมายท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 

 (๑) เป็นงานท่ีต้องแก้ปัญหาในภาพรวม โดยมีอิสระท่ีจะกำหนดทางเลือก วิธีการหรือแนวทาง

ภายใตก้รอบแนวคิดของส่วนงาน (๑-๑๐ คะแนน) 

 (๒) เป็นงานท่ีต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมายระยะสั้นของส่วนงาน ซึ่งเป็นงานท่ีมี

อิสระในการคิดแนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือขั้นตอนใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้   

(๑๑-๒๐ คะแนน) 

 (๓) เป็นงานท่ีตอ้งแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของส่วนงาน ซึ่งเป็นงาน

ท่ีมีอิสระในการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน หรือโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 

 (๔) เป็นงานท่ีต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานท่ีมีอิสระในการ 

บูรณาการและการกำหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

เอกสารแนบ ๓/๒ 



 

 องค์ประกอบที่ ๕ อิสระในการคิด หมายถึง ระดับของการคิด หรือการตัดสินใจท่ีจะพิจารณาดำเนินการ 

ตามกรอบและแนวทางที่มอียู่ หรือกำหนดแนวทาง ทิศทาง หรือนโยบายในการปฏบัิตงิานของส่วนงาน ดังนี้ (๒๐ คะแนน) 

 (๑) เป็นงานท่ีต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ีกำหนดไว้ได้ (๑-๕ คะแนน) 

 (๒) เป็นงานท่ีต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการกำหนดแนวทางหรือเป้าหมายของ 

ส่วนงาน รวมท้ังงานอ่ืนท่ีอาจต้องคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ีกำหนดไว้ได้ 

(๖-๑๐ คะแนน) 

 (๓) เป็นงานท่ีตอ้งคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการปรับนโยบายหรือกลยุทธ์ของส่วนงาน 

เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีกำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (๔) เป็นงานท่ีต้องคิดหรือตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรือภารกิจใหม่  ๆ  

ของมหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 องค์ประกอบที่ ๖ ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ระดับของความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ 

แก้ไขหรือจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตำแหน่งตามความรับผิดชอบหรือตามท่ีได้รับมอบหมายให้  

ลุล่วงไปได้ โดยพิจารณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รูปแบบของการคิด และกระบวนการจัดการข้อมูลของตำแหน่ง  

ดังนี้ (๒๐ คะแนน) 

 (๑) เป็นงานท่ีต้องจัดการกับสถานการณ์ท่ีมีรูปแบบค่อนข้างแน่นอน หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับ

สถานการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑-๕ คะแนน) 

 (๒) เป็นงานท่ีต้องจัดการกับสถานการณ์ท่ีอาจต้องคิดหาเหตุผล เพื่อทบทวนหรือแก้ปัญหาหรือ

แนวทางที่เคยปฏบัิต ิเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีกำหนด (๖-๑๐ คะแนน) 

 (๓) เป็นงานท่ีต้องจัดการกับสถานการณ์ท่ีต้องมีการประเมินและตีความโดยใช้วิจารณญาณ  

เพื่อตัดสนิใจหาทางแก้ปัญหาที่อาจมีความเสี่ยงและไม่มคีำตอบเพยีงคำตอบเดียว (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (๔) เป็นงานท่ีต้องจัดการกับสถานการณ์พิเศษท่ีอาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่ งต้องใช้ความคิด

สร้างสรรค์ หรือความคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในระดับมหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 ๓. ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดจากงานความรับผิดชอบ 

หรือคุณภาพของงานท่ีเกิดขึ้น รวมถึง ความอิสระหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติงานของตำแหน่งนั้น ซึ่งจำแนกออกเป็น

องค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้ 

 องค์ประกอบที่ ๗ การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ระดับและขอบเขตของลักษณะงานท่ีต้องใช้กระบวนการคิด 

พิจารณา จำแนก สังเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายและนโยบายของส่วนงาน 

ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 

 (๑) เป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในการวเิคราะห์ข้อมูลท้ังในเชิงปริมาณหรือเชงิคุณภาพ 

สำหรับจัดทำข้อเสนอหรือรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนงานระดับกองหรือเทียบเท่า  

(๑-๑๐ คะแนน) 

 

เอกสารแนบ ๓/๓ 



  

 (๒) เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  เพื่อกำหนด

หลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบท่ีสำคัญ หรือสร้างแบบจำลองเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนงาน 

(๑๑-๒๐ คะแนน) 

 (๓) เป็นงานท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจของส่วนงาน (๒๑-๓๐ คะแนน) 

 (๔) เป็นงานท่ีต้องใชค้วามรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการประเมิน

สถานการณ์ เพื่อกำหนดทิศทางในเชงิกลยุทธ์และนโยบายของมหาวทิยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 องค์ประกอบที่ ๘ อิสระในการปฏิบัตงิาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของการวินจิฉัยหรือตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการได้รับอำนาจ การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และการบังคับบัญชาภายใต้เงื่อนไขหรือ

ข้อจำกัดทางกฎหมายท่ีกำหนดไว้เป็นกรอบในการปฏบัิตงิาน ดังนี้ (๒๐ คะแนน) 

 (๑) เป็นงานท่ีมอีิสระในการปฏบัิติงานภายใตน้โยบายของส่วนงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธ์ิ 

หรือขอคำปรึกษาตามสมควร (๑-๕ คะแนน) 

 (๒) เป็นงานท่ีมอีิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คำปรึกษาภายใต้นโยบายของส่วนงาน โดยอาจตอ้ง

รายงานผลสัมฤทธ์ิ และขอคำปรึกษาตามสมควร (๖-๑๐ คะแนน) 

 (๓) เป็นงานท่ีมีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของส่วนงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (๔) เป็นงานท่ีมีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

(๑๖-๒๐ คะแนน) 

  องค์ประกอบที่ ๙ ผลกระทบจากการปฏิบัตงิาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานของตำแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของส่วนงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ

ของตำแหน่งงานต่อส่วนงานและมหาวทิยาลัย ดังนี้ (๔๐ คะแนน) 

 (๑) เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของวัตถุประสงค์ หรือภารกิจหลักของส่วน

งาน (๑-๑๐ คะแนน) 

 (๒) เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนนิงาน แผนปฏบัิตงิานหรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวม

ของส่วนงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 

 (๓) เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนนิงาน แผนปฏบัิตงิานหรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวม

ของมหาวทิยาลัย (๒๑-๓๐ คะแนน) 

 (๔) เป็นงานท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนนิงานโดยรวมท้ังหมดของภาครัฐ และยังส่งผลต่อการ

กำหนดกลยุทธ์และแผนงานของมหาวทิยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 องค์ประกอบที่ ๑๐ ลักษณะงานที่ปฏิบัตขิองตำแหน่ง หมายถึง ลักษณะสำคัญของหนา้ที่ความรับผิดชอบ

ของตำแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของส่วนงาน โดยพิจารณาจากลักษณะหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้ของตำแหน่งนัน้ต่อภารกิจโดยรวมของส่วนงานและมหาวทิยาลัย ดังนี ้(๔๐ คะแนน) 

 (๑) เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคคลหรือส่วนงานอื่นตามกรอบความรู้

หรือแนวทางที่กำหนดไว ้(๑-๑๐ คะแนน) 

เอกสารแนบ ๓/๔ 



  

 (๒) เป็นงานพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ แนวทาง หรือนโยบายต่าง ๆ 

เพื่อให้สามารถนำไปใชไ้ด้ตามภารกิจของแต่ละส่วนงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 

 (๓) เป็นงานบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธ์ิ การตัดสินใจมีความสำคัญมากกว่า

กระบวนการท่ีกำหนดไว ้(๒๑-๓๐ คะแนน) 

 (๔) เป็นงานให้คำปรึกษาโดยใชค้วามเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนด

กลยุทธ์ของส่วนงาน (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน ๑๗๐ คะแนนขึน้ไป 

 ระดับเชี่ยวชาญพเิศษ ได้คะแนน ๒๓๕ คะแนนขึ้นไป  

เอกสารแนบ ๓/๕ 



แบบประเมินค่างานตำแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

๑. ตำแหน่งเลขที่……………….. 

 ชื่อตำแหน่ง………………………........................................................ระดับ……………………..…………………....……. 

 สังกัด……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 ขอกำหนดเป็นตำแหน่ง…………………………………..........…….……………ระดับ……………………..…………………....……. 
 

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม่ 

๑. ......................................................................... 

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

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

๒. ......................................................................... 

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

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

๓. ........................................................................ 

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

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

 

๑. ......................................................................... 

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

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

๒. ......................................................................... 

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

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

๓. ........................................................................ 

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

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

 

๓. วิเคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 

๑. คุณภาพของงาน.............................................. 

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

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

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

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....…..... 

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

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

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

 

๑. คุณภาพของงาน.........................................……... 

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

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

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

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....…...…… 

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

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

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

 

 

เอกสารแนบ ๓/๖ 



๔. การประเมนิค่างานของตำแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั เหตุผลในการพิจารณา 

๔.๑ องค์ประกอบด้านความรูแ้ละความชำนาญงาน 

 ( ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรอืใช้ทักษะ 

  ระดับสูงในงานเชิงเทคนิค หรอืงานฝีมือเฉพาะทาง 

  ระดับสูง ความชำนาญในงานจะพัฒนาขึน้จากการ 

  ส่ังสมประสบการณ์และการส่ังสมทักษะในเชิงลกึ  

  (๑-๑๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในเชงิวชิาการหรอืวชิาชีพเฉพาะ  

  ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กระบวนการแนวคดิ ทฤษฎี หรอืองค ์

  ความรู้ที่เกีย่วขอ้งกบัสายอาชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชีย่วชาญในงานเชงิ 

  วิชาการหรอืวิชาชีพเฉพาะหรอืทักษะ และความชำนาญ 

  งานเฉพาะตัวสูงมากในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ  

  รวมทัง้เป็นงานที่จะต้องแกไ้ขปัญหาที่ยุ่งยาก 

  ซับซอ้นและใหค้ำปรึกษาได้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชีย่วชาญจนสามารถ 

  นำมาวงแผนกลยทุธ์หรอืนโยบายของส่วนงานได้  

  รวมทัง้เป็นงานที่ต้องเป็นผู้นำในการพัฒนา หรอื 

  การริเริ่มโครงการทีเ่กดิประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจ 

  ของมหาวิทยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

๔๐   

๔.๒ องค์ประกอบด้านการบรหิารจัดการ  

 ( ) เป็นงานที่ต้องปฎิบัตทิี่มีความหลากหลายในเนือ้งาน  

  เพื่อสนับสนุนวัตถปุระสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงหรอื 

  หลายอย่างของส่วนงาน (๑-๕ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องปฎิบัตด้ิานการวางแผน ตดิตาม  

  ประสานความร่วมมือรวมทั้งการใหค้ำแนะนำ 

  ผู้ปฏบิัติงานอื่น เพือ่สนับสนุนวัตถุประสงค์หรอื 

  ภารกจิอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่างในเชิง 

  กลยุทธ์ของสว่นงาน (๖-๑๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องปฎิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหาร 

  จัดการงานวิชาการใหค้ำปรึกษาและประสานงาน 

  ระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรอืวิชาชีพ  

  และเป็นผู้นำในเชงิวิชาการหรอืวชิาชีพของมหาวทิยาลัย  

  (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

เอกสารแนบ ๓/๗ 



 

 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั เหตุผลในการพิจารณา 

๔.๓ องค์ประกอบด้านการตดิต่อสื่อสารและปฏสิัมพันธ ์

 ( ) เป็นงานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทมี บุคคลภายนอกหรอื 

  ผู้รับบริการ โดยการนำเสนอความคดิหรอืการเป็นผู้ฟัง

  ที่ดี เพื่อใหไ้ด้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ (๑-๕ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องสามารถให้คำแนะนำ หรอืคำปรึกษาแก่ 

  บุคคลอื่น รวมทัง้สามารถสอนงานแก่ทีมได้  

  (๖-๑๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับทีโ่น้มน้าว 

  และส่งผลต่อการตัดสินใจของส่วนงานระดับกองหรอื

  เทยีบเท่า (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับทีโ่น้มน้าว 

  และส่งต่อการตัดสินใจในระดับกลยุทธแ์ละนโยบายที ่

  นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของมหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๒๐   

๔.๔ องค์ประกอบด้านกรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา 

 ( ) เป็นงานที่ต้องแกป้ัญหาในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะ 

  กำหนดทางเลือก วิธีการหรอืแนวทางภายใต้กรอบ 

  แนวคิดของส่วนงาน (๑-๑๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องแกป้ัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมาย 

  ระยะส้ันของส่วนงาน ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการคดิ 

  แนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรอืข้ันตอนใหม่ ๆ  

  เพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ทีก่ำหนดไว้  

  (๑๑-๒๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องแกป้ัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และ 

  เป้าหมายระยะยาวของส่วนงาน ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระ 

  ในการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน หรอืโครงการเพือ่ให ้

  บรรลุตามวัตถุประสงคท์ี่กำหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องแกป้ัญหาภายใต้ทศิทางและพันธกิจของ 

  มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการบูรณาการ 

  และการกำหนดนโยบายหรอืเป้าหมายต่าง ๆ เพือ่ให้ 

  บรรลุตามวัตถุประสงคท์ี่กำหนดไว้ (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

๔๐   

 

เอกสารแนบ ๓/๘ 



 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั เหตุผลในการพิจารณา 

๔.๕ องค์ประกอบดา้นอิสระในการคิด 

 ( ) เป็นงานที่ต้องคดิ พจิารณาเลือก หรอืตัดสินใจในการ 

  ใช้ระบบ แนวคดิ เทคนิค หรอืวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้ (๑-๕ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรอืตัดสินใจ ในการ 

  กำหนดแนวทางหรอืเป้าหมายของส่วนงาน รวมทั้งงาน 

  อื่นทีอ่าจต้องคดิคน้องค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรอื 

  กระบวนการใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิท์ี่กำหนดไว้ได้  

  (๖-๑๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องคิด พจิารณาเลือก หรอืตัดสินใจ ในการ 

  ปรับนโยบายหรอืกลยทุธ์ของส่วนงาน เพื่อเป็นแนวทาง 

  ใหส่้วนราชการบรรลุผลสัมฤทธิท์ี่กำหนดไว้ได้  

  (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องคิดหรอืตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย  

  กลยุทธ ์หรอืภารกจิใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัย  

  (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๒๐   

๔.๖ องค์ประกอบด้านความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา 

 ( ) เป็นงานที่ต้องจัดการกบัสถานการณท์ี่มีรูปแบบ 

  ค่อนข้างแน่นอนหรอืมีลักษณะคล้ายคลึงกับ 

  สถานการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑-๕ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องจัดการกบัสถานการณท์ี่อาจต้องคิดหา 

  เหตุผล เพือ่ทบทวนหรอืแกป้ัญหาหรอืแนวทางที่เคย 

  ปฏิบัต ิเพื่อใหบ้รรลุผลสัมฤทธิท์ีก่ำหนด  

  (๖-๑๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องมีการประเมิน 

  และตีความโดยใช้วิจารณญาณ เพื่อตัดสินใจหาทาง 

  แกป้ัญหาทีอ่าจมีความเส่ียงและไม่มีคำตอบเพยีง 

  คำตอบเดียว (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พเิศษที่อาจไม่เคย 

  เกดิข้ึนมาก่อน ซึ่งต้องใช้ความคดิสร้างสรรค์ หรอื 

  ความคดินอกกรอบ เพื่อใหเ้กดิผลสัมฤทธิ์ในระดับ 

  มหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๒๐   

เอกสารแนบ ๓/๙ 



 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั เหตุผลในการพิจารณา 

๔.๗ องค์ประกอบด้านการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ( ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห ์

  ข้อมูลทั้งในเชงิปริมาณหรอืเชงิคณุภาพ สำหรับจัดทำ 

  ข้อเสนอหรอืรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกจิ 

  ของส่วนงานระดับกองหรอืเทยีบเท่า (๑-๑๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห ์

  และสังเคราะห์ข้อมูลเพือ่กำหนดหลักการหรอืแนวทาง  

  ออกแบบกระบวนการหรอืระบบที่สำคัญ หรอืสร้าง 

  แบบจำลองเพือ่สนับสนุนภารกจิของส่วนงาน  

  (๑๑-๒๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห ์

  และสังเคราะห์ข้อมูล เพือ่ใหบ้รรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 

  พันธกิจของส่วนงาน (๒๑-๓๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห ์

  และสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการประเมินสถานการณ์  

  เพื่อกำหนดทศิทางในเชิงกลยทุธแ์ละนโยบายของ 

  มหาวิทยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

๔๐   

๔.๘ องค์ประกอบด้านอิสระในการปฏิบัติงาน 

 ( ) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของ 

  ส่วนงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์หรอื 

  ขอคำปรึกษาตามสมควร (๑-๕ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่มีอิสระในการปฏิบัติงานหรอืใหค้ำปรึกษา 

  ภายใต้นโยบายของส่วนงาน โดยอาจต้องรายงาน 

  ผลสัมฤทธิ์ และขอคำปรึกษาตามสมควร  

  (๖-๑๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานใหไ้ด้ผลสัมฤทธิ์ตาม 

  เป้าหมายของส่วนงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานใหไ้ด้ผลสัมฤทธิ ์

  ตามเป้าหมายของมหาวทิยาลัย(๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๒๐   

 

  

เอกสารแนบ ๓/๑๐ 



 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั เหตุผลในการพิจารณา 

๔.๙ องค์ประกอบด้านผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

 ( ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบหลายส่วนของ 

  วัตถุประสงค์ หรอืภารกจิหลักของส่วนงาน  

  (๑-๑๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน แผนปฏิบัตงิาน 

  หรอืการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของส่วนงาน  

  (๑๑-๒๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน แผนปฏิบัตงิาน 

  หรอืการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของมหาวิทยาลัย  

  (๒๑-๓๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยรวม 

  ทั้งหมดของภาครัฐ และยงัส่งผลต่อการกำหนด 

  กลยุทธ์และแผนงานของมหาวิทยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

๔๐   

๔.๑๐ องค์ประกอบด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง 

 ( ) เป็นงานสนับสนุน ประสาน ใหค้ำปรึกษาแนะนำแก่ 

  บุคคลหรอืส่วนงานอื่นตามกรอบความรู้หรอืแนวทาง 

  ที่กำหนดไว้ (๑-๑๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ  

  คู่มือ แนวทาง หรอืนโยบายต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถ 

  นำไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละส่วนงาน  

  (๑๑-๒๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานบริหารจัดการเพื่อใหไ้ด้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์  

  การตัดสินใจมีความสำคัญมากกว่ากระบวนการที่ 

  กำหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน) 

 ( ) เป็นงานใหค้ำปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพเิศษ 

  ในสายอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ของ 

  ส่วนงาน (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

๔๐   

รวม ๓๐๐   

 

  

เอกสารแนบ ๓/๑๑ 



 

สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 

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

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

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

 

  ( ) ผ่านการประเมิน 

  ( ) ไม่ผ่านการประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมินคา่งานลงนาม 

 

๑. …………………………………………………………………….………. (ประธานกรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๒. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๓. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๔. …………………………………………………………………….………. (กรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๕. …………………………………………………………………………….. (กรรมการและเลขานุการ) 

(………………………………………………………………………..) 

เอกสารแนบ ๓/๑๒ 



เอกสารแนบ ๔ 

ท้ายข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดบัตำแหน่งและการแต่งตั้งพนกังานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนนุ ใหด้ำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------- 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งกลุ่มวิชาชพีเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชีย่วชาญเฉพาะ 

ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพเิศษ และระดบัเชี่ยวชาญ  

ในกรณีตำแหน่งหัวหนา้งาน หรือหวัหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่งาน  

หัวหนา้หน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  

หรือหวัหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่ ที่มลีักษณะใชว้ชิาชีพและไม่ไดใ้ช้วิชาชพี 

 

 องค์ประกอบหลักการประเมนิค่างาน 

 ๑. หนา้ที่และความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน) 

 ๑.๑ ปฏบัิตงิานระดับต้น โดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิมประกอบกับวธีิการ หรือแนวทางปฏิบัตท่ีิมีอยู่  

(๑-๕ คะแนน) 

 ๑.๒ ปฏบัิตงิานท่ีค่อนขา้งยาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาค่อนขา้งหลากหลายโดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิมใน 

  งานท่ีมีแนวทางปฏิบัตนิอ้ยมาก (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๑.๓ ปฏบัิตงิานท่ียาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิมในการปรับเปลี่ยน 

  วธีิการปฏบัิตงิานให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๑.๔ ปฏบัิตงิานท่ียากมาก หรืองานท่ีมขีอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิมในการกำหนด 

  หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 ๒. ความยุ่งยากของงาน (๒๐ คะแนน) 

  ๒.๑ เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มแีนวทางปฏิบัตงิานท่ีชัดเจน (๑-๕ คะแนน) 

  ๒.๒ เป็นงานท่ีค่อนขา้งยุ่งยากซับซ้อน และมีขัน้ตอนวธีิการค่อนขา้งหลากหลาย (๖-๑๐ คะแนน) 

  ๒.๓ เป็นงานท่ียุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวธีิการปฏิบัตงิาน 

   ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

  ๒.๔ เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ตอ้งประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกำหนด หรอื 

   ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 ๓. การกำกับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 

  ๓.๑ ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน) 

  ๓.๒ ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏบัิตงิานบ้าง (๖-๑๐ คะแนน) 

  ๓.๓ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหนา้ของการปฏบัิตงิานเป็นระยะตามท่ีกำหนดในแผนปฏบัิตงิาน 

   (๑๑-๑๕ คะแนน) 

  ๓.๔ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏบัิตงิานตามแผนงาน/โครงการ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

  

เอกสารแนบ ๔/๑ 



  

 ๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน) 

  ๔.๑ ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจบ้าง (๑-๕ คะแนน) 

  ๔.๒ ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจด้วยตนเองค่อนขา้งมาก วางแผนและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาใน 

   งานท่ีรับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

  ๔.๓ ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหาใน 

   การปฏบัิตงิานท่ีรับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

  ๔.๔ ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏบัิตงิาน 

   (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 ๕. การบริหารจัดการ (๒๐ คะแนน) 

  ๕.๑ เป็นงานท่ีต้องปฏบัิตโิดยมีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

   หรือหลายอย่างของส่วนงาน (๑-๕ คะแนน) 

  ๕.๒ เป็นงานท่ีตอ้งปฏิบัตดิ้านการวางแผน ตดิตาม ประสานความร่วมมอื รวมท้ังให้คําแนะนำผู้ปฏบัิตงิานอื่น 

   เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรอืภารกิจอย่างไดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชงิกลยุทธ์ของส่วนงาน 

   (๖-๑๐ คะแนน) 

  ๕.๓ เป็นงานท่ีต้องปฏบัิตดิ้านการวางแผน ตดิตาม บริหารจัดการงานวชิาการ ให้คาํปรึกษาและ  

   ประสานงานระหว่างส่วนงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 

  ๕.๔ เป็นงานท่ีต้องบริหารจัดการงานวชิาการหรือวชิาชีพ และเป็นผู้นำในเชิงวิชาการหรือวชิาชีพของ 

   มหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

เกณฑ์การตัดสิน 

 ระดับชํานาญการ ไดค้ะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป 

 ระดับชํานาญการพเิศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป 

 ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน ๙๔ คะแนนขึ้นไป 

 

  

เอกสารแนบ ๔/๒ 



แบบประเมินคา่งานตำแหน่งกลุ่มวิชาชพีเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพเิศษ และระดบัเชี่ยวชาญ  

ในกรณีตำแหน่งหัวหนา้งาน หรือหวัหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่งาน  

หัวหนา้หน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  

หรือหวัหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่ ที่มลีักษณะใชว้ชิาชีพและไม่ไดใ้ช้วิชาชพี 

๑. ตำแหน่งเลขท่ี……………….. 

 ชื่อตำแหน่ง………………………........................................................ระดับ……………………..…………………....……. 

 สังกัด……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….… 

 ขอกำหนดเป็นตำแหน่ง…………………………………..........…….……………ระดับ……………………..…………………....……. 
 

๒. หน้าที่และความรบัผดิชอบของตำแหน่ง 

ตำแหน่งเดิม ตำแหน่งใหม ่

๑. ..................................................................................... 

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

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

๒. ..................................................................................... 

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

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

๓. ..................................................................................... 

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

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

 

๑. ..................................................................................... 

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

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

๒. ..................................................................................... 

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

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

๓. ..................................................................................... 

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

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

 

๓. วเิคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดิม งานใหม ่

๑. คุณภาพของงาน........................................................... 

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

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

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

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....….................. 

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

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

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

 

๑. คุณภาพของงาน...................................................……... 

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

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

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

๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน...................…… 

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

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

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

 

 

 

เอกสารแนบ ๔/๓ 



๔. การประเมนิค่างานของตำแหน่ง 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รบั เหตุผลในการพิจารณา 

๑. หนา้ที่และความรับผิดชอบ  

 (  ) ปฏบัิตงิานระดับต้น โดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิม 

  ประกอบกับวธีิการ หรือแนวทางปฏิบัตท่ีิมีอยู่  

  (๑-๕ คะแนน) 

 (  ) ปฏบัิตงิานท่ีค่อนขา้งยาก หรืองานท่ีมีขอบเขต 

  เนื้อหาค่อนขา้งหลากหลายโดยตอ้งใชค้วามคิด 

  ริเร่ิมในงานท่ีมีแนวทางปฏบัิตนิอ้ยมาก (๖-๑๐ คะแนน) 

 (  ) ปฏบัิตงิานท่ียาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหา 

  หลากหลายโดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิมในการ 

  ปรับเปลี่ยนวธีิการปฏบัิตงิานให้เหมาะสมกับ 

  สภาพการณ์ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (  ) ปฏบัิตงิานท่ียากมาก หรืองานท่ีมขีอบเขตเนื้อหา 

  หลากหลายโดยต้องใชค้วามคิดริเร่ิมในการกำหนด 

  หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏบัิตงิานให้เหมาะสมกับ 

  สภาพการณ์ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

๒. ความยุ่งยากของงาน 

 (  ) เป็นงานท่ีไม่ยุ่งยาก มแีนวทางปฏิบัตงิานท่ีชัดเจน 

  (๑-๕ คะแนน) 

 (  ) เป็นงานท่ีค่อนขา้งยุ่งยากซับซ้อน และมีขัน้ตอน 

  วธีิการท่ีค่อนขา้งหลากหลาย  (๖-๑๐ คะแนน) 

 (  ) เป็นงานท่ียุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ 

  และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวธีิการ 

  ปฏบัิตงิานให้เหมาะสมกับสภาพการณ ์ 

  (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (  ) เป็นงานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้

  ความรู้และประสบการณ์ในการกำหนด 

  หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิานให้เหมาะสม 

  สอดคล้องกับสภาพการณ ์(๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

๓. การกำกับตรวจสอบ  

 (  ) ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด   

  (๑-๕ คะแนน) 

 (  ) ได้รับการกำกับ แนะนำ  ตรวจสอบการปฏบัิตงิานบ้าง  

  (๖-๑๐ คะแนน) 

๒๐   

เอกสารแนบ ๔/๔ 



 

องค์ประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รบั เหตุผลในการพิจารณา 
 

 (  ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหนา้ของ 

  การปฏบัิตงิานเป็นระยะ ตามท่ีกำหนดใน 

  แผนปฏิบัตงิาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (  ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการ 

  ปฏบัิตงิานตามแผนงาน/โครงการ  (๑๖-๒๐ คะแนน) 

   

๔. การตัดสินใจ 

 (  ) ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจบ้าง (๑-๕ คะแนน) 

 (  ) ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจด้วยตนเอง 

  ค่อนขา้งมาก วางแผนและกำหนดแนวทาง แก้ไข 

  ปัญหาในงานท่ีรับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

 (  ) ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง 

  อสิระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหา 

  ในการปฏบัิตงิานท่ีรับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (  ) ในการปฏบัิตงิานมกีารตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง 

  อสิระในการริเร่ิมพัฒนาแนวทางและวิธีการ 

  ปฏบัิตงิาน  (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

๕. การบริหารจัดการ 

 (  ) เป็นงานท่ีต้องปฏบัิตโิดยมีความหลากหลายใน 

  เนื้องาน เพื่อสนับสนุนวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

  หรือหลายอย่างของส่วนงาน (๑-๕ คะแนน) 

 (  ) เป็นงานท่ีต้องปฏบัิตดิ้านการวางแผน ตดิตาม  

  ประสานความร่วมมอื รวมท้ังให้คําแนะนำ 

  ผู้ปฏบัิตงิานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรอื 

  ภารกิจอย่างไดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชงิ 

  กลยุทธ์ของส่วนงาน (๖-๑๐ คะแนน) 

 (  ) เป็นงานท่ีต้องปฏบัิตดิ้านการวางแผน ตดิตาม  

  บริหารจัดการงานวชิาการ ให้คาํปรึกษาและ 

  ประสานงานระหว่างส่วนงานระดับนโยบาย  

  (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 (  ) เป็นงานท่ีต้องบริหารจัดการงานวชิาการหรือ 

  วชิาชีพ และเป็นผู้นำในเชิงวิชาการหรือวชิาชีพของ 

  มหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐   

รวม ๑๐๐   

เอกสารแนบ ๔/๕ 



 

 

สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล 

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

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

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

 

  ( ) ผ่านการประเมิน 

  ( ) ไม่ผ่านการประเมิน 

 

คณะกรรมการประเมินคา่งานลงนาม 

 

๑. …………………………………………………………………….………. (ประธานกรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๒. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๓. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๔. …………………………………………………………………….………. (กรรมการ) 

(………………………………………………………………………..) 

๕. …………………………………………………………………………….. (กรรมการและเลขานุการ) 

(………………………………………………………………………..) 

เอกสารแนบ ๔/๖ 



เอกสารแนบ ๕ 

ท้ายข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดบัตำแหน่งและการแต่งตั้งพนกังานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนนุ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------- 

แบบรายงานการพิจารณาอนมุัติเทียบคณุสมบัตขิองพนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนนุ  

ที่ดาํรงตำแหน่งหัวหนา้งาน หรือหัวหน้าหนว่ยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่งาน หวัหน้าหนว่ยงานภายในส่วนงาน 

ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเทา่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่ 

ที่มีลักษณะใช้วิชาชพีและไมไ่ด้ใช้วิชาชพี เพื่อแตง่ตั้งในตาํแหนงสูงขึน้ 

 

๑. ประวัตสิว่นตัว 

  ชื่อ-นามสกุล.....…...................................................................................................................................... 

  วัน/เดิอน/ปเกิด...................... อายุ.......................ป 

 

๒. ประวัตกิารศึกษา (เรียงจากวุฒสิูงสุด) 

   วุฒ ิ    สถานศกึษา    ป พ.ศ. ท่ีจบ 

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

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

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

 

๓. ประวัตกิารปฏบัิตงิาน (เร่ิมตัง้แต่เข้ารับการปฏบัิตงิาน) 

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

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

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

ดำรงตำแหนง่ เมื่อ...................................................................................................................................................……….. 

ชื่อตำแหนง่................................................................……………............ อัตราเงินเดอืน....................…………………...........บาท 

รวมระยะเวลาการปฏบัิตงิาน .......…........ป 

รวมระยะเวลาดำรงตำแหนง ที่เสนอเทียบคุณสมบัต.ิ.......…...........ป 

 

๔. ผลการดําเนนิงานท่ีผานมา 

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

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

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

 

  

  

เอกสารแนบ ๕/๑ 

ลงช่ือ………………………………………………………ผู้ขอ 

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

ตําแหนง................................................... 



 

๕. มตคิณะกรรมการประเมินพจิารณาแต่งตัง้พนักงานมหาวทิยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึน้ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

เอกสารแนบ ๕/๒ 

ลงช่ือ………………………………………………………… 

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

ประธานคณะกรรมการประเมินพจิารณาแต่งตัง้พนักงานมหาวทิยาลัย

สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งท่ีสูงขึน้ 

…………..……./……………….……./………………….. 



 

 เอกสารแนบ ๖ 

ท้ายข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดบัตำแหน่งและการแต่งตั้งพนกังานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนนุ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------- 
 

คำนิยาม 

๑. การประเมินค่างาน หมายถึง กระบวนการวัดคุณค่างานของตำแหน่ง โดยนำงานมาเปรียบเทียบกัน 

ภายใตอ้งค์ประกอบท่ีเป็นตัววัดหลักเพื่อตีค่างาน 

 ๒. ผลสัมฤทธ์ิของงาน หมายถึง งานท่ีปฏบัิตไิด้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 ๓. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีส่งเสริมการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดขึ้น  

เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤตกิรรมท่ีพึงประสงค์ 

 ๔. ผลงานในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

   ๔.๑ คู่มือปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเส้นทางการทำงานในงานหลักของตำแหน่งตั้งแต่  

จุดเร่ิมต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ  

ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจน แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบั ติงานดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ 

ประกอบการปฏบัิตงิานมาแลว้ และต้องมกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏบัิตงิาน 

   ๔.๒ ผลงานเชงิวเิคราะห์ หมายถงึ ผลงานท่ีแสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเร่ือง อย่างมรีะบบ 

มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนั้น ๆ 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของส่วนงานหรือมหาวทิยาลัย 

   ๔.๓ ผลงานเชิงสังเคราะห์ หมายถึง ผลงานท่ีแสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ 

เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น เพื่อให้เกิดแนวทาง หรือเทคนิค

วธีิการใหม่ในเร่ืองนัน้ ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของส่วนงาน หรอืมหาวิทยาลัย 

   ๔.๔ ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานท่ีเป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย 

ท่ีเป็นท่ียอมรับ และมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคำตอบหรือข้อสรุปรวมท่ีเป็นประโยชน์ และนำไปสู่  

การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของส่วนงานหรือมหาวทิยาลัย 

   ๔.๕ ผลงานในลักษณะอื่น หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ หรือผลงานด้านศิลปะ ตกแต่ง 

ซ่อมบำรุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงานท่ีเสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์  

ท่ีอธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ท้ังนี้ ผลงาน

ดังกล่าวตอ้งเป็นผลงานที่ผ่านการพสิูจน์หรือมหีลักฐานท่ีแสดงถึงคุณค่าของผลงานน้ัน 

 ๕. การเผยแพร่งานวจิัย หมายถึง การเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

   ๕.๑ เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ท้ังนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็น

รูปเล่มสิ่งพมิพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน 

   ๕.๒ เผยแพร่ในหนังสอืรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ 
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   ๕.๓ นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อท่ีประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการ

บรรณาธิการและนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทาง

วชิาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ๕.๔ การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ท่ีมีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐาน 

ว่าได้ผ่านการประเมนิคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวชิาการและวิชาชพีในสาขาวชิาน้ัน

และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 

  เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้นแล้ว 

การนำ “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น

และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวจิัย” นัน้อีกคร้ังหน่ึงจะกระทำไม่ได้ 
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 เอกสารแนบ ๗ 

ท้ายข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดบัตำแหน่งและการแต่งตั้งพนกังานมหาวิทยาลัย 

สายสนับสนนุ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------- 
 

แบบแสดงหลักฐานการมสีวนรวมในผลงาน 

 

 คู่มอื      งานเชงิวเิคราะหห์รือสังเคราะห ์            งานวจิัย   ผลงานลักษณะอื่น 
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