ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนด
ระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓
และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน
การจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่ า ด้ ว ย การบริห ารงานบุ ค คล พ.ศ.๒๕๖๓ อาศั ย อำนาจตามความในมาตรา 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
จึงออกข้อบังคับไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง
และการแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันทีป่ ระกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และ
การแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายบริ ก าร ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ ใ ช้
ข้อบังคับนีแ้ ทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการ…

-๒“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ก.พ.ต.” หมายความว่ า คณ ะกรรมการประเมิ น พิ จ ารณ าแต่ ง ตั้ ง พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ และหมายความรวมถึงหน่วยงานภายในส่วนงาน หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทีย บเท่า
ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓
“พนั กงานมหาวิทยาลั ยสายสนั บสนุ น” หมายความว่ า พนั กงานมหาวิทยาลั ยพะเยา
สายสนับสนุน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
ข้ อ ๕ ให้ อ ธิ ก ารบดี รั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ และให้ มี อ ำนาจออกประกาศ
คำสั่งของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
กรณี มี ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้วนิ ิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับ สนุน
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่มีข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ดำเนินการไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนัน้
ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และการกำหนดระดับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นต้องสอดคล้อง
กับกรอบของตำแหน่งระดับที่สูงขึน้ และแผนพัฒนากำลังคนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด
ข้ อ ๘ ก ารกำห นด ระดั บ ต ำแห น่ ง ใด ให้ สู ง ขึ้ น ต ำแห น่ ง นั้ นจะต้ อ งมี ห น้ า ที่
และความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพ และความยุ่ ง ยากของงานในตำแหน่ ง เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลง
ในสาระสำคั ญ ถึงขนาดที่จะต้องกำหนดตำแหน่งเป็ นระดับ ที่สูงขึ้น โดยต้องดำเนินการอย่ างโปร่งใส
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งเป็ น ตำแหน่ ง ตามที่ ก ำหนดไว้ ใ นมาตรฐานกำหนดตำแหน่ ง ของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน หรือตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด
(๒) ไม่มีผลให้มีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำที่ ใช้ในการจ้าง
บุคลากร
(๓) ไม่มผี ล …

-๓(๓) ไม่มีผลอันทำให้อัตรากำลังเพิ่มขึ้น
(๔) ต้องคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อน และความประหยัด
ส่วนที่ ๒
การประเมินค่างานของตำแหน่ง
ข้ อ ๙ การกำหนดระดั บ ตำแหน่ ง ต้ อ งยึ ด หลั ก การวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ ของส่ ว นงาน
และประเมินค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของตำแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณภาพ
และความยุ่ งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ ต้ อ งการในการปฏิ บั ติ ง าน
โดยกำหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารวิ เ คราะห์ ภ ารกิ จ ของส่ ว นงาน และหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ค่ า งาน
ตามประเภทตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่ ม ตำแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ชำนาญงาน และระดั บ ชำนาญงานพิ เ ศษ
กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และ
ระดับชำนาญการพิเศษ กำหนดองค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ดังนี้
(๑.๑) องค์ประกอบหลักในการประเมิน
(๑.๑.๑) หน้าที่และความรับผิดชอบ
(๑.๑.๒) ความยุ่งยากของงาน
(๑.๑.๓) การกำกับตรวจสอบ
(๑.๑.๔) การตัดสินใจ
(๑.๒) แบบประเมินค่างานตามประเภทตำแหน่ง
(๑.๒.๑) กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงาน
พิเศษ ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายข้อบังคับนี้
(๑.๒.๒) กลุ่ม ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เฉพาะ และกลุ่ มตำแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ
๒ ท้ายข้อบังคับนี้
(๑.๓) เกณฑ์การตัดสินการประเมินค่างาน
(๑.๓.๑) ระดับ ชำนาญงาน และระดับ ชำนาญการ ต้องได้รับ คะแนนการ
ประเมินค่างานไม่น้อยกว่า ๖๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน
(๑.๓.๒) ระดับ ชำนาญงานพิเศษ และระดับ ชำนาญการพิเศษ ต้องได้รับ
คะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า ๘๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน
(๒) กลุ่ มตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เฉพาะ และกลุ่มตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือตามที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด ให้กำหนดองค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ดังนี้
(๒.๑) องค์ประกอบ …

-๔(๒ .๑ ) องค์ ป ระกอบ หลั ก ในการป ระเมิ น ค่ า งาน ๓ ด้ า น ป ระกอบ ด้ ว ย
๑๐ องค์ประกอบย่อย ดังนี้
(๒.๑.๑) ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในงาน
(๒.๑.๑.๑) ความรูแ้ ละความชำนาญงาน
(๒.๑.๒.๒) การบริหารจัดการ
(๒.๑.๓.๓) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
(๒.๑.๒) ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
(๒.๑.๒.๑) กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา
(๒.๑.๒.๒) อิสระในการคิด
(๒.๑.๒.๓) ความท้าทายในงาน
(๒.๑.๓) ด้านภาระงานที่รับผิดชอบ
(๒.๑.๓.๑) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
(๒.๑.๓.๒) อิสระในการปฏิบัติงาน
(๒.๑.๓.๓) ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
(๒.๑.๓.๔) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
(๒.๒) แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๓ ท้ายข้อบังคับนี้
(๒.๓) เกณฑ์การตัดสินการประเมินค่างาน
(๒.๓.๑) ระดับเชี่ยวชาญ ต้องได้รับคะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า
๑๗๐ คะแนน จาก ๓๐๐ คะแนน
(๒.๓.๒) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้รับคะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า
๒๓๕ คะแนน จาก ๓๐๐ คะแนน
(๓) กลุ่ มตำแหน่ งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดั บ
ชำนาญการ ระดั บ ชำนาญการพิ เศษ และระดับ เชี่ย วชาญ ในกรณี ตำแหน่งหั วหน้างาน หรือ หัวหน้ า
หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับ ผู้อำนวยการกอง หรือ
เทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ที่มี ลักษณะใช้
วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ กำหนดองค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การประเมินค่างาน ดังนี้
(๓.๑) องค์ประกอบหลักในการประเมิน
(๓.๑.๑) หน้าที่และความรับผิดชอบ
(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) เกณฑ์การตัดสินการประเมินค่างาน
(๓.๓.๑) ระดับชำนาญการ ต้องได้รับคะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า
๖๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน
(๓.๓.๒) ระดั บ ชำนาญการพิ เศษ ต้ อ งได้ รั บ คะแนนการประเมิ น ค่ า งาน
ไม่น้อยกว่า ๘๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน
(๓.๓.๓) ระดับเชี่ยวชาญ ต้องได้รับคะแนนการประเมินค่างานไม่น้อยกว่า
๙๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน
ข้อ ๑๐ วิธีการประเมินค่างานของตำแหน่งตามข้อ ๙ ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ
ระดั บ ชำนาญการ และระดั บ ชำนาญการพิ เศษ ให้ อธิก ารบดี แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิน ค่างาน
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) ระดั บ สำนั ก งานสภามหาวิท ยาลั ย สำนั ก งานอธิ ก ารบดี และหน่ ว ยงานภายใน
ส่วนงาน มีองค์ประกอบดังนี้
(๑.๑) อธิการบดี หรือผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๑.๒) ผูอ้ ำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
(๑.๓) ผูอ้ ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ
(๑.๔) หัวหน้าหน่วยงานภายในที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ
(๑.๕) หัวหน้าหน่วยงานภายในของผูเ้ ข้ารับการประเมิน เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๑.๖) เจ้ า หน้ า ที่ ด้ า นบริ ห ารงานบุ ค คลประจำหน่ ว ยงานภายในของผู้ เข้ า รั บ
การประเมินหรือผูท้ ี่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย เป็นผูช้ ่วยเลขานุการ
(๒) ระดับส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น มีองค์ประกอบดังนี้
(๒.๑) หัวหน้าส่วนงานหรือผูท้ ี่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒.๒) ผูบ้ ังคับบัญชาชั้นต้นของผู้เข้ารับการประเมิน เป็นกรรมการ
(๒.๓) ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกส่วนงาน เป็นกรรมการ
(๒.๔) ผูอ้ ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ
(๒.๕) หั วหน้ าสำนั กงานคณะ หรื อผู้ ที่ หั วหน้ าส่ วนงานมอบหมาย เป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
(๒.๖) เจ้าหน้าที่ด้านบริหารงานบุค คลประจำส่วนงาน หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนงาน
มอบหมาย เป็นผูช้ ่วยเลขานุการ
(๓) การประเมิน …

-๖(๓) การประเมิ น ค่ า งานของตำแหน่ ง ระดั บ เชี่ ย วชาญ และระดั บ เชี่ ย วชาญพิ เศษ
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินค่างาน ประกอบด้วย
(๓.๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๓ .๒ ) รองอธิ ก ารบดี ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบ หมาย จำนวนไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ คน
เป็นกรรมการ
(๓.๓) ผูอ้ ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หรือผูท้ ี่อธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ
และให้ น ำผลการประเมิ น ค่ า งานเสน อคณ ะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
เพื่อพิจารณาอนุมัตกิ ำหนดกรอบตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
โดยให้ ค ณ ะกรรมการประเมินค่ า งานมี อ ำนาจหน้ าที่ ใ นการประเมิ น ค่ า งาน
ตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ตามข้อ ๙
ส่วนที่ ๓
การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
ข้ อ ๑๑ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น ที่ จ ะยื่ น ขอกำหนดตำแหน่ ง สู ง ขึ้ น
ต้องมีผลการประเมินจากส่วนงานหรือหน่วยงานต้นสังกัด ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินค่างาน
(๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน
(๓) ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน
ข้ อ ๑๒ หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ำรงตำแหน่ งสู ง ขึ้ น กำหนด
ตามประเภทตำแหน่ง ดังนี้
(๑) ตำแหน่งกลุ่มบริหารจัดการ ให้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ และวิธี ก ารเพื่ อแต่ งตั้ งบุ คคลให้ ดำรงตำแหน่ งผู้ บ ริหารกลุ่ มบริหารจั ดการ พ.ศ. ๒๕๖๐
และข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การแต่ ง ตั้ ง ผู้ อ ำนวยการสำนั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย
และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ เว้นแต่มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดไว้
เป็นอย่างอื่นให้ดำเนินการไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนัน้
(๒) กลุ่ ม ตำแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ชำนาญงาน และระดั บ ชำนาญงานพิ เ ศษ
ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(๒.๑) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระดับชำนาญงาน
(๒.๑.๑) ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เที ย บได้
ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
(๒.๑.๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๒.๑.๓) ได้รับ ...

-๗(๒.๑.๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(๒.๑.๔) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญงาน
(๒.๒) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระดับชำนาญงานพิเศษ ต้องดำรงตำแหน่งระดับ
ชำนาญงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๖ ปี
(๒.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญงาน หรือผูช้ ำนาญงานพิเศษ ได้แก่
(๒.๓.๑) ระดับชำนาญงานต้องมีคู่มอื ปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม
(๒.๓.๒) ระดั บ ชำนาญงานพิ เศษ ต้ อ งมี คู่ มื อ ปฏิ บั ติ งานหลั ก อย่ างน้ อ ย
๑ เล่ม และผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่
อย่างน้อย ๑ เรื่อง
(๒.๓.๓) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔
(๓) กลุ่มตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๓.๑) กรณีปฏิบัติงานตามตำแหน่ง
(๓.๑.๑) ระดับชำนาญการ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(๓.๑.๑.๑) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(ก) ได้รับปริญ ญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่ นที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
(ข) ได้รับ ปริญ ญาโท หรือคุณ วุฒิอย่างอื่นที่เทีย บได้
ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(ค) ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ และต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(ง) ต้ อ งได้ รับ เงิน เดื อ นไม่ ต่ ำกว่าขั้น ต่ ำ ของตำแหน่ ง
ระดับชำนาญการ
กรณี เปลี่ ย นตำแหน่ ง หากลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ใ นตำแหน่ ง เดิ ม มี ลั ก ษณ ะงาน
ที่สอดคล้องกับตำแหน่งใหม่ อาจนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเดิมมานับรวมกันกับตำแหน่งใหม่ได้
ทั้งนี้ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาเป็นกรณีไป
(๓.๑.๑.๒) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ ได้แก่
(ก) คู่มือปฏิบัติงานหลักอย่างน้อย ๑ เล่ม และ
(ข) ผลงานเชิ งวิ เคราะห์ หรื อสั งเคราะห์ หรื องานวิ จั ย
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย ๑ เรื่อง
(๓.๑.๑.๓) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กำหนดไว้
ในข้อ ๑๔
(๓.๑.๒) ระดับ …

-๘(๓.๑.๒) ระดับชำนาญการพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(๓.๑.๒.๑) คุณ สมบั ติ เฉพาะตำแหน่ง ต้อ งดำรงตำแหน่งระดั บ
ชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(๓.๑.๒.๒) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิเศษ ได้แก่
(ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ หรือ สังเคราะห์ ซึ่ งแสดงให้
เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง และ
(ข) งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน อย่างน้อย ๑ เรื่องหรือรายการ
(๓.๑.๒.๓) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กำหนดไว้
ในข้อ ๑๔
(๓.๑.๓) ระดับเชี่ยวชาญ ต้องประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้
(๓.๑.๓.๑) คุณ สมบัติ เฉพาะตำแหน่ง ต้อ งดำรงตำแหน่งระดั บ
ชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
(๓.๑.๓.๒) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่
(ก) ผลงานเชิง วิเคราะห์ ห รื อ สั ง เคราะห์ หรื อผลงาน
ลักษณะอื่น ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือรายการ และ
(ข) งานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย ๑ เรื่อง
(๓.๑.๓.๓) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คำแนะนำ หรือเสนอแนะ การให้คำปรึกษา
แนะนำ การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกั บ หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีก าร
ในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ นั้น ๆ
(๓.๑.๓.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กำหนดไว้
ในข้อ ๑๔
(๓.๑.๔) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องประเมินตามองค์ประกอบดังนี้
(๓.๑.๔.๑) คุณ สมบั ติ เฉพาะตำแหน่ง ต้อ งดำรงตำแหน่งระดั บ
เชี่ยวชาญมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓.๑.๔.๒) ผลงานที่แสดงความเป็นผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่
(ก) ผลงานเชิงวิเคราะห์ห รือ สังเคราะห์ หรือ ผลงาน
ลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๑ เรื่อง หรือรายการ และ
(ข) งานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย ๑ เรื่อง
(๓.๑.๔.๓) การใช้…

-๙(๓.๑.๔.๓) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ
วิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น คำแนะนำ หรือเสนอแนะการให้คำปรึกษา
แนะนำ การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกั บหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีก าร
ในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการ หรืองานวิชาชีพ นั้น ๆ
(๓.๑.๔.๔) ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการ
หรือวิชาชีพ หมายถึ ง ผลงานได้รับ การยอมรับ ยกย่ อง หรือได้รับ รางวัล ในระดั บ ชาติ หรือ ผลการ
ปฏิ บั ติ งานสนั บ สนุ น งานบริ ก ารวิ ช าการหรื อ งานวิ ช าชี พ หรื อ ในงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ
อย่างกว้างขวางในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
(๓.๑.๔.๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กำหนดไว้
ในข้อ ๑๔
(๓.๒) กรณี หั ว หน้ า งาน หรือ หั วหน้ า งานอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ างานที่ มี ลั ก ษณะ
ใช้ วิ ช าชี พ และไม่ ไ ด้ ใ ช้ วิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ง านมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี และมี ผ ลประเมิ น ตามข้ อ ๑๑
สามารถขอเทียบคุณสมบัติ เพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งระดับชำนาญการ
(๓.๓) กรณี หั ว หน้ า งาน หรื อ หั ว หน้ า งานอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า งานที่ มี ลั ก ษณะ
ใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ได้รับอนุมัติเทียบคุณสมบัติ และแต่งตั้งในตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีสทิ ธิขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ ตามองค์ประกอบดังนี้
(๓.๓.๑) แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตำแหน่งใหม่
(๓.๓.๒) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการพิ เศษ อย่ างน้ อย ๑ เรื่อ ง
ตามข้อ ๑๒ (๓.๑.๒.๒)
(๓.๓.๓) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔
(๓.๔) กรณีหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า
ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีผลประเมินตามข้อ ๑๑ สามารถ
ขอเทียบคุณสมบัติ เพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
(๓.๕) กรณี หั ว หน้ า หน่ ว ยงานภายในส่ ว นงาน ระดั บ ผู้ อ ำนวยการกอง หรื อ
เทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ได้รับอนุมัติเทียบคุณสมบัติ และแต่งตั้งในตำแหน่ง
ระดั บ ชำนาญการพิ เศษ มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่า ๓ ปี มี สิท ธิ ขอกำหนดตำแหน่ง สู งขึ้น ระดั บ เชี่ ย วชาญ
ตามองค์ประกอบดังนี้
(๓.๕.๑) แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในตำแหน่งใหม่
(๓.๕.๒) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ
หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือเสนอแนะการให้คำปรึกษาแนะนำ การอบรมและเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางานสนับสนุน
(๓.๕.๓) ผลงาน …

-๑๐(๓.๕.๓) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เชี่ย วชาญ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ตามข้อ
๑๒ (๓.๑.๓.๒)
(๓.๕.๔) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔
(๓.๖) กรณี ผู้อำนวยการสำนัก งานอธิก ารบดี หรือหั วหน้าส่ว นงานอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีผลประเมิน
ตามข้อ ๑๑ สามารถขอเทียบคุณสมบัติ เพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
(๓.๗) กรณี ผู้อ ำนวยการสำนัก งานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะ
เที ย บเท่ า ที่ มี ลั ก ษณะใช้ วิ ช าชี พ และไม่ ไ ด้ ใ ช้ วิ ช าชี พ ได้ รั บ อนุ มั ติ เ ที ย บคุ ณ สมบั ติ และแต่ ง ตั้ ง
ในตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีสิทธิขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ตามองค์ประกอบ ข้อ ๑๒ (๓.๑.๔.๒) (๓.๑.๔.๓) (๓.๑.๔.๔) และ(๓.๑.๔.๕)
การขอเทียบคุณสมบัติในระดับตำแหน่ งที่กำหนดไว้ของผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๓.๒)
(๓.๔) และ (๓.๖) ให้ใช้แบบรายงานที่กำหนดตามเอกสารแนบ ๕ ท้ายข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ มิให้นับระยะเวลา
การดำรงตำแหน่งในระหว่างการเป็นผูร้ ักษาการแทนรวมเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา สำหรับใช้ประเมิน
ขอเทียบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตัง้ ในระดับตำแหน่งสูงขึ้น
ข้อ ๑๓ ผลงานที่นำเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างน้อยต้องมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและการฝึกอบรม
(๒) ต้ อ งมิ ใ ช่ ผ ลงานเดิ ม ที่ เคยใช้ ในการประเมิ น แต่ งตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ในระดั บ ที่
สูงขึน้ มาแล้ว หรือ ก.พ.ต. อาจพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควร
(๓) กรณีที่เป็นผลงานร่วมต้องระบุการมีส่วนร่วมและมีคำรับรองจากผูม้ ีส่วนร่วม
ข้อ ๑๔ การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณี ใช้ผลงานที่ แสดง
ความเป็ น ผู้ ช ำนาญ งาน ผู้ ช ำนาญ งานพิ เ ศษ ผู้ ช ำนาญ การ ผู้ ช ำนาญ การพิ เ ศษ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
และผูเ้ ชี่ยวชาญพิเศษ ต้องคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้
(๑) ต้ อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ท างวิ ช าชี พ ไม่ น ำผลงานของผู้ อื่ น มาเป็ น ผลงานของตน
และไม่ ล อกเลี ย นผลงานของผู้ อื่ น รวมทั้ ง ไม่ น ำผลงานของตนเองในเรื่ อ งเดี ย วกั น ไปเผยแ พร่
ในวารสารวิชาการหรือวิชาชีพมากกว่า ๑ ฉบับในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
(๒) ต้ อ งให้ เกี ย รติ แ ละอ้ า งถึ งบุ ค คลหรื อ แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล ที่ น ำมาใช้ ใ นผลงาน
ทางวิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการค้นคว้า
(๓) ต้ อ งไม่ ค ำนึ งถึ งผลประโยชน์ ท างวิช าชี พ จนละเลยหรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คล
ของผู้อ่นื และสิทธิมนุษยชน

(๔) ผลงาน …

-๑๑(๔) ผลงานทางวิ ช าชี พ ต้ อ งได้ ม าจากการศึ ก ษาโดยใช้ ห ลั ก วิ ช าชี พ เป็ น เกณ ฑ์
ไม่มีอคติมาเกี่ ย วข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ย งเบนผลการศึ ก ษา วิเคราะห์
สั ง เคราะห์ หรื อ วิ จั ย โดยหวั ง ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว หรื อ ต้ อ งการสร้ า งความเสี ย หายแก่ ผู้ อื่ น
และเสนอผลงานตามความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ
(๕) ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
ข้ อ ๑๕ เกณ ฑ์ ก ารตั ด สิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ
และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งแบบประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดังนี้
(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติง าน
ประจำปี สำหรั บ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย สายสนั บ สนุ น เฉพาะองค์ ป ระกอบด้ า นผลสั ม ฤทธิ์
ของงาน หรือผลการประเมินอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ความเห็นชอบ ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม จำนวน ๒ รอบการประเมิน ติดต่อกันก่อนวันยื่น ผลงาน เว้นแต่ตำแหน่ง
ระดั บ เชี่ ย วชาญ และระดั บ เชี่ ย วชาญพิ เศษ ผลการประเมิ น แต่ ล ะรอบ ต้ อ งมี ค่ า คะแนนไม่ ต่ ำกว่ า
ร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม
(๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน
หรื อ สมรรถนะทางการบริ ห าร ผู้ ข อกำหนดตำแหน่ ง ต้ อ งมี ผ ลการประเมิ น ไม่ ต่ ำ กว่ า ระดั บ
ความคาดหวังทีม่ หาวิทยาลัยกำหนด
(๓) หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งแบบประเมิน
บุ ค คล เพื่ อแต่ งตั้ งให้ ด ำรงตำแหน่ งสู งขึ้น ให้ เป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลกำหนด
โดยจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๖ ระดับคุณภาพของผลงาน กำหนดเป็น ๕ ระดับ ดังนี้
(๑) ระดับปรับปรุง
(๒) ระดับพอใช้
(๓) ระดับดี
(๔) ระดับดีมาก
(๕) ระดับดีเด่น
วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานมีดังนี้
(๑) วิธี ป กติ วิธี ก ารตั ดสิ น คุณ ภาพของผลงานให้ ใช้คะแนนเสี ย งข้างมาก โดยระดั บ
คุณภาพของผลงาน ต้องไม่ต่ำกว่าระดับ ดี เว้นแต่ ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับคุณภาพของผลงาน ต้องไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก
(๒) วิธีพิเศษ ...

-๑๒(๒) วิธีพิเศษ วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๔ ใน ๕ เสียง
ของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
โดยระดับคุณภาพ ต้องไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก เว้นแต่ ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับคุณภาพของผลงาน ต้องไม่ต่ำกว่าระดับดีเด่น
ข้ อ ๑๗ การแต่ งตั้ งบุ ค คลให้ ด ำรงตำแหน่ ง สู ง ขึ้ น ให้ ก ระทำได้ ๒ วิ ธี คื อ วิ ธี ป กติ
และวิธีพิเศษ ดังนี้
(๑) วิธีปกติ ผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑.๑) มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(๑.๒) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขัน้ ต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง
(๒) วิธีพิเศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ตามข้อ ๑๒ (๒) และ (๓) (๓.๑)
ที่มีคุ ณ สมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แตกต่างไปจากที่ก ำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้
มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับการแต่งตั้ง ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง เช่น การแต่งตั้ง
ให้ ด ำรงตำแหน่ งระดั บ ชำนาญงาน กรณี ที่ คุ ณ สมบั ติ เฉพาะตำแหน่ งไม่ ค รบ ตามที่ ก ำหนดไว้ หรือ
การแต่งตั้งให้ด ำรงตำแหน่งระดั บ ชำนาญการพิเศษ โดยที่ผู้นั้นมิได้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการ
มาก่ อ น เป็ น ต้ น โดยหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารแต่ งตั้ ง และผลงานที่ มีระดั บ คุ ณ ภาพ ตามที่ ก ำหนดไว้
ในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
ข้อ ๑๘ การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สูงขึ้น ให้อธิก ารบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิท ยาลัย สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เรียกโดยย่อว่า
“ก.พ.ต.” มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) รองอธิการบดี ที่ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคล เป็นประธานกรรมการ
(๒) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภายนอกมหาวิท ยาลั ย จำนวน ๒ คน ดำรงตำแหน่ งตั้ งแต่ ระดั บ
ชำนาญการพิเศษขึ้นไป หรือเทียบเท่า เป็นกรรมการ
(๓) ผูท้ รงคุณวุฒิ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนงาน หรือหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน เป็นกรรมการ
(๕) ผูอ้ ำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ
(๖) ผูอ้ ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
กรรมการตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ให้มีวาระคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้
อธิก ารบดีอาจแต่งตั้งพนัก งานมหาวิท ยาลัย สายสนับ สนุน ผู้ป ฏิบัติงานด้านบริหาร
งานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน ๒ คน
ข้อ ๑๙ ให้ ก.พ.ต. …

-๑๓ข้อ ๑๙ ให้ ก.พ.ต. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินค่างานและการกำหนดกรอบตำแหน่ง
สู ง ขึ้ น เว้ น แต่ ก รอบตำแหน่ ง ระดั บ เชี่ ย วชาญ และระดั บ เชี่ ย วชาญ พิ เ ศษ รวมถึ ง พิ จ ารณ า
ให้ ค วามเห็ น ชอบผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานตามตั ว ชี้ วั ด ของตำแหน่ งที่ ค รองอยู่ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่จะประเมิน และสมรรถนะทางการบริหาร
สำหรับตำแหน่งประเภทผูบ้ ริหาร
(๒) พิจารณากลั่นกรองผลงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมิน
ผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้เสนอขอรับการประเมินแต่ละราย
(๓) พิ จ ารณ าสรุ ป ผล เพื่ อ เสนอคณ ะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล พิ จ ารณ า
ให้ความเห็นชอบ
(๔) เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ กำหนดแนวการปฏิบัติ และแบบฟอร์มที่จำเป็น
เกี่ ย วกั บ การขอกำหนดตำแหน่ ง สู ง ขึ้ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล เพื่ อ พิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบ
(๕) อาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ ดำเนิ น การแทนได้ ต ามความเหมาะสม
ตามอำนาจหน้าที่ ของ ก.พ.ต.
ข้อ ๒๐ การแต่งตั้ งคณะกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ เพื่ อประเมินผลงานและจริย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามข้อ ๑๙ (๒) เพื่อพิจารณาผลงานในตำแหน่งต่าง ๆ ให้แต่งตั้ง ดังนี้
(๑) กรณี ก ารแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ระดั บ ชำนาญงาน หรื อ ระดั บ ชำนาญการ
กรรมการ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและความชำนาญตรงกั บ วิ ช าชี พ
ของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่จะแต่งตัง้ หรือเทียบเท่า
ให้ ค ณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่ งตั้ งจากบุ คคลภายในมหาวิท ยาลั ย
แต่ต้องอยู่ต่างสังกัดส่วนงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้ ง หรือกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย อีกอย่างน้อย
๑ คน รวมจำนวนกรรมการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๓ คน
(๒) กรณี การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งระดั บชำนาญงานพิ เศษ ระดับชำนาญการพิ เศษ
ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ
ความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญตรงกับวิชาชีพของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งและต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรือเทียบเท่า
ให้ค ณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้ อยกว่า ๓ คน โดยแต่งตั้งจาก
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือที่สภามหาวิทยาลัย
กำหนด
ข้อ ๒๑ การแต่งตัง้ …

-๑๔ข้อ 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
กรณี การประเมิ น ผลงานตำแหน่ ง ระดั บ เชี่ ย วชาญ และระดั บ เชี่ ย วชาญ พิ เ ศษ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จะต้องจัด
ให้มกี ารประชุมพิจารณาผลงานร่วมกัน
ข้อ ๒๒ คำนิ ย าม และแบบแสดงหลั ก ฐานการมี ส่วนร่วมในผลงานให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในเอกสารแนบ ๖ และ ๗ ท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๓ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๑๒ ให้อธิการบดี โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแต่งตั้ง เว้นแต่การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ
เชี่ ย วชาญพิ เ ศษ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ สนอ ก.พ.อ. ให้ ค วามเห็ น ต่ อ รั ฐ มนตรี
ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ นำเสนอนายกรั ฐ มนตรี
นำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
การแต่งตั้งตามวรรคแรก ให้ แต่งตั้งได้ไม่ก่ อนวัน ที่ก องการเจ้าหน้ าที่ รับ เรื่อ ง หรือ
ไม่ ก่ อ นวั น ที่ ไ ด้ รั บ ผลงานเพิ่ ม เติ ม หรื อ ไม่ ก่ อ นวั น ที่ รั บ ผลงานฉบั บ ที่ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว และมี คุ ณ ภาพ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด แล้วแต่กรณี
กรณี ข ออนุ มั ติ เที ย บคุ ณ สมบั ติ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง วั น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
ให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๒๔ เมื่อมีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นแล้ว
ให้ส่วนงานหรือหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามลักษณะงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยาก ของงานของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง แล้วรายงาน
ต่อมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการกำหนดสิทธิประโยชน์ของตำแหน่งนัน้
ข้อ ๒๕ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ประเมิ น ผลงานและจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีมติให้ป รับ ปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งปรับ ปรุงผลงาน
ได้ ภ ายในระยะเวลา ๓ เดื อ น นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ รั บ ทราบมติ ยกเว้ น กรณี มี เหตุ ผ ลและความจำเป็ น
อาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้ อี ก ไม่ เกิ น ๓ เดื อ น ทั้ งนี้ หากผลการพิ จารณาผลงานที่ ป รั บ ปรุ ง
สมบูรณ์แล้ว …

-๑๕สมบูรณ์ แล้วมีคุ ณภาพ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัย กำหนด
วั นที่ แต่ งตั้ งให้ ด ำรงตำแหน่ งต้ องเป็ นวั นที่ คณะกรรมการบริ หารงานบุ คคล หรื อสภามหาวิ ท ยาลั ย
รับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ มาตรการในการป้ องกันและลงโทษผู้ขอกำหนดตำแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็น
ผูท้ ี่กระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ อันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพและเป็นผู้ที่มีความประพฤติ
ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ ๑๒ (๒) และข้อ ๑๒ (๓.๑) ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความ
เป็ น จริ ง หรื อ มี พ ฤติ ก ารณ์ ส่ อ ว่ า มี ก ารลอกเลี ย นผลงานของผู้ อื่ น หรื อ นำผลงานของผู้ อื่ น ไปใช้
ในการเสนอขอตำแหน่ง โดยอ้างว่ าเป็นผลงานของตนเอง ให้ส ภามหาวิท ยาลัย มีมติให้ งดพิจารณา
การขอตำแหน่งในครั้งนั้น และดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริง และความร้ายแรงแห่งการกระทำผิด
เป็ นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้ก ระทำผิด นั้น เสนอขอตำแหน่ งมีก ำหนดเวลาไม่ น้อยกว่า ๕ ปี นับ ตั้งแต่
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
(๒) กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบ
หรือทราบว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือ ผลงานที่ใช้
ในการเสนอขอตำแหน่งครั้งนั้น เป็นการลอกเลีย นผลงานของผู้อื่น หรือนำเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้
โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมีมติถอดถอนจากตำแหน่งระดับ
ชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
ส่ ว นตำแหน่ ง ระดั บ เชี่ย วชาญพิ เศษ ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณา เสนอ ก.พ.อ. ให้ ค วามเห็ น ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี
นำความกราบบั งคมทู ล เพื่อทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และให้ม หาวิท ยาลัย ดำเนินการ
ทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทำผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระทำผิดนั้น
เสนอขอตำแหน่ งมี ก ำหนดเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๕ ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
หรือสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๔
การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงาน
ข้อ ๒๗ ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ด ำรงตำแหน่ ง เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพของผลงาน
การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือ
ความเป็นที่ย อมรับ ในงานด้านนั้น หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่อยู่ ในเกณฑ์ที่สภามหาวิท ยาลัย
กำหนดผู้ ขอกำหนดตำแหน่ งมี สิ ท ธิ ขอให้ ค ณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คล หรือ สภามหาวิท ยาลั ย
พิจารณาทบทวนได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยในคำขอทบทวนนั้นต้องแสดงข้อเท็จจริง ข้อ อ้าง และเหตุผลที่
สนับสนุนคำขอและจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบมติ
เมื่อคณะกรรมการ …

-๑๖เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องคำขอ
ให้ทบทวนผลการพิ จารณาผลงานแล้วให้ส่งคำขอนั้นแก่ ก.พ.ต. หาก ก.พ.ต. มีความเห็น ประการใด
ให้เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือ สภามหาวิท ยาลัย พิจารณา ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๒๘ เมื่ อ คณ ะกรรมการประเมิ น พิ จ ารณ าแต่ งตั้ ง พนั ก งานมห าวิ ท ยาลั ย
สายสนั บ สนุ น ให้ ด ำรงตำแหน่ ง สู ง ขึ้ น ได้ รั บ เรื่ อ งการขอทบทวนตามข้ อ ๒๗ แล้ ว ให้ ด ำเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
(๑) การพิจารณาทบทวนครั้งที่ ๑
(๑.๑) กรณีที่เห็นว่าคำขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนคำขอ
ให้มมี ติไม่รับพิจารณา
(๑.๒) กรณี ที่เห็นว่าคำขอทบทวนมีข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุนคำขอ
ให้ มี ม ติ รั บ ไว้ พิ จ ารณาให้ ม อบคณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ประเมิ น ผลงานและจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดเดิมเพื่อพิจารณา
(๒) การพิจารณาทบทวนครั้งที่ ๒
(๒.๑) กรณีที่เห็นว่าคำขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และไม่มีเหตุผลที่สนับสนุน
คำขอเพิ่มเติมจากครัง้ ที่ ๑ ให้มมี ติไม่รับพิจารณา
(๒.๒) กรณี ที่เห็ นว่าคำขอทบทวนมีข้อเท็ จจริง ข้ออ้าง และมีเหตุผลที่ส นับ สนุ น
คำขอเพิ่มเติมจากครั้งที่ ๑ ให้มีมติรับไว้พิจารณา ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดใหม่ โดยมีจำนวนกรรมการเท่ากับชุดเดิม เพื่อพิจารณา
(๒.๓) เมื่ อ คณ ะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ประเมิ น ผลงานและจริ ย ธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพชุดใหม่ได้พิจารณาคำขอทบทวนแล้ว ให้มหาวิทยาลัยนำผลการพิจารณา
ของชุดใหม่ และชุดเดิมเสนอ ก.พ.ต. พิจารณาต่อไป
ส่วนที่ ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ การนับ ระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เพื่ อขอกำหนดระดับ ตำแหน่ง
และแต่ งตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ งสู ง ขึ้ น ของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เปลี่ ย นชื่ อ ตำแหน่ ง ให้ ส อดคล้ อ ง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือตามที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลกำหนด ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำแหน่งในตำแหน่งเดิมและในชื่อตำแหน่งใหม่
ต่อเนื่องกัน

ข้อ ๓๐ อนุโลมให้ …

เอกสารแนบ ๑/๑
เอกสารแนบ ๑
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ให้ดารงตาแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------------------หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สาหรับตาแหน่งกลุ่มบริการทั่วไป
ระดับชานาญงาน และระดับชานาญงานพิเศษ
องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน)
๑.๑ ปฏิบัตงิ านระดับต้น ซึ่งมีแนวปฏิบัตแิ ละมาตรฐานที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
๑.๒ ปฏิบัตงิ านที่คอ่ นข้างยากโดยอาศัยคาแนะนา แนวทางหรือคูม่ อื ปฏิบัตงิ านที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน)
๑.๓ ปฏิบัตงิ านที่ยาก โดยปรับใช้วธิ ีการ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่มีอยูไ่ ด้ (๒๑-๒๕ คะแนน)
๑.๔ ปฏิบัตงิ านที่ยากมาก หรืองานทีม่ ขี อบเขตเนื้อหา ค่อนข้างหลากหลาย โดยปรับวิธีการ หรือแนวทาง
ปฏิบัตงิ านที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีคาแนะนา คู่มือ และแนวทางปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
๒.๒ เป็นงานที่คอ่ นข้างยากมีแนวทางปฏิบัตทิ ี่หลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน)
๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้ และ ประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธีการและแนวทางให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความหลากหลายและมีขนั้ ตอนวิธีการที่ยุ่งยาก ต้องประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
(๒๖-๓๐ คะแนน)
๓. การกากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน)
๓.๑ ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน)
๓.๒ ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านบ้าง (๖-๑๐ คะแนน)
๓.๓ ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบเฉพาะบางเรื่องที่มีความสาคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๓.๔ ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านน้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน)
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
๔.๑ ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจบ้างโดยได้รับคาแนะนาในกรณีมปี ัญหา (๑-๕ คะแนน)
๔.๒ ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้มกี ารรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ (๖-๑๐ คะแนน)
๔.๓ ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจค่อนข้างมากโดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญ
(๑๑-๑๕ คะแนน)
๔.๔ ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก สามารถวางแผนและกาหนดแนวทางการปฏิบัตงิ านและ
แก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชานาญงาน ได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป
ระดับชานาญงานพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป

เอกสารแนบ ๑/๒

แบบประเมินค่างาน สาหรับตาแหน่งกลุ่มบริการทั่วไป
ระดับชานาญงาน และระดับชานาญงานพิเศษ
๑. ตาแหน่งเลขที่………………..
ชื่อตาแหน่ง………………………........................................................ระดับ……………………..…………………....…….
สังกัด……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…
ขอกาหนดเป็นตาแหน่ง…………………………………..........…….……………ระดับ……………………..…………………....…….
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ตาแหน่งเดิม
๑. .........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
๒. .........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
๓. ........................................................................
..............................................................................
..............................................................................

ตาแหน่งใหม่
๑. .........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
๒. .........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
๓. ........................................................................
..............................................................................
..............................................................................

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
๑. คุณภาพของงาน.............................................. ๑. คุณภาพของงาน.........................................……...
............................................................................. .............................................................................
............................................................................. .............................................................................
............................................................................. .............................................................................
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....…..... ๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....…...……
............................................................................ ............................................................................
............................................................................. .............................................................................
............................................................................. .............................................................................

เอกสารแนบ ๑/๓
๔. การประเมินค่างานของตาแหน่ง
องค์ประกอบ
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ
( ) ปฏิบัตงิ านระดับต้น ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ
และมาตรฐานชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัตงิ านที่คอ่ นข้างยากโดยอาศัยคาแนะนา
แนวทาง หรือคู่มอื ปฏิบัตงิ านที่มีอยู่ (๑๖-๒๐ คะแนน)
( ) ปฏิบัตทิ ี่ยุ่งยาก โดยปรับใช้วธิ ีการ หรือแนวทาง
ปฏิบัตทิ ี่มีอยูไ่ ด้ (๒๑-๒๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัตงิ านที่ยากมาก หรืองานทีม่ ขี อบเขต เนื้อหา
ค่อนข้างหลากหลาย โดยปรับวิธีการ หรือแนวทาง
ปฏิบัตงิ านที่มีอยู่ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน
( ) เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีคาแนะนา คู่มอื และ
แนวทางปฏิบัตทิ ีช่ ัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่คอ่ นข้างยากมีแนวทางปฏิบัตทิ ี่
หลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานทีย่ งุ่ ยากต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการเลือกใช้วิธกี าร และแนวทาง
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก มีความ
หลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการที่ยุ่งยากต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัตงิ านให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๓. การกากับตรวจสอบ
( ) ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
(๑-๕ คะแนน)
( ) ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
บ้าง (๖-๑๐ คะแนน)
( ) ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบเฉพาะบาง
เรื่องที่มีความสาคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
น้อยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน)

คะแนนเต็ม
๓๐

๓๐

๒๐

คะแนนทีไ่ ด้รบั

เหตุผลในการพิจารณา

เอกสารแนบ ๑/๔
องค์ประกอบ
๔. การตัดสินใจ
( ) ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจบ้าง โดยจะได้รับ
คาแนะนาในกรณีที่มีปัญหา (๑-๕ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจบางส่วน โดยให้มี
การรายงานผลการตัดสินใจเป็นระยะ (๖-๑๐ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก
โดยให้มีการรายงานผลการตัดสินใจในเรื่องที่
สาคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจค่อนข้างมาก
สามารถวางแผนและกาหนดแนวทางการปฏิบัตงิ าน
และแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน)
รวม

คะแนนเต็ม
๒๐

คะแนนทีไ่ ด้รบั

เหตุผลในการพิจารณา

๑๐๐

สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม
๑. …………………………………………………………………….………. (ประธานกรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๒. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๓. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๔. …………………………………………………………………….………. (กรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๕. …………………………………………………………………………….. (กรรมการและเลขานุการ)
(………………………………………………………………………..)

เอกสารแนบ ๒/๑
เอกสารแนบ ๒
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ให้ดารงตาแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------------------หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สาหรับตาแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตาแหน่งกลุ่มเชีย่ วชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน)
๑.๑ ปฏิบัตงิ านระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่มีอยู่
(๑๐-๑๕ คะแนน)
๑.๒ ปฏิบัตงิ านทีค่ ่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม
ในงานที่มีแนวทางปฏิบัตนิ อ้ ยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน)
๑.๓ ปฏิบัตงิ านทีย่ าก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
๑.๔ ปฏิบัตงิ านที่ยากมาก หรืองานทีม่ ขี อบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการกาหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน (๓๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน)
๒.๒ เป็นงานที่คอ่ นข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขนั้ ตอนวิธีการทีค่ ่อนข้างหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน)
๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกาหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๓. การกากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน)
๓.๑ ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน)
๓.๒ ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านบ้าง (๖-๑๐ คะแนน)
๓.๓ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัตงิ านเป็นระยะตามที่กาหนด
ในแผนปฏิบัตงิ าน (๑๑-๑๕ คะแนน)
๓.๔ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัตงิ านตามแผนงาน/โครงการ (๑๖-๒๐ คะแนน)
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
๔.๑ ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจบ้าง (๑-๕ คะแนน)
๔.๒ ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและกาหนดแนวทาง แก้ไขปัญหาในงาน
ที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)

เอกสารแนบ ๒/๒
๔.๓ ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัตงิ านที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๔.๔ ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัตงิ าน
(๑๖-๒๐ คะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชานาญการ ได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป
ระดับชานาญการพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป

เอกสารแนบ ๒/๓

แบบประเมินค่างานตาแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตาแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
๑. ตาแหน่งเลขที่………………..
ชื่อตาแหน่ง………………………........................................................ระดับ……………………..…………………....…….
สังกัด……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…
ขอกาหนดเป็นตาแหน่ง…………………………………..........…….……………ระดับ……………………..…………………....…….
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
ตาแหน่งเดิม
๑. .........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
๒. .........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
๓. ........................................................................
..............................................................................
..............................................................................

ตาแหน่งใหม่
๑. .........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
๒. .........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
๓. ........................................................................
..............................................................................
..............................................................................

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
๑. คุณภาพของงาน.............................................. ๑. คุณภาพของงาน.........................................……...
............................................................................. .............................................................................
............................................................................. .............................................................................
............................................................................. .............................................................................
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....…..... ๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....…...……
............................................................................ ............................................................................
............................................................................. .............................................................................
............................................................................. .............................................................................

เอกสารแนบ ๒/๔
๔. การประเมินค่างานของตาแหน่ง
องค์ประกอบ
คะแนนเต็ม
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๓๐
( ) ปฏิบัตงิ านระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม
ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่มีอยู่
(๑๐-๑๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัตงิ านทีค่ ่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาค่อนข้างหลากหลาย โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม
ในงานที่มีแนวทางปฏิบัตนิ อ้ ยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน)
( ) ปฏิบัตงิ านทีย่ าก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา
หลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๒๑-๒๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัตงิ านทีย่ ากมาก หรืองานทีม่ ขี อบเขตเนื้อหา
หลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการกาหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน
๓๐
( ) เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน
(๑๐-๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่คอ่ นข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขนั้ ตอน
วิธีการทีค่ ่อนข้างหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้
และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
(๒๑-๒๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกาหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิ านให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ (๒๖-๓๐ คะแนน)
๓. การกากับตรวจสอบ
๒๐
( ) ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
(๑-๕ คะแนน)
( ) ได้รับการกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านบ้าง
(๖-๑๐ คะแนน)

คะแนนทีไ่ ด้รบั

เหตุผลในการพิจารณา

เอกสารแนบ ๒/๕
องค์ประกอบ
( ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของ
การปฏิบัตงิ านเป็นระยะ ตามที่กาหนดใน
แผนปฏิบัตงิ าน (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัตงิ านตามแผนงาน/โครงการ
(๑๖-๒๐ คะแนน)
๔. การตัดสินใจ
( ) ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจบ้าง
(๑-๕ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
ค่อนข้างมาก วางแผนและกาหนดแนวทาง แก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง
อิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัตงิ านที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง
อิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัตงิ าน (๑๖-๒๐ คะแนน)
รวม

คะแนนเต็ม

๒๐

๑๐๐

คะแนนทีไ่ ด้รบั

เหตุผลในการพิจารณา

เอกสารแนบ ๒/๖
สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม
๑. …………………………………………………………………….………. (ประธานกรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๒. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๓. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๔. …………………………………………………………………….………. (กรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๕. …………………………………………………………………………….. (กรรมการและเลขานุการ)
(………………………………………………………………………..)

เอกสารแนบ ๓/๑
เอกสารแนบ ๓
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------------------หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชีย่ วชาญเฉพาะ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชีย่ วชาญพิเศษ
การประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และ
ระดั บเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ ใช้ห ลั กเกณฑ์ การประเมิน ค่ างานของตำแหน่ งตามลั ก ษณะงาน หน้าที่ และความรับผิ ด ชอบ
คุณ ภาพและความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยกำหนด
องค์ประกอบหลักในการประเมินค่างาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน ดังต่อไปนี้
๑. ด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ ความรอบรู้
ความชำนาญงาน และทักษะที่พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์การทำงาน และการฝึกฝน ซึ่งผู้ปฏิบัตงิ านในตำแหน่งนั้นต้อง
มีเป็ น พื้ น ฐาน เพื่อ ให้ ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ ข องตำแหน่ งนั้น ได้ อ ย่ างเหมาะสมและมีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่ งจำแนกออกเป็ น
องค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ความรู้และความชำนาญงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ
ความรอบรู้ ความชำนาญงาน และทักษะที่จะต้องมีเพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ โดยพิจารณาจากสภาพงานของ
ตำแหน่งนัน้ ดังนี้ (๔๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือ
เฉพาะทางระดั บ สู ง ความชำนาญในงานจะพั ฒ นาขึ้ น จากการสั่ ง สมประสบการณ์ แ ละการสั่ ง สมทั ก ษะในเชิ ง ลึ ก
(๑-๑๐ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กระบวนการ
แนวคิด ทฤษฎี หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะหรือทักษะ และ
ความชำนาญงานเฉพาะตัวสูงมากในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นงานที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน
และให้คำปรึกษาได้ (๒๑-๓๐ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจนสามารถนำมาวางแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของ
ส่ว นงานได้ รวมทั้ งเป็ น งานที่ ต้อ งเป็ น ผู้น ำในการพั ฒ นา หรือ การริ เริ่ ม โครงการที่ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุด ต่ อ พั น ธกิ จของ
มหาวิทยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการที่ต้องการของตำแหน่งนั้น ๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงานและการบริหารจัดการในการวางแผน กำกับ ตรวจสอบ
ติดตามการปฏิบัตงิ าน ดังนี้ (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็ น งานที่ต้อ งปฎิบัติที่มีค วามหลากหลายในเนื้องาน เพื่อ สนั บสนุ นวัต ถุประสงค์ อย่ างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของส่วนงาน (๑-๕ คะแนน)

เอกสารแนบ ๓/๒
(๒) เป็นงานที่ต้องปฎิบัติด้านการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือรวมทั้งการให้คำแนะนำ
ผู้ป ฏิบัติงานอื่น เพื่อ สนั บสนุ น วัต ถุ ประสงค์ ห รือ ภารกิ จ อย่า งใดอย่า งหนึ่งหรือ หลายอย่ างในเชิงกลยุ ทธ์ ของส่ วนงาน
(๖-๑๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานที่ต้องปฎิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการให้คำปรึกษาและ
ประสานงานระหว่างส่วนงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเป็นผู้นำในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
ของมหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๓ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานเป็นสำคัญ ดังนี้ (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอก หรือผู้รับบริการ โดยการนำเสนอความคิด
หรือการเป็นผู้ฟังที่ดี เพือ่ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ (๑-๕ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่ต้องสามารถให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาแก่บุคคลอืน่ รวมทั้งสามารถสอนงานแก่
ทีมได้ (๖-๑๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งผลต่อการตัดสินใจของส่วนงาน
ระดับกองหรือเทียบเท่า (๑๑-๑๕ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารในระดับที่โน้มน้าวและส่งต่อการตัดสินใจในระดับกลยุทธ์
และนโยบายที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน)
๒. ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของการใช้ความคิดและ
การตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ขั้นตอนที่ตำแหน่งนั้นจะต้องนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งจำแนกออกเป็นองค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๔ กรอบแนวความคิดในการแก้ปั ญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของความคิดเพื่อ
ตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแก้ปัญ หาในงานของตำแหน่ง โดยพิจารณาจากการได้รับอำนาจในการ
ปฏิบัตงิ านนัน้ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้ (๔๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะกำหนดทางเลือก วิธีการหรือแนวทาง
ภายใต้กรอบแนวคิดของส่วนงาน (๑-๑๐ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมายระยะสั้นของส่วนงาน ซึ่งเป็นงานที่มี
อิ ส ระในการคิ ด แนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรื อ ขั้ น ตอนใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก ำหนดไว้
(๑๑-๒๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานที่ตอ้ งแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และเป้าหมายระยะยาวของส่วนงาน ซึ่งเป็นงาน
ที่มีอิสระในการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน หรือโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่กี ำหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ต้องแก้ปัญหาภายใต้ทิศทางและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการ
บูรณาการและการกำหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่กี ำหนดไว้ (๓๑-๔๐ คะแนน)

เอกสารแนบ ๓/๓
องค์ประกอบที่ ๕ อิสระในการคิด หมายถึง ระดับของการคิด หรือการตัดสินใจที่จะพิจารณาดำเนินการ
ตามกรอบและแนวทางที่มอี ยู่ หรือกำหนดแนวทาง ทิศทาง หรือนโยบายในการปฏิบัตงิ านของส่วนงาน ดังนี้ (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้ (๑-๕ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการกำหนดแนวทางหรือเป้าหมายของ
ส่วนงาน รวมทั้งงานอื่นที่อาจต้องคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรือกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนดไว้ได้
(๖-๑๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานที่ตอ้ งคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการปรับนโยบายหรือกลยุทธ์ของส่วนงาน
เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้ (๑๑-๑๕ คะแนน)
(๔) เป็ น งานที่ ต้ อ งคิ ด หรื อ ตั ด สิ น ใจในการกำหนดนโยบาย กลยุ ท ธ์ หรื อ ภารกิ จ ใหม่ ๆ
ของมหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๖ ความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ระดับของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
แก้ไขหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบัติงานของตำแหน่งตามความรับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมายให้
ลุล่วงไปได้ โดยพิจารณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รูปแบบของการคิด และกระบวนการจัดการข้อมูลของตำแหน่ง
ดังนี้ (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่มีรูปแบบค่อนข้างแน่นอน หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑-๕ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่อาจต้องคิดหาเหตุผล เพื่อทบทวนหรือแก้ปัญหาหรือ
แนวทางที่เคยปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด (๖-๑๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานที่ ต้องจัดการกั บสถานการณ์ ที่ต้องมีการประเมินและตีความโดยใช้วิจารณญาณ
เพื่อตัดสินใจหาทางแก้ปัญหาที่อาจมีความเสี่ยงและไม่มคี ำตอบเพียงคำตอบเดียว (๑๑-๑๕ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ พิเศษที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่ งต้องใช้ความคิด
สร้างสรรค์ หรือความคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับมหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน)
๓. ด้ านภาระงานที่ รั บ ผิด ชอบ หมายถึ ง ระดั บและขอบเขตของผลกระทบที่ เกิ ดจากงานความรั บผิด ชอบ
หรือคุณ ภาพของงานที่เกิดขึ้น รวมถึง ความอิสระหรือ ข้อจำกั ดในการปฏิบัติงานของตำแหน่งนั้น ซึ่งจำแนกออกเป็ น
องค์ประกอบย่อยได้ ๓ องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๗ การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ระดับและขอบเขตของลักษณะงานที่ต้องใช้กระบวนการคิด
พิจารณา จำแนก สังเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบายของส่วนงาน
ดังนี้ (๔๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
สำหรั บ จั ด ทำข้ อ เสนอหรื อ รายงานรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของ ส่ ว นงานระดั บ กองหรื อ เที ย บเท่ า
(๑-๑๐ คะแนน)

เอกสารแนบ ๓/๔
(๒) เป็ น งานที่ ต้องใช้ค วามรู้ค วามสามารถในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้ อมู ล เพื่อกำหนด
หลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สำคัญ หรือสร้างแบบจำลองเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนงาน
(๑๑-๒๐ คะแนน)
(๓) เป็ น งานที่ ต้องใช้ความรู้ค วามสามารถในการวิเคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ ข้ อ มู ลเพื่อ ให้ บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของส่วนงาน (๒๑-๓๐ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการประเมิน
สถานการณ์ เพื่อกำหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบายของมหาวิทยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๘ อิสระในการปฏิบัตงิ าน หมายถึง ระดับและขอบเขตของการวินจิ ฉัยหรือตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากการได้รับอำนาจ การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ และการบังคับบัญ ชาภายใต้เงื่อนไขหรือ
ข้อจำกัดทางกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นกรอบในการปฏิบัตงิ าน ดังนี้ (๒๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่มอี ิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของส่วนงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์
หรือขอคำปรึกษาตามสมควร (๑-๕ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่มอี ิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คำปรึกษาภายใต้นโยบายของส่วนงาน โดยอาจต้อง
รายงานผลสัมฤทธิ์ และขอคำปรึกษาตามสมควร (๖-๑๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของส่วนงาน (๑๑-๑๕ คะแนน)
(๔) เป็ น งานที่ มี อิ ส ระในการบริ ห ารงานให้ ไ ด้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า หมายของมหาวิ ท ยาลั ย
(๑๖-๒๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๙ ผลกระทบจากการปฏิบัตงิ าน หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งนั้น ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของส่วนงาน โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ของตำแหน่งงานต่อส่วนงานและมหาวิทยาลัย ดังนี้ (๔๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของวัตถุประสงค์ หรือภารกิจหลักของส่วน
งาน (๑-๑๐ คะแนน)
(๒) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน แผนปฏิบัตงิ านหรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวม
ของส่วนงาน (๑๑-๒๐ คะแนน)
(๓) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน แผนปฏิบัตงิ านหรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวม
ของมหาวิทยาลัย (๒๑-๓๐ คะแนน)
(๔) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยรวมทั้งหมดของภาครัฐ และยังส่งผลต่อการ
กำหนดกลยุทธ์และแผนงานของมหาวิทยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน)
องค์ประกอบที่ ๑๐ ลักษณะงานที่ปฏิบัตขิ องตำแหน่ง หมายถึง ลักษณะสำคัญของหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตำแหน่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของส่วนงาน โดยพิจารณาจากลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึน้ ของตำแหน่งนัน้ ต่อภารกิจโดยรวมของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ดังนี้ (๔๐ คะแนน)
(๑) เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่บุคคลหรือ ส่วนงานอื่นตามกรอบความรู้
หรือแนวทางที่กำหนดไว้ (๑-๑๐ คะแนน)

เอกสารแนบ ๓/๕
(๒) เป็นงานพั ฒ นาและกำหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ คู่มือ แนวทาง หรือนโยบายต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละส่วนงาน (๑๑-๒๐ คะแนน)
(๓) เป็ น งานบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ การตั ด สิ น ใจมี ค วามสำคั ญ มากกว่ า
กระบวนการที่กำหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน)
(๔) เป็นงานให้คำปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนด
กลยุทธ์ของส่วนงาน (๓๑-๔๐ คะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน ๑๗๐ คะแนนขึน้ ไป
ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ได้คะแนน ๒๓๕ คะแนนขึ้นไป

เอกสารแนบ ๓/๖

แบบประเมินค่างานตำแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
๑. ตำแหน่งเลขที่………………..
ชื่อตำแหน่ง………………………........................................................ระดับ……………………..…………………....…….
สังกัด……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…
ขอกำหนดเป็นตำแหน่ง…………………………………..........…….……………ระดับ……………………..…………………....…….
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ตำแหน่งเดิม
๑. .........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
๒. .........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
๓. ........................................................................
..............................................................................
..............................................................................

ตำแหน่งใหม่
๑. .........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
๒. .........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
๓. ........................................................................
..............................................................................
..............................................................................

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
๑. คุณภาพของงาน.............................................. ๑. คุณภาพของงาน.........................................……...
............................................................................. ...............................................................................
............................................................................. ...............................................................................
............................................................................. ...............................................................................
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....…..... ๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....…...……
............................................................................ ...............................................................................
............................................................................. ...............................................................................
............................................................................. ...............................................................................

เอกสารแนบ ๓/๗
๔. การประเมินค่างานของตำแหน่ง
องค์ประกอบ
๔.๑ องค์ประกอบด้านความรูแ้ ละความชำนาญงาน
( ) เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ หรือใช้ทักษะ
ระดับสูงในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝีมือเฉพาะทาง
ระดับสูง ความชำนาญในงานจะพัฒนาขึน้ จากการ
สั่งสมประสบการณ์และการสั่งสมทักษะในเชิงลึก
(๑-๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ
ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กระบวนการแนวคิด ทฤษฎี หรือองค์
ความรู้ที่เกีย่ วข้องกับสายอาชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ความเชีย่ วชาญในงานเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะหรือทักษะ และความชำนาญ
งานเฉพาะตัวสูงมากในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ
รวมทัง้ เป็นงานที่จะต้องแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนและให้คำปรึกษาได้ (๒๑-๓๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ความเชีย่ วชาญจนสามารถ
นำมาวงแผนกลยุทธ์หรือนโยบายของส่วนงานได้
รวมทัง้ เป็นงานที่ต้องเป็นผู้นำในการพัฒนา หรือ
การริเริ่มโครงการทีเ่ กิดประโยชน์สูงสุดต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน)
๔.๒ องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
( ) เป็นงานที่ต้องปฎิบัตทิ ี่มีความหลากหลายในเนือ้ งาน
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างของส่วนงาน (๑-๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งปฎิบัตดิ ้านการวางแผน ติดตาม
ประสานความร่วมมือรวมทั้งการให้คำแนะนำ
ผู้ปฏิบัติงานอื่น เพือ่ สนับสนุนวัตถุประสงค์หรือ
ภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชิง
กลยุทธ์ของส่วนงาน (๖-๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งปฎิบัติด้านการวางแผน ติดตาม บริหาร
จัดการงานวิชาการให้คำปรึกษาและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ
และเป็นผู้นำในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของมหาวิทยาลัย
(๑๖-๒๐ คะแนน)

คะแนนเต็ม
๔๐

๒๐

คะแนนที่ได้รบั

เหตุผลในการพิจารณา

เอกสารแนบ ๓/๘
องค์ประกอบ
๔.๓ องค์ประกอบด้านการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์
( ) เป็นงานที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับทีม บุคคลภายนอกหรือ
ผู้รับบริการ โดยการนำเสนอความคิดหรือการเป็นผู้ฟัง
ที่ดี เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ (๑-๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งสามารถให้คำแนะนำ หรือคำปรึกษาแก่
บุคคลอื่น รวมทัง้ สามารถสอนงานแก่ทีมได้
(๖-๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งสามารถติดต่อสื่อสารในระดับทีโ่ น้มน้าว
และส่งผลต่อการตัดสินใจของส่วนงานระดับกองหรือ
เทียบเท่า (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งสามารถติดต่อสื่อสารในระดับทีโ่ น้มน้าว
และส่งต่อการตัดสินใจในระดับกลยุทธ์และนโยบายที่
นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน)

คะแนนเต็ม
๒๐

๔.๔ องค์ประกอบด้านกรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา
( ) เป็นงานที่ตอ้ งแก้ปัญหาในภาพรวม โดยมีอิสระที่จะ
กำหนดทางเลือก วิธีการหรือแนวทางภายใต้กรอบ
แนวคิดของส่วนงาน (๑-๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย และเป้าหมาย
ระยะสั้นของส่วนงาน ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระในการคิด
แนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือขั้นตอนใหม่ ๆ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำหนดไว้
(๑๑-๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งแก้ปัญหาภายใต้นโยบาย พันธกิจ และ
เป้าหมายระยะยาวของส่วนงาน ซึ่งเป็นงานที่มีอิสระ
ในการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน หรือโครงการเพือ่ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งแก้ปัญหาภายใต้ทศิ ทางและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานที่มอี ิสระในการบูรณาการ
และการกำหนดนโยบายหรือเป้าหมายต่าง ๆ เพือ่ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (๓๑-๔๐ คะแนน)

๔๐

คะแนนที่ได้รบั

เหตุผลในการพิจารณา

เอกสารแนบ ๓/๙
องค์ประกอบ
๔.๕ องค์ประกอบด้านอิสระในการคิด
( ) เป็นงานที่ต้องคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการ
ใช้ระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้ได้ (๑-๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการ
กำหนดแนวทางหรือเป้าหมายของส่วนงาน รวมทั้งงาน
อื่นทีอ่ าจต้องคิดค้นองค์ความรู้ ระบบ แนวคิด หรือ
กระบวนการใหม่ ๆ เพื่อผลสัมฤทธิท์ ี่กำหนดไว้ได้
(๖-๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจ ในการ
ปรับนโยบายหรือกลยุทธ์ของส่วนงาน เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ส่วนราชการบรรลุผลสัมฤทธิท์ ี่กำหนดไว้ได้
(๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งคิดหรือตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย
กลยุทธ์ หรือภารกิจใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัย
(๑๖-๒๐ คะแนน)

คะแนนเต็ม
๒๐

๔.๖ องค์ประกอบด้านความท้าทายในการคิดแก้ปัญหา
( ) เป็นงานที่ตอ้ งจัดการกับสถานการณ์ที่มีรูปแบบ
ค่อนข้างแน่นอนหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ในอดีตเป็นส่วนใหญ่ (๑-๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งจัดการกับสถานการณ์ที่อาจต้องคิดหา
เหตุผล เพือ่ ทบทวนหรือแก้ปัญหาหรือแนวทางที่เคย
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิท์ กี่ ำหนด
(๖-๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่ต้องมีการประเมิน
และตีความโดยใช้วิจารณญาณ เพื่อตัดสินใจหาทาง
แก้ปัญหาทีอ่ าจมีความเสีย่ งและไม่มีคำตอบเพียง
คำตอบเดียว (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ต้องจัดการกับสถานการณ์พเิ ศษที่อาจไม่เคย
เกิดขึน้ มาก่อน ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือ
ความคิดนอกกรอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับ
มหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน)

๒๐

คะแนนที่ได้รบั

เหตุผลในการพิจารณา

เอกสารแนบ ๓/๑๐
องค์ประกอบ
๔.๗ องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
( ) เป็นงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ สำหรับจัดทำ
ข้อเสนอหรือรายงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของส่วนงานระดับกองหรือเทียบเท่า (๑-๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลเพือ่ กำหนดหลักการหรือแนวทาง
ออกแบบกระบวนการหรือระบบที่สำคัญ หรือสร้าง
แบบจำลองเพือ่ สนับสนุนภารกิจของส่วนงาน
(๑๑-๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล เพือ่ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
พันธกิจของส่วนงาน (๒๑-๓๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ตอ้ งใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลสำหรับการประเมินสถานการณ์
เพื่อกำหนดทิศทางในเชิงกลยุทธ์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน)

คะแนนเต็ม
๔๐

๔.๘ องค์ประกอบด้านอิสระในการปฏิบัติงาน
( ) เป็นงานที่มอี ิสระในการปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของ
ส่วนงาน โดยอาจต้องรายงานผลสัมฤทธิ์หรือ
ขอคำปรึกษาตามสมควร (๑-๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่มอี ิสระในการปฏิบัติงานหรือให้คำปรึกษา
ภายใต้นโยบายของส่วนงาน โดยอาจต้องรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ และขอคำปรึกษาตามสมควร
(๖-๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่มีอิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของส่วนงาน (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่มอี ิสระในการบริหารงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย(๑๖-๒๐ คะแนน)

๒๐

คะแนนที่ได้รบั

เหตุผลในการพิจารณา

เอกสารแนบ ๓/๑๑
องค์ประกอบ
๔.๙ องค์ประกอบด้านผลกระทบจากการปฏิบัติงาน
( ) เป็นงานที่สง่ ผลกระทบต่อองค์ประกอบหลายส่วนของ
วัตถุประสงค์ หรือภารกิจหลักของส่วนงาน
(๑-๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน แผนปฏิบัตงิ าน
หรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของส่วนงาน
(๑๑-๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน แผนปฏิบัตงิ าน
หรือการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมของมหาวิทยาลัย
(๒๑-๓๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่สง่ ผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยรวม
ทั้งหมดของภาครัฐ และยังส่งผลต่อการกำหนด
กลยุทธ์และแผนงานของมหาวิทยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน)

คะแนนเต็ม
๔๐

๔.๑๐ องค์ประกอบด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
( ) เป็นงานสนับสนุน ประสาน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่
บุคคลหรือส่วนงานอื่นตามกรอบความรู้หรือแนวทาง
ที่กำหนดไว้ (๑-๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ ระบบ ต้นแบบ
คู่มือ แนวทาง หรือนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
นำไปใช้ได้ตามภารกิจของแต่ละส่วนงาน
(๑๑-๒๐ คะแนน)
( ) เป็นงานบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์
การตัดสินใจมีความสำคัญมากกว่ากระบวนการที่
กำหนดไว้ (๒๑-๓๐ คะแนน)
( ) เป็นงานให้คำปรึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ในสายอาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ของ
ส่วนงาน (๓๑-๔๐ คะแนน)

๔๐

รวม

๓๐๐

คะแนนที่ได้รบั

เหตุผลในการพิจารณา

เอกสารแนบ ๓/๑๒
สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม
๑. …………………………………………………………………….………. (ประธานกรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๒. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๓. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๔. …………………………………………………………………….………. (กรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๕. …………………………………………………………………………….. (กรรมการและเลขานุการ)
(………………………………………………………………………..)

เอกสารแนบ ๔/๑
เอกสารแนบ ๔
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------------------หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน สำหรับตำแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชีย่ วชาญเฉพาะ
ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มฐี านะเทียบเท่างาน
หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มฐี านะเทียบเท่า ที่มลี ักษณะใช้วชิ าชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
องค์ประกอบหลักการประเมินค่างาน
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ (๒๐ คะแนน)
๑.๑ ปฏิบัตงิ านระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่มประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่มีอยู่
(๑-๕ คะแนน)
๑.๒ ปฏิบัตงิ านที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มใน
งานที่มีแนวทางปฏิบัตนิ อ้ ยมาก (๖-๑๐ คะแนน)
๑.๓ ปฏิบัตงิ านที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๑.๔ ปฏิบัตงิ านที่ยากมาก หรืองานทีม่ ขี อบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการกำหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๖-๒๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน (๒๐ คะแนน)
๒.๑ เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน (๑-๕ คะแนน)
๒.๒ เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขนั้ ตอนวิธีการค่อนข้างหลากหลาย (๖-๑๐ คะแนน)
๒.๓ เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัตงิ าน
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๒.๔ เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกำหนด หรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ (๑๖-๒๐ คะแนน)
๓. การกำกับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน)
๓.๑ ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด (๑-๕ คะแนน)
๓.๒ ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านบ้าง (๖-๑๐ คะแนน)
๓.๓ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัตงิ านเป็นระยะตามที่กำหนดในแผนปฏิบัตงิ าน
(๑๑-๑๕ คะแนน)
๓.๔ ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัตงิ านตามแผนงาน/โครงการ (๑๖-๒๐ คะแนน)

เอกสารแนบ ๔/๒
๔. การตัดสินใจ (๒๐ คะแนน)
๔.๑ ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจบ้าง (๑-๕ คะแนน)
๔.๒ ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจด้วยตนเองค่อนข้างมาก วางแผนและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาใน
งานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)
๔.๓ ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัตงิ านที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน)
๔.๔ ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่างอิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัตงิ าน
(๑๖-๒๐ คะแนน)
๕. การบริหารจัดการ (๒๐ คะแนน)
๕.๑ เป็นงานที่ต้องปฏิบัตโิ ดยมีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างของส่วนงาน (๑-๕ คะแนน)
๕.๒ เป็นงานที่ตอ้ งปฏิบัตดิ ้านการวางแผน ติดตาม ประสานความร่วมมือ รวมทั้งให้คําแนะนำผู้ปฏิบัตงิ านอื่น
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือภารกิจอย่างไดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชิงกลยุทธ์ของส่วนงาน
(๖-๑๐ คะแนน)
๕.๓ เป็นงานที่ต้องปฏิบัตดิ ้านการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการ ให้คาํ ปรึกษาและ
ประสานงานระหว่างส่วนงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน)
๕.๔ เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ และเป็นผู้นำในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของ
มหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน)
เกณฑ์การตัดสิน
ระดับชํานาญการ ได้คะแนน ๖๔ คะแนนขึ้นไป
ระดับชํานาญการพิเศษ ได้คะแนน ๘๔ คะแนนขึ้นไป
ระดับเชี่ยวชาญ ได้คะแนน ๙๔ คะแนนขึ้นไป

เอกสารแนบ ๔/๓
แบบประเมินค่างานตำแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และตำแหน่งกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ
ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มฐี านะเทียบเท่างาน
หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มฐี านะเทียบเท่า ที่มลี ักษณะใช้วชิ าชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
๑. ตำแหน่งเลขที่………………..
ชื่อตำแหน่ง………………………........................................................ระดับ……………………..…………………....…….
สังกัด……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…
ขอกำหนดเป็นตำแหน่ง…………………………………..........…….……………ระดับ……………………..…………………....…….
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง
ตำแหน่งเดิม
๑. .....................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
๒. .....................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
๓. .....................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

ตำแหน่งใหม่
๑. .....................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
๒. .....................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
๓. .....................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

๓. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป
งานเดิม
งานใหม่
๑. คุณภาพของงาน........................................................... ๑. คุณภาพของงาน...................................................……...
.......................................................................................... ..........................................................................................
.......................................................................................... ..........................................................................................
.......................................................................................... ..........................................................................................
๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน.....….................. ๒. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน...................……
.......................................................................................... ..........................................................................................
.......................................................................................... ..........................................................................................
.......................................................................................... ..........................................................................................

เอกสารแนบ ๔/๔
๔. การประเมินค่างานของตำแหน่ง
องค์ประกอบ
คะแนนเต็ม
๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒๐
( ) ปฏิบัตงิ านระดับต้น โดยต้องใช้ความคิดริเริ่ม
ประกอบกับวิธีการ หรือแนวทางปฏิบัตทิ ี่มีอยู่
(๑-๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัตงิ านที่ค่อนข้างยาก หรืองานที่มีขอบเขต
เนื้อหาค่อนข้างหลากหลายโดยต้องใช้ความคิด
ริเริ่มในงานที่มีแนวทางปฏิบัตนิ อ้ ยมาก (๖-๑๐ คะแนน)
( ) ปฏิบัตงิ านที่ยาก หรืองานที่มีขอบเขตเนื้อหา
หลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) ปฏิบัตงิ านที่ยากมาก หรืองานทีม่ ขี อบเขตเนื้อหา
หลากหลายโดยต้องใช้ความคิดริเริ่มในการกำหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ (๑๖-๒๐ คะแนน)
๒. ความยุ่งยากของงาน
๒๐
( ) เป็นงานที่ไม่ยุ่งยาก มีแนวทางปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน
(๑-๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน และมีขนั้ ตอน
วิธีการทีค่ ่อนข้างหลากหลาย (๖-๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ยุ่งยากซับซ้อน ต้องประยุกต์ใช้ความรู้
และประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัตงิ านให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
(๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ต้องประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ในการกำหนด
หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตงิ านให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพการณ์ (๑๖-๒๐ คะแนน)
๓. การกำกับตรวจสอบ
๒๐
( ) ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
(๑-๕ คะแนน)
( ) ได้รับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านบ้าง
(๖-๑๐ คะแนน)

คะแนนทีไ่ ด้รบั

เหตุผลในการพิจารณา

เอกสารแนบ ๔/๕
องค์ประกอบ
( ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของ
การปฏิบัตงิ านเป็นระยะ ตามที่กำหนดใน
แผนปฏิบัตงิ าน (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) ได้รับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัตงิ านตามแผนงาน/โครงการ (๑๖-๒๐ คะแนน)
๔. การตัดสินใจ
( ) ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจบ้าง (๑-๕ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจด้วยตนเอง
ค่อนข้างมาก วางแผนและกำหนดแนวทาง แก้ไข
ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง
อิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัตงิ านที่รับผิดชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) ในการปฏิบัตงิ านมีการตัดสินใจด้วยตนเองอย่าง
อิสระในการริเริ่มพัฒนาแนวทางและวิธีการ
ปฏิบัตงิ าน (๑๖-๒๐ คะแนน)
๕. การบริหารจัดการ
( ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัตโิ ดยมีความหลากหลายใน
เนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างของส่วนงาน (๑-๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัตดิ ้านการวางแผน ติดตาม
ประสานความร่วมมือ รวมทั้งให้คําแนะนำ
ผู้ปฏิบัตงิ านอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือ
ภารกิจอย่างไดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในเชิง
กลยุทธ์ของส่วนงาน (๖-๑๐ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ต้องปฏิบัตดิ ้านการวางแผน ติดตาม
บริหารจัดการงานวิชาการ ให้คาํ ปรึกษาและ
ประสานงานระหว่างส่วนงานระดับนโยบาย
(๑๑-๑๕ คะแนน)
( ) เป็นงานที่ต้องบริหารจัดการงานวิชาการหรือ
วิชาชีพ และเป็นผู้นำในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของ
มหาวิทยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน)
รวม

คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ ด้รบั

๒๐

๒๐

๑๐๐

เหตุผลในการพิจารณา

เอกสารแนบ ๔/๖
สรุปผลการประเมินค่างาน/เหตุผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
( ) ผ่านการประเมิน
( ) ไม่ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม
๑. …………………………………………………………………….………. (ประธานกรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๒. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๓. …………………………………………………………………………….. (กรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๔. …………………………………………………………………….………. (กรรมการ)
(………………………………………………………………………..)
๕. …………………………………………………………………………….. (กรรมการและเลขานุการ)
(………………………………………………………………………..)

เอกสารแนบ ๕/๑
เอกสารแนบ ๕
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------------------แบบรายงานการพิจารณาอนุมัติเทียบคุณสมบัตขิ องพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ที่ดาํ รงตำแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน
ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ เพื่อแต่งตั้งในตําแหนงสูงขึน้
๑. ประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ-นามสกุล.....…......................................................................................................................................
วัน/เดิอน/ปเกิด...................... อายุ.......................ป
๒. ประวัตกิ ารศึกษา (เรียงจากวุฒสิ ูงสุด)
วุฒิ
.................................…………......
.................................…………......
.................................…………......

สถานศึกษา
.........................................………………
.........................................………………
.........................................………………

ป พ.ศ. ที่จบ
...........................................
...........................................
...........................................

๓. ประวัตกิ ารปฏิบัตงิ าน (เริ่มตัง้ แต่เข้ารับการปฏิบัตงิ าน)
........................................................................................................................................................................….
........................................................................................................................................................................………………..
........................................................................................................................................................................………………..
ดำรงตำแหน่ง เมื่อ...................................................................................................................................................………..
ชื่อตำแหน่ง................................................................……………............ อัตราเงินเดือน....................…………………...........บาท
รวมระยะเวลาการปฏิบัตงิ าน .......…........ป
รวมระยะเวลาดำรงตำแหนง ที่เสนอเทียบคุณสมบัต.ิ .......…...........ป
๔. ผลการดําเนินงานที่ผานมา
........................................................................................................................................................................…
.…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
ลงชื่อ………………………………………………………ผู้ขอ
(.............................................................)
ตําแหนง...................................................

เอกสารแนบ ๕/๒
๕. มติคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งทีส่ ูงขึน้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..…………………………………

ลงชื่อ…………………………………………………………
(.............................................................)
ประธานคณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตัง้ พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งทีส่ ูงขึน้
…………..……./……………….……./…………………..

เอกสารแนบ ๖/๑
เอกสารแนบ ๖
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------------------คำนิยาม
๑. การประเมิ น ค่ า งาน หมายถึ ง กระบวนการวั ด คุ ณ ค่ า งานของตำแหน่ ง โดยนำงานมาเปรี ย บเที ย บกั น
ภายใต้องค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลักเพื่อตีค่างาน
๒. ผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง งานที่ปฏิบัตไิ ด้ผลผลิตตามเป้าหมายและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์
๓. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน หมายถึ ง คุณ ลั ก ษณะเชิงพฤติกรรมที่ ส่งเสริม การปฏิบัติงาน ซึ่ งกำหนดขึ้น
เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
๔. ผลงานในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
๔.๑ คู่ มือ ปฏิบั ติงานหลั ก หมายถึ ง เอกสารแสดงเส้ น ทางการทำงานในงานหลั ก ของตำแหน่ งตั้ งแต่
จุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจน แนวทางแก้ ไขปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะในการปฏิ บั ติ งานดั งกล่ า ว ซึ่ ง ต้ อ งใช้
ประกอบการปฏิบัตงิ านมาแล้ว และต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัตงิ าน
๔.๒ ผลงานเชิงวิเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่อง อย่างมีระบบ
มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่ อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย
๔.๓ ผลงานเชิงสังเคราะห์ หมายถึง ผลงานที่แสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน โดยต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื้องต้น เพื่อให้เกิดแนวทาง หรือเทคนิค
วิธีการใหม่ในเรื่องนัน้ ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของส่วนงาน หรือมหาวิทยาลัย
๔.๔ ผลงานวิจัย หมายถึง ผลงานที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้ นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจั ย
ที่เป็ นที่ ย อมรับ และมีวัต ถุ ประสงค์ที่ชัด เจนเพื่อให้ ได้ ม าซึ่งข้อ มู ลคำตอบหรือข้ อสรุปรวมที่ เป็ นประโยชน์ และนำไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในงานของส่วนงานหรือมหาวิทยาลัย
๔.๕ ผลงานในลั กษณะอื่น หมายถึง สิ่ งประดิ ษฐ์ห รือ งานสร้างสรรค์ หรือ ผลงานด้า นศิล ปะ ตกแต่ ง
ซ่อมบำรุง ซึ่งมิใช่มีลักษณะเป็นเอกสาร หนังสือ คู่มือ หรืองานวิจัย โดยผลงานที่เสนอจะต้องประกอบด้วยบทวิเคราะห์
ที่อธิบายและชี้ให้เห็นว่างานดังกล่าวเป็นประโยชน์และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในงาน ทั้งนี้ ผลงาน
ดังกล่าวต้องเป็นผลงานที่ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานที่แสดงถึงคุณค่าของผลงานนั้น
๕. การเผยแพร่งานวิจัย หมายถึง การเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
๕.๑ เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็น
รูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน
๕.๒ เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นที่มีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ

เอกสารแนบ ๖/๒
๕.๓ นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการ
บรรณาธิการและนำไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
๕.๔ การเผยแพร่ ร ายงานการวิจั ย ฉบั บ สมบู รณ์ ที่ มี รายละเอี ย ดและความยาว ต้ อ งแสดงหลั ก ฐาน
ว่าได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชานั้น
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
เมื่อได้เผยแพร่ตามลักษณะข้างต้นและได้มีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” นั้นแล้ว
การนำ “งานวิจัย” นั้น มาแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาเสนอขอกำหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
และให้มีการประเมินคุณภาพ “งานวิจัย” นัน้ อีกครั้งหนึ่งจะกระทำไม่ได้

เอกสารแนบ ๗/๑
เอกสารแนบ ๗
ท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------------------แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน
คู่มอื

งานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์

งานวิจัย

ผลงานลักษณะอื่น

ผู้ร่วมงาน จำนวน.................คน แตละคนมีสว่ นร่วมดังนี้
ชื่อผู้ร่วมงาน

ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

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