
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่ง และการ
แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ 
ให้ดํารงตําแหน่งท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย 

21 มกราคม 2563



ตําแหน่ง
ประเภทท่ัวไป

ระดับ
ปฏิบัติงาน

ระดับชํานาญ
งาน

ระดับชํานาญ
งานพิเศษ

6 ปี 

ปวส. ≥4 ปี 
ปวท. ≥5 ปี 
ปวช. ≥6 ปี 



ตําแหน่งกลุ่ม
วิชาชีพเฉพาะ

ระดับ
ปฏิบัติงาน

ระดับชํานาญ
การ

ระดับชํานาญ
การพิเศษ

ระดับ
เชี่ยวชาญ

ระดับ
เชี่ยวชาญ
พิเศษ

4 ปี 
ป.เอก ≥2 ปี 
ป.โท. ≥4 ปี 
ป.ตรี ≥6 ปี 3 ปี 2 ปี 



หลักเกณฑ์การพิจารณา 

4. ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็น
สําหรับตําแหน่งท่ีประเมิน 

3. ผลสัมฤทธ์ิของงานตามตัวช้ีวัด
ของตําแหน่งท่ีครองอยู่ 

7. การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ
บริการต่อสังคม (ต.เช่ียวชาญ) 

8. ความเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการ หรือวิชาชีพ  
   (ต.เช่ียวชาญพิเศษ) 

5. ผลงานท่ีแสดงถึงความเป็น 
ผู้ชํานาญงาน/ผู้ชํานาญงานพิเศษ/ผู้ชํานาญการ/ผู้ชํานาญการ

พิเศษ/ผู้เช่ียวชาญ/ผู้เช่ียวชาญพิเศษ 

2. ประเมินค่างาน  

1. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

6. จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 



เปร ียบเท ียบโครงสร ้างความก้าวหน้าตําแหน่งของสายสน ับสนุน

ม.เชียงใหม่ 

สายสนับสนุน 

วิชาชีพเฉพาะ 
(ปฏิบัติการ) 

สนับสนุนท่ัวไป 
(ปฏิบัติการ) 

สนับสนุนวิชาการ 
(ปฏิบัติการ) 

ชํานาญการ 
11,200 บาท 

ชํานาญการ 
5,000 บาท 

ชํานาญการ 
7,000 บาท 

ชํานาญงาน 
(ต่ํากว่า ป.ตรี) 

เช่ียวชาญ 
19,800 บาท 

เช่ียวชาญพิเศษ 
26,000 บาท 

สนับสนุนท่ัวไป 
(ช่วยปฏิบัติการ) 

ม.อุบล ม.มหิดล 

สายสนับสนุน 

วิชาชีพเฉพาะ 
(ปฏิบัติการ) 

สนับสนุนท่ัวไป 
(ปฏิบัติการ) 

สนับสนุนวิชาการ 
(ปฏิบัติการ) 

ชํานาญการพิเศษ 
11,200 บาท 

ชํานาญการพิเศษ 
5,000 บาท 

ชํานาญการพิเศษ 
7,000 บาท 

ชํานาญงาน 
(ต่ํากว่า ป.ตรี) 

เช่ียวชาญ 
19,800 บาท 

เช่ียวชาญพิเศษ 
26,000 บาท 

สนับสนุนท่ัวไป 
(ช่วยปฏิบัติการ) 

ชํานาญการ 
5,000 บาท 

ชํานาญงานพิเศษ 
5,000 บาท 

คณะกรรมการ
ประเมินจะ

พิจารณาเป็น
กรณีๆ ไป 

ตําแหน่งประเภท 
วิชาชีพเฉพาะ 

ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
13,000 บาท 

ระดับเช่ียวชาญ 
9,900 บาท 

ระดับชํานาญการพิเศษ 
5,600 บาท 

ระดับชํานาญการ 
3,500 

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับเช่ียวชาญ 
3,500 บาท 

ตําแหน่งประเภท 
เช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
5,600 บาท 



ม.สุรนารี 

ตําแหน่งประเภท 
วิชาชีพเฉพาะ 

ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
13,000 บาท 

ระดับเช่ียวชาญ 
9,900 บาท 

ระดับชํานาญการพิเศษ 
5,600 บาท 

ระดับชํานาญการ 
3,500 

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับชํานาญการ 
- 

ตําแหน่งประเภท 
เช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ 
3,500 บาท 

ม.นเรศวร 

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ระดับเช่ียวชาญ 
7,500 บาท 

ระดับชํานาญการพิเศษ 
6,500 บาท 

ระดับชํานาญการ 
5,700 

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับชํานาญงาน 
2,500 

ตําแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับปฏิบัติงาน 

ระดับชํานาญงานพิเศษ 
4,000 

เปรียบเทียบโครงสร้างความก้าวหน้าตําแหน่งของสายสนับสนุน 

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
1x.xxx-2x,xxx บาท 

ระดับเชี่ยวชาญ 
1x,xxx บาท 

ระดับชํานาญการพิเศษ 
7,000 บาท 

ระดับชํานาญการ 
3,500 

ระดับปฏิบัติการ 

ระดับชํานาญงาน 
2,500 

ตําแหน่งประเภทท่ัวไป 

ระดับปฏิบัติงาน 

ระดับชํานาญงานพิเศษ 
5,000 









Q&A



Q1. จะขอย่ืนได้เม่ือไหร่?

A1: ยื่นได้นับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป



Q2. จะขอยื่นต้องทําอย่างไรบ้าง?

A2: ศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่ง และการแต่งต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ให้ดํารง
ตําแหน่งท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 2561…...ให้เข้าใจ และ
ดําเนินการตามขั้นตอนท่ีกําหนด







Q3. อะไรคือสิ่งแรกท่ีต้องดําเนินการก่อน
ขอย่ืนกําหนดตําแหน่ง?

A3.1: ขอประเมินค่างาน 
- ตามข้อบังคับ ข้อ 9  
- เอกสารแนบ 1 (ชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ) 
- เอกสารแนบ 2 (ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ)
- เอกสารแนบ 3 (เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ) 
- เอกสารแนบ 4 (สําหรับสายบริหาร)



Q3. อะไรคือสิ่งแรกท่ีต้องดําเนินการก่อน
ขอย่ืนกําหนดตําแหน่ง?

A3.2: มีผลประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน 
- ตามข้อบังคับ ข้อ 14



Q4. ผลงานอะไรบ้างที่ต้องใช้เพื่อขอ
ยื่นกําหนดตําแหน่ง?

A4: ตามข้อบังคับ ข้อ 11  
- ข้อบังคับ ข้อ 11 (2) = ชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ 
- ข้อบังคับ ข้อ 11 (3) = ชํานาญการ (ก1)/ชํานาญการพิเศษ (ก2)
- ข้อบังคับ ข้อ 11 (3) = เช่ียวชาญ (ก3)/เช่ียวชาญพิเศษ (ก4) 
- ข้อบังคับ ข้อ 11 (3) = สําหรับสายบริหาร (ข), (ค), (ง), (จ) 



Q5. วิธีการพิจารณาผลงานเป็นอย่างไร?

A5: ตามข้อบังคับ ข้อ 12-21
วิธีปกติ  
- ผู้ประเมิน 3 คน 
- ใช้เสียงข้างมาก  
- ชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ = 
ดีข้ึนไป 

- เช่ียวชาญ /เช่ียวชาญพิเศษ = ดีมากข้ึนไป 
 



Q5. วิธีการพิจารณาผลงานเป็นอย่างไร?

A5: ตามข้อบังคับ ข้อ 12-21
วิธีพิเศษ  
- ผู้ประเมิน 5 คน 
- ต้องผ่านอย่างน้อย 4 ใน 5 คน 
- ชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ = 
ดีมากข้ึนไป 

- เช่ียวชาญ /เช่ียวชาญพิเศษ = ดีเด่นข้ึนไป 
 



Q6. เมื่อประเมินผลงานผ่านแล้วจะได้รับ
การแต่งต้ังอย่างไร?

A6: ตามข้อบังคับ ข้อ 22-25 
- ชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ/ชํานาญการ/ชํานาญการ

พิเศษ/เช่ียวชาญ = แต่งตั้งโดยอธิการบดี 
- เช่ียวชาญพิเศษ = สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และเสนอ ก.พ.อ. 

เสนอรัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงท่ีสังกัด เสนอนายกรัฐมนตรเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 
 



Q7. เมื่อประเมินผลงานแล้ว ไม่ผ่าน จะขอ
ทบทวนการพิจารณาผลงานได้หรือไม่?

A7: ได้ ตามข้อบังคับ  หมวด 4 ข้อ 26-27 
 

 

 



…เตรียมตัวให้พร้อม… 
“กล้าที่จะก้าว...เพื่อวันที่ก้าวหน้า”


