
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 
ว่าด้วย การกําหนดระดับตําแหน่ง และการ

แต่งตั;งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ให้

ดํารงตําแหน่งที?สูงขึ ;น พ.ศ. 2561
รองศาสตราจารย ์ดร. เสมอ ถาน ้อย

9 กรกฎาคม 2562



ตําแหน่ง
ประเภททั=วไป

ระดับ
ปฏิบัต ิงาน

ระดับชํานาญ
งาน

ระดับชํานาญ
งานพิเศษ

6 ปี

ปวส. ≥4 ปี
ปวท. ≥5 ปี
ปวช. ≥6 ปี



ตําแหน่งกลุ ่ม
ว ิชาช ีพ
เฉพาะ

ระดับ
ปฏ ิบัต ิงาน

ระดับชํานาญ
การ

ระดับชํานาญ
การพ ิเศษ

ระดับ
เช ี =ยวชาญ

ระดับ
เช ี =ยวชาญ
พ ิเศษ

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

3 ปี 2 ปี



ตําแหน่งกลุ่ม
บริหารจัดการ

ระดับหัวหน ้างาน
หรือเทียบเท่า

ระดับชํานาญ
การ

ระดับชํานาญ
การพิเศษ

2 ปี 2 ปี

ตําแหน่งกลุ ่ม
บริหารจัดการ

ระดับ
ผู ้อํานวยการกอง
หรือเทียบเท่า

ระดับชํานาญ
การพิเศษ ระดับเชี =ยวชาญ

3 ปี 3 ปี

ตําแหน่งกลุ่ม
บริหารจัดการ

ระดับผู ้อํานวยการ
สํานักงานหรือ
เทียบเท่า

ระดับเชี =ยวชาญ ระดับเชี =ยวชาญ
พิเศษ

3 ปี 3 ปี



หล ักเกณฑ์การพ ิจารณา

4. ความร ู ้ ความสามารถ ท ักษะ และสมรรถนะท ี @จําเป็น
สําหร ับตําแหน่งท ี @ประเม ิน

3. ผลส ัมฤทธ ิ Iของงานตามต ัวช ี Kว ัด
ของตําแหน่งท ี @ครองอยู ่

7. การใช้ความร ู ้ความสามารถในงานสน ับสนุนงานบร ิการว ิชาการหร ืองาน
ว ิชาชีพบร ิการต่อส ังคม (ต.เช ี @ยวชาญ)

8. ความเป็นท ี @ยอมร ับในวงว ิชาการ หร ือว ิชาชีพ 
   (ต.เช ี @ยวชาญพ ิเศษ)

5. ผลงานท ี @แสดงถ ึงความเป็น
ผู ้ชํานาญงาน/ผูชํ้านาญงานพ ิเศษ/ผู ้ชํานาญการ/
ผู ้ชํานาญการพ ิเศษ/ผู ้เช ี @ยวชาญ/ผู ้เช ี @ยวชาญพ ิเศษ

2. ประเม ินค ่างาน 

1. คุณสมบ ัต ิเฉพาะตําแหน่ง

6. จร ิยธรรมและจรรยาบรรณทางว ิชาชีพ



เปร ียบเท ียบโครงสร ้างความก ้าวหน ้าตําแหน่งของสายสน ับสนุน

ม.เช ียงใหม่

สายสน ับสนุน

ว ิชาชีพเฉพาะ
(ปฏิบ ัต ิการ)

สน ับสนุนท ั @วไป
(ปฏิบ ัต ิการ)

สน ับสนุนว ิชาการ
(ปฏิบ ัต ิการ)

ชํานาญการ
11,200 บาท

ชํานาญการ
5,000 บาท

ชํานาญการ
7,000 บาท

ชํานาญงาน
(ตํ@ากว่า ป.ตร)ี

เชี @ยวชาญ
19,800 บาท

เชี @ยวชาญพิเศษ
26,000 บาท

สน ับสนุนท ั @วไป
(ช่วยปฏ ิบ ัต ิการ)

ม.อุบล ม.มห ิดล

สายสน ับสนุน

ว ิชาชีพเฉพาะ
(ปฏิบ ัต ิการ)

สน ับสนุนท ั @วไป
(ปฏิบ ัต ิการ)

สน ับสนุนว ิชาการ
(ปฏิบ ัต ิการ)

ชํานาญการพ ิเศษ
11,200 บาท

ชํานาญการพ ิเศษ
5,000 บาท

ชํานาญการพิเศษ
7,000 บาท

ชํานาญงาน
(ตํ@ากว่า ป.ตร)ี

เชี @ยวชาญ
19,800 บาท

เชี @ยวชาญพิเศษ
26,000 บาท

สน ับสนุนท ั @วไป
(ช่วยปฏ ิบ ัต ิการ)

ชํานาญการ
5,000 บาท

ชํานาญงานพ ิเศษ
5,000 บาท

คณะกรรมการ
ประเมินจะ
พิจารณาเป็น
กรณีๆ ไป

ตําแหน่งประเภท
ว ิชาชีพเฉพาะ

ระด ับเชี @ยวชาญพิเศษ
13,000 บาท

ระด ับเชี @ยวชาญ
9,900 บาท

ระด ับชํานาญการพ ิเศษ
5,600 บาท

ระด ับชํานาญการ
3,500

ระด ับปฏ ิบ ัต ิการ

ระด ับเชี @ยวชาญ
3,500 บาท

ตําแหน่งประเภท
เชี @ยวชาญเฉพาะ

ระด ับปฏ ิบ ัต ิการ

ระด ับเชี @ยวชาญพิเศษ
5,600 บาท



ม.สุรนาร ี

ตําแหน่งประเภท
ว ิชาชีพเฉพาะ

ระด ับเชี @ยวชาญพิเศษ
13,000 บาท

ระด ับเชี @ยวชาญ
9,900 บาท

ระด ับชํานาญการพ ิเศษ
5,600 บาท

ระด ับชํานาญการ
3,500

ระด ับปฏ ิบ ัต ิการ

ระด ับชํานาญการ
-

ตําแหน่งประเภท
เชี @ยวชาญเฉพาะ

ระด ับปฏ ิบ ัต ิการ

ระด ับชํานาญการพ ิเศษ
3,500 บาท

ม.นเรศวร

ตําแหน่งประเภทว ิชาชีพเฉพาะ
หร ือเชี @ยวชาญเฉพาะ

ระด ับเชี @ยวชาญ
7,500 บาท

ระด ับชํานาญการพ ิเศษ
6,500 บาท

ระด ับชํานาญการ
5,700

ระด ับปฏ ิบ ัต ิการ

ระด ับชํานาญงาน
2,500

ตําแหน่งประเภทท ั @วไป

ระด ับปฏ ิบ ัต ิงาน

ระด ับชํานาญงานพ ิเศษ
4,000

เปร ียบเท ียบโครงสร ้างความก ้าวหน ้าตําแหน่งของสายสน ับสนุน

ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเช ี @ยวชาญเฉพาะ

ระด ับเช ี @ยวชาญพิเศษ
1x.xxx-2x,xxx บาท

ระด ับเช ี @ยวชาญ
1x,xxx บาท

ระด ับชํานาญการพ ิเศษ
7,000 บาท

ระด ับชํานาญการ
3,500

ระด ับปฏิบ ัติการ

ระด ับชํานาญงาน
2,500

ตําแหน่งประเภททั=วไป

ระด ับปฏิบ ัติงาน

ระด ับชํานาญงานพ ิเศษ
5,000



Q&A



Q1. จะขอยื?นได้เมื?อไหร่?

A1: ยื @นได้น ับต ั Kงแต่บ ัดนี Kเป็นต้นไป



Q2. จะขอยื?นต้องทําอย่างไรบ้าง?

A2: ศึกษาข้อบ ังค ับมหาวิทยาล ัยพะเยา 
ว่าด ้วย การกําหนดระด ับตําแหน่ง และการ
แต่งต ั Kงพน ักงานมหาวิทยาล ัยสายบริการ ให้
ดํารงตําแหน่งที @สูงขึ Kน พ.ศ. 2561…...ให้เข้าใจ 
และดําเนินการตามข ั Kนตอนที @กําหนด



Q3. อะไรคือสิ?งแรกที?ต้องดําเนินการก่อนขอ
ยื?นกําหนดตําแหน่ง?

A3: ขอประเมินค่างาน
- ตามข้อบ ังค ับ ข้อ 9 
- เอกสารแนบ 1 (ชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ)
- เอกสารแนบ 2 (ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ)
- เอกสารแนบ 3 (เชี @ยวชาญ/เชี @ยวชาญพิเศษ)
- เอกสารแนบ 4 (สําหร ับสายบริหาร)



Q4. ผลงานอะไรบ้างที?ต้องใช้เพื?อขอยื?น
กําหนดตําแหน่ง?

A4: ตามข ้อบ ังค ับ ข ้อ 11 
- ข ้อบ ังค ับ ข ้อ 11 (2) = ชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ
- ข ้อบ ังค ับ ข ้อ 11 (3) = ชํานาญการ (ก1)/ชํานาญการ

พ ิเศษ (ก2)
- ข ้อบ ังค ับ ข ้อ 11 (3) = เช ี @ยวชาญ(ก3)/เช ี @ยวชาญพิเศษ

(ก4)
- ข ้อบ ังค ับ ข ้อ 11 (3) = สําหร ับสายบร ิหาร(ข), (ค), (ง), (จ) 



Q5. วิธีการพิจารณาผลงานเป็นอย่างไร?

A5: ตามข ้อบ ังค ับ ข ้อ 12-21
ว ิธ ีปกติ 
- ผู ้ประเม ิน 3 คน
- ใช ้เส ียงข ้างมาก 
- ชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ/ชํานาญการ/ชํานาญการ
พ ิเศษ = ดขี ึ Kนไป

- เช ี @ยวชาญ /เช ี @ยวชาญพิเศษ = ดีมากข ึ Kนไป



Q5. วิธีการพิจารณาผลงานเป็นอย่างไร?

A5: ตามข ้อบ ังค ับ ข ้อ 12-21
ว ิธ ีพ ิเศษ 
- ผู ้ประเม ิน 5 คน
- ต้องผ่านอย่างน ้อย 4 ใน 5 คน
- ชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ/ชํานาญการ/ชํานาญการ
พ ิเศษ = ดีมากข ึ Kนไป

- เช ี @ยวชาญ /เช ี @ยวชาญพิเศษ = ดีเด่นข ึ Kนไป



Q6. เมื?อประเมินผลงานผ่านแล้วจะได้รับการ
แต่งตั;งอย่างไร?

A6: ตามข ้อบ ังค ับ ข ้อ 22-25 
- ชํานาญงาน/ชํานาญงานพิเศษ/ชํานาญการ/ชํานาญการ

พ ิเศษ/เช ี @ยวชาญ= แต่งต ั Kงโดยอธิการบดี
- เช ี @ยวชาญพิเศษ= สภามหาว ิทยาล ัยอนุม ัต ิ และเสนอ 

ก.พ.อ. เสนอร ัฐมนตร ีเจ ้าของกระทรวงท ี @ส ังก ัด เสนอนายกร ัฐ
มนตรเพ ื @อทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ แต่งต ั Kง



Q7. เมื?อประเมินผลงานแล้ว ไม่ผ่าน จะขอ

ทบทวนการพิจารณาผลงานได้หรือไม่?

A7: ได ้ตามข้อบ ังค ับ  หมวด 4 ข้อ 26-27 



…เตรียมตัวให้พร้อม… 
“กล้าที?จะก้าว...เพื?อวันที?ก้าวหน้า”


