
 
 

 

 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลยั  

สายบรกิาร ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

โดยที่ เป็นการสมควรให้มีการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย                

ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับ

ต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาให้ด ารงต าแหนง่ที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือน                   

ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสู งขึ้น (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ ก.พ.อ.                       

เรื่อง มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒                       

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา                    

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕                

ความในข้อ ๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม  ครั ้งที ่ ๒ /๒๕๖๑                     

เมื ่อวันที ่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการนโยบาย ด้านการบริหารงานบุคคลของ

มหาว ิทยาล ัยพะเยา ในคราวประชุม  ครั ้งที ่ ๒ /๒๕๖๑ เมื ่อว ันที ่ ๓  ส ิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                      

และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑               

จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี ้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี ้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  การก าหนดระดับต าแหนง่และ

การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ใหด้ ารงต าแหน่งที่สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแตว่ันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายด้านการบริหารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัยพะเยา 



๒/๑๖ 
 

“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา 

“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา 

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และหมายความรวมถึงหน่วยงานภายในส่วนงาน หรือหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า                 

ตามมาตรา ๘ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

“พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประเภทประจ า สายบริการ หมายความรวมถึงพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ต าแหน่ง” หมายความว่า ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ กลุ่มบริหารจัดการ             

กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มบริการทั่วไป ตามความในข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และความในข้อ ๒๐ (ค) (๒) และ (๓) ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๕ 

“ผลงานที่ให้ปรับปรุง” หมายความว่า การให้ปรับปรุงผลงานชิ้นเดิมที่ยังไม่เข้าเกณฑ์

เฉพาะส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเท่านั้น มิใช่เป็นการท าผลงานชิ้นใหม่ หรือส่งผลงานชิ้นใหม่

ให้พิจารณาแทน 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่งของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้คณะกรรมการนโยบาย                 

เป็นผู้วนิิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๕ การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เว้นแต่มี ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ด าเนินการไปตามข้อบังคับว่าด้วยการนัน้ 

ข้อ ๖ หลักเกณฑ์และการก าหนดระดับต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นต้องสอดคล้องกับ                  

กรอบของต าแหน่งระดับที่สูงขึน้ และแผนพัฒนาก าลังคนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ข้อ ๗ การก าหนดระดับต าแหน่งใดให้สูงขึ้น ต าแหน่งนั้นจะต้องมีหน้าที่  และความรับผิดชอบ 

คุณภาพ และความยุ่งยากของงานในต าแหน่งเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญถึงขนาดที่จะต้อง

ก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น โดยต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส ภายใต้เงื่อนไข ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ต้องเป็นต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 



๓/๑๖ 
 

(๒) ไม่มีผลใหม้ีการเพิ่มงบประมาณหมวดเงนิเดือนและค่าจ้างประจ าที่ใช้ในการจ้างบุคลากร 

(๓) ไม่มผีลอันท าใหอ้ัตราก าลังเพิ่มขึ้น 

(๔) ต้องค านงึถึงความมปีระสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน และความประหยัด 

 

หมวด ๒ 

การประเมินค่างานของต าแหน่ง 

ข้อ ๘ การก าหนดระดับต าแหน่ง ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนงาน และประเมิน             

ค่างาน เพื่อวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่  และความรับผิดชอบ คุณภาพ และ                

ความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน โดยก าหนด

หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ภารกิจของส่วนงาน และหลักเกณฑ์การประเมินค่างานตามประเภทต าแหน่ง 

ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ต าแหน่งกลุ่มบริการทั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิ เศษ                

ต าแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ก าหนดให้มีได้ทั้งส่วนงาน              

ที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนงานที่ท าหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการและ

ส่วนงานที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เช่น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ส านักงานอธิการบดี หรือส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และรวมถึงหน่วยงานภายในส านักงาน                   

ส่วนงาน หน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี หรือส านักงานสภามหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานภายใน

ส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า หรือหน่วยงานภายในอื่นที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้ง โดยก าหนด

องค์ประกอบหลักในการประเมนิค่างานและแบบประเมินค่างาน ดังนี ้

     (ก) องค์ประกอบหลักในการประเมนิ 

          (ก ๑) หนา้ที่และความรับผดิชอบ 

          (ก ๒) ความยุ่งยากของงาน 

          (ก ๓) การก ากับตรวจสอบ 

          (ก ๔) การตัดสินใจ 

     (ข) แบบประเมินค่างานตามประเภทต าแหนง่ 

          (ข ๑) ต าแหน่งกลุ่มบริการทั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญ  

งานพิเศษ ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายข้อบังคับนี้ 

          (ข ๒ ) ต าแหน่งกลุ่มวิชาชีพ เฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับ               

ช านาญการพิเศษ ใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายข้อบังคับนี้ 

(๒) ต าแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ก าหนดให้มี

เฉพาะส่วนงานที่ปฏิบัติภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนงานที่ท าหน้าที่สอน วิจัย ให้บริการ

วิชาการ เช่น คณะ วิทยาลัย  และส านักงานอธิการบดี  หรือส่วนงานอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่า                     

โดยก าหนดองคป์ระกอบหลักในการประเมนิค่างานสามด้าน ประกอบด้วยสิบองค์ประกอบย่อย ดังนี้ 

    



๔/๑๖ 
 

(ก) ดา้นความรู้และทักษะที่จ าเป็นในงาน 

          (ก ๑) ความรูแ้ละความช านาญงาน 

          (ก ๒) การบริหารจัดการ 

          (ก ๓) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 

    (ข) ด้านความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

          (ข ๑) กรอบแนวความคิดในการแก้ปัญหา 

          (ข ๒) อิสระในการคิด 

          (ข ๓) ความท้าทายในงาน 

    (ค) ดา้นภาระงานที่รับผดิชอบ 

          (ค ๑) การวิเคราะหข์้อมูล 

          (ค ๒) อิสระในการปฏิบัติงาน 

          (ค ๓) ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน 

          (ค ๔) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่ง 

  โดยใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๓ ท้ายข้อบังคับนี้ 

(๓) ต าแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ 

ในกรณีต าแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน หัวหน้าหน่วยงานภายใน

ส่วนงาน ระดับผู้อ านวยการกอง หรือเทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ก าหนด

องค์ประกอบหลักในการประเมนิค่างาน ดังนี้ 

     (ก) หน้าที่และความรับผดิชอบ 

     (ข) ความยุ่งยากของงาน 

     (ค) การก ากับตรวจสอบ 

     (ง) การตัดสนิใจ 

     (จ) การบริหารจัดการ 

  โดยใช้แบบประเมินค่างานตามเอกสารแนบ ๔ ท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๙ วิธีการประเมินค่างานของต าแหน่งตามข้อ ๘ ระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ 

ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน                

โดยมีองคป์ระกอบ ดังนี้ 

 (ก) ระดับส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายในส่วนงาน 

มีองค์ประกอบดังนี้ 

  ๑. อธิการบดี หรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย   ประธานกรรมการ 

  ๒. ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการ 

  ๓. หัวหนา้หนว่ยงานภายในของผู้เข้ารับการประเมิน กรรมการ 

๔. หัวหนา้หนว่ยงานภายในที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ 

๕. ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่    กรรมการและเลขานุการ  



๕/๑๖ 
 

อาจแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่                    

เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ 

  (ข) ระดับส่วนงานวิชาการ และส่วนงานอื่น มีองค์ประกอบดังนี้ 

  ๑. หัวหนา้ส่วนงาน หรอืผูท้ี่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย  ประธานกรรมการ 

  ๒. ผูบ้ังคับบัญชาช้ันตน้ของผู้เข้ารับการประเมิน  กรรมการ 

  ๓. ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกส่วนงาน   กรรมการ 

  ๔. หัวหนา้ส านักงานคณะ    กรรมการ 

    หรอืผูท้ี่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย 

๕. ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่    กรรมการและเลขานุการ  

อาจแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่                    

เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ 

ให้คณะกรรมการประเมินค่างานมีอ านาจหน้าที่ในการประเมินค่างานตามองค์ประกอบและ

หลักเกณฑ์ตามข้อ ๘  

ทั้ งนี้  การประเมิ นค่ างานของต าแหน่ งระดับ เช่ียวชาญ  และระดั บ เช่ียวชาญพิ เศษ                       

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน ประกอบด้วย ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท

ผู้บริหาร ซึ่งมีอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และรองอธิการบดี จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน                 

เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ แล้วน าผลการประเมินค่างานเสนอ                             

คณะกรรมการนโยบาย เพื่อพิจารณาอนุมัตกิ าหนดกรอบต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

 

หมวด ๓ 

การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบรกิาร ให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 

ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์และการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ต้องเป็นต าแหน่งที่มหาวิทยาลัย                  

ได้ประเมนิค่างานแล้ว ทั้งนี ้ให้พิจารณาจากองค์ประกอบดังตอ่ไปนี้ 

(๑) การประเมนิค่างาน 

(๒) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๓) ความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

(๔) ส าหรับต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ              

ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ จะต้องมีองค์ประกอบด้านผลงาน              

ที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน ผู้ช านาญงานพิเศษ ผู้ช านาญการ ผู้ช านาญการพิเศษ ผู้เช่ียวชาญและ

ผูเ้ชี่ยวชาญพิเศษ 

 

 



๖/๑๖ 
 

ข้อ ๑๑ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ก าหนดตามประเภท

ต าแหน่ง ดังนี้ 

(๑) ต าแหนง่กลุ่มบริหารจัดการ ให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารกลุ่มบริหารจัดการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยและ

ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 (๒) ต าแหน่งกลุ่มบริการทั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ                   

ต้องประเมินตามองคป์ระกอบ ดังนี้ 

    (๒.๑) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ระดับช านาญงาน 

(๑) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ

ได้ไม่ต่ ากว่านีแ้ละต้องด ารงต าแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  

(๒) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่น

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านีแ้ละต้องด ารงต าแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี  

(๓) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น        

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านีแ้ละต้องด ารงต าแหน่งในระดับปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

(๔) ตอ้งได้รับเงนิเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับช านาญงาน 

  (๒.๒) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ระดับช านาญงานพิเศษ ต้องด ารง

ต าแหน่งระดับช านาญงานมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๖ ปี 

  (๒.๓) องค์ประกอบการประเมนิ ดังนี้ 

   (ก) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

            (ข) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น

ส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

            (ค) ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญงาน หรือผู้ช านาญงานพิเศษ 

ได้แก่ 

                (ค ๑) ระดับช านาญงานต้องมีคู่มือปฏิบัติงานหลัก

อย่างนอ้ยหนึ่งเล่ม 

                (ค ๒) ระดับช านาญงานพิเศษ ต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน

หลักอย่างน้อยหนึ่งเล่ม และผลงานเชิงวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อย

หนึ่งเรื่อง 

            (ง) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณา

ก าหนดต าแหน่งระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ 

 

 



๗/๑๖ 
 

(๓) ต าแหน่งกลุ่มวชิาชีพเฉพาะ 

(ก) กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้าน หรอืเฉพาะทาง 

(ก ๑) ระดับช านาญการ ต้องประเมินตามองคป์ระกอบ ดังนี้ 

(ก ๑.๑) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(ก  ๑ .๑ .๑ ) ได้ รั บ ป ริญ ญ าตรี  ห รือ คุณ วุฒิ อ ย่ างอื่ น              

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ้และตอ้งด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

(ก ๑.๑.๒) ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบ               

ได้ไม่ต่ ากว่านี ้และต้องด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

(ก  ๑ .๑ .๓ ) ได้ รับ ปริญญ าเอก  หรือคุณ วุฒิ อย่ างอื่ น             

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี ้และตอ้งด ารงต าแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๒ ปี 

(ก ๑.๑.๔) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของต าแหน่ง

ระดับช านาญการ  

กรณี เปลี่ยนต าแหน่งหากลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในต าแหน่งเดิม                   

มีลักษณะงานที่สอดคล้องกับต าแหน่งใหม่ อาจน าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเดิมมานับรวมกัน                

กับต าแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี ้ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาเป็นกรณีไป 

(ก ๑.๒) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

             (ก ๑.๓)  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 

            (ก ๑.๔)  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการ ได้แก่ 

                         (ก ๑.๔.๑)  คู่มอืปฏิบัติงานหลักอย่างนอ้ย ๑ เล่ม และ 

                         (ก ๑.๔.๒)  ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรืองานวิจัย 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานในหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 

             (ก ๑.๕)  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณาก าหนด

ต าแหน่งระดับช านาญการ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ใน                

ข้อ ๑๓ 

(ก ๒)  ระดับช านาญการพิเศษ ต้องประเมินตามองคป์ระกอบ ดังนี้ 

 (ก ๒.๑) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ต้องด ารงต าแหนง่ระดับช านาญการ 

มาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๔ ปี 

 (ก ๒.๒) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 

 (ก ๒.๓) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 

  (ก ๒.๔)  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ ได้แก ่

                          (ก  ๒ .๔ .๑ ) ผ ล งาน เชิ งวิ เค ร าะห์  ห รื อ สั ง เค ร าะห ์             

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของหน่วยงาน อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง และ 



๘/๑๖ 
 

                    (ก ๒.๔.๒) งานวิจัย หรือผลงานลักษณะอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อ

หนว่ยงาน อย่างนอ้ยหนึ่งเรือ่งหรอืรายการ 

(ก ๒.๕) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณาก าหนด

ต าแหน่ งระดั บ ช านาญ การพิ เศษ  ต้ อ งค านึ งถึ งจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิ ชา ชีพ                  

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ 

(ก ๓)  ระดับเชี่ยวชาญ ต้องประเมินตามองคป์ระกอบดังนี้ 

 (ก ๓.๑) คุณสมบัติเฉพาะต าแหนง่ ต้องด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ

พิเศษ มาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี 

  (ก ๓.๒)  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหนง่ที่ครองอยู่ 

(ก ๓.๓)  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 

(ก ๓.๔)  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ 

(ก ๓.๔.๑)  ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน

ลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง หรอืรายการ และ 

(ก ๓.๔.๒)  งานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

หรอืระดับนานาชาติ อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง 

(ก ๓.๕) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ

วิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น ค าแนะน า หรือเสนอแนะ  การให้

ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิค              

และวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรอืการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ นั้น ๆ 

(ก ๓.๖)  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณาก าหนด

ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ต้องค านงึถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๓ 

(ก ๔) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องประเมินตามองคป์ระกอบดังนี้ 

 (ก ๔.๑) คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ต้องด ารงต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ

มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

  (ก ๔.๒)  ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีว้ัดของต าแหนง่ที่ครองอยู่ 

  (ก ๔.๓)  ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 

(ก ๔.๔)  ผลงานที่แสดงความเป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษ ได้แก ่

                         (ก ๔.๔.๑)  ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือผลงาน

ลักษณะอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง หรอืรายการ และ 

                         (ก ๔.๔.๒)  งานวิจัย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ

หรอืระดับนานาชาติ อย่างนอ้ยหนึ่งเรื่อง 



๙/๑๖ 
 

(ก ๔.๕) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการ

วิชาการ หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม เช่น การให้ความเห็น  ค าแนะน า หรือเสนอแนะ                     

การให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ 

เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานสนับสนุน งานบริการวิชาการ หรอืงานวิชาชีพ 

นั้น ๆ 

(ก ๔.๖)  ความเป็นที่ยอมรับในงานด้านนั้น ๆ หรือในวงวิชาการหรือ

วิชาชีพ หมายถึง ผลงานได้รับการยอมรับ ยกย่อง หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรอืผลการปฏิบัติงาน

สนับสนุนงานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพ หรือในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางใน

ระดับชาติ หรอืระดับนานาชาติ 

                     (ก ๔.๗)  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การพิจารณา

ก าหนดต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ตอ้งค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตามที่ก าหนด

ไว้ในข้อ ๑๓ 

(ข) กรณีหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน             

ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี สามารถขอเทียบต าแหน่ง

ระดับช านาญการ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหนง่ที่สูงขึ้น 

(ค) กรณี หัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน                    

ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ได้รับอนุมัติขอเทียบต าแหน่งระดับช านาญการ มาแล้ว                  

ไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีสทิธิขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึน้ ระดับช านาญการพิเศษ ตามองคป์ระกอบดังนี้ 

(๑ ) ผลสั มฤทธิ์ ของงานตามตั ว ชี้ วั ด ของต าแหน่ งที่ ค รองอยู่               

และแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหน่งใหม่ 

(๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 

(๓) สมรรถนะทางการบริหาร 

(ง) กรณีหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อ านวยการกอง หรือ

เทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี สามารถขอเทียบต าแหน่ง

ระดับช านาญการพิเศษ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหนง่ที่สูงขึ้น 

(จ) กรณีหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน ระดับผู้อ านวยการกอง หรือ

เทียบเท่า ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ได้รับอนุมัติขอเทียบต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ 

มาแล้วไม่นอ้ยกว่า ๓ ปี มีสทิธิขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึน้ ระดับเชี่ยวชาญ ตามองคป์ระกอบดังนี้ 

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิด

ในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหนง่ใหม่ 

(๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 



๑๐/๑๖ 
 

(๓) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ 

หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือเสนอแนะการให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางาน

สนับสนุน 

(๔) สมรรถนะทางการบริหาร 

(ฉ ) กรณี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่น              

ที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี    

สามารถขอเทียบต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอก าหนดต าแหนง่ที่สูงขึ้น 

(ช ) กรณี ผู้ อ านวยการส านั ก งานอธิการบดี  หรือหั วหน้ าหน่ วยงาน                  

อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ได้รับอนุมัติขอเทียบต าแหน่ง        

ระดับเช่ียวชาญ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีสิทธิขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ระดับเช่ียวชาญพิเศษ                 

ตามองคป์ระกอบดังนี้ 

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ และแนวคิด

ในการพัฒนาปรับปรุงงานในต าแหนง่ใหม่ 

(๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ

ต าแหน่งที่จะประเมิน 

(๓) การใช้ความรู้ความสามารถในงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ 

หรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือเสนอแนะการให้ค าปรึกษาแนะน า การอบรมและเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับหลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนางาน

สนับสนุน 

(๔) สมรรถนะทางการบริหาร 

  การขอเทียบคุณสมบัติต าแหน่งในระดับที่ก าหนดไว้ของผู้ด ารงต าแหน่ง (ข) (ง) และ (ฉ)                           

ให้ด าเนินการตามแบบรายงานที่ก าหนดตามเอกสารแนบ ๕ ท้ายข้อบังคับนี้  

 ข้อ ๑๒ ผลงานที่น าเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างนอ้ยต้องมเีงื่อนไข ดังตอ่ไปนี ้

(๑) ต้องมิใช่ผลงานที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาและการฝกึอบรม 

(๒) ต้องมิใช่ผลงานเดิมที่ เคยใช้ในการประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ                 

ที่สูงขึน้มาแล้ว 

(๓) กรณีที่เป็นผลงานรว่มต้องระบุการมสี่วนรว่มและมีค ารับรองจากผู้มีส่วนรว่ม 

ข้อ  ๑๓  การประเมินเพื่ อแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  ต าแหน่งกลุ่มบริการทั่ วไป                     

ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่งกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ระดับช านาญการ               

ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ ตามข้อ ๑๑ (๒) และ (๓) (ก)                

ต้องค านงึถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ดังนี้ 



๑๑/๑๖ 
 

(๑) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนและ              

ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น  รวมทั้ งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน

วารสารวิชาการหรือวชิาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผดิว่าเป็นผลงานใหม่ 

(๒) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน               

ทางวิชาชีพของตนเองและแสดงหลักฐานของการคน้คว้า 

(๓) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ

ผูอ้ื่นและสิทธิมนุษยชน 

(๔) ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติ

มาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห ์

หรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตาม

ความเป็นจริงไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

(๕) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ ๑๔ เกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ                  

ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน หรือสมรรถนะทางการบริหาร รวมทั้งแบบประเมินบุคคล                

เพื่อแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ดังนี้ 

(๑) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบที่  ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕ ของคะแนนเต็ม จ านวนสองรอบ                      

การประเมิน ติดต่อกันก่อนวันยื่น เว้นแต่ ต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ  และระดับเช่ียวชาญพิเศษ                     

ผลการประเมินแต่ละรอบ ต้องมีคา่คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 

(๒) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 

หรือสรรถนะทางการบริหาร ผู้ขอก าหนดต าแหน่งต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับ ความคาดหวัง             

ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด  

(๓) แบบประเมินบุคคลเพื่อแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคล ก าหนด 

ข้อ ๑๕ ระดับคุณภาพของผลงาน ก าหนดเป็น ๕ ระดับ ดังนี้ 

(๑) ระดับต้องปรับปรุง 

(๒) ระดับพอใช้ 

(๓) ระดับดี 

(๔) ระดับดีมาก 

(๕) ระดับดีเด่น 

 

 

 

 



๑๒/๑๖ 
 

วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานมดีังนี้ 

(๑) วิธีปกติ วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยระดับ

คุณภาพของผลงาน ต้องไม่ต่ ากว่าระดับดี เว้นแต่ ต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 

ระดับคุณภาพของผลงาน ต้องไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 

(๒) วิธีพิเศษ วิธีการตัดสินคุณภาพของผลงานให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสี่ในหา้เสียง                  

ของที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ               

โดยระดับคุณภาพ ต้องไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก เว้นแต ่ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

ระดับคุณภาพของผลงาน ต้องไม่ต่ ากว่าระดับดีเด่น 

ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นให้กระท าได้สองวิธี คือ วิธีปกติ และวิธีพิเศษ 

ดังนี้ 

(๑) วิธีปกติ ผู้ได้รับการแตง่ตัง้ตอ้งมคีุณสมบัติ ดังนี้ 

(ก) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหนง่ 

(ข) ได้รับเงินเดอืนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแตง่ตัง้ 

(๒) วิธีพิ เศษ ได้แก่ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๑๑ (๒) และ (๓) (ก)                

ที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง                   

ทั้งนี้  มี เงื่อนไขว่าผู้ ได้รับการแต่งตั้ง  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้นต่ าของระดับที่จะแต่งตั้ ง                     

เช่น การแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน กรณีที่  คุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่งไม่ครบ                     

ตามที่ก าหนดไว้ หรือการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่ง

ระดับช านาญการมาก่อน เป็นต้น โดยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และผลงานที่มีระดับคุณภาพ             

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ 

 ข้อ ๑๗ การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น                 

ให้อธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

พิจารณาแตง่ตัง้พนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น โดยมีองคป์ระกอบ ดังนี้ 

  (๑) รองอธิการบดี ที่ดูแลรับผดิชอบด้านการบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการ 

  (๒) ผูท้รงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  กรรมการ 

       ด ารงต าแหน่งตั้งแตร่ะดับช านาญการพิเศษขึ้นไป หรอืเทียบเท่า 

  (๓) ผูท้รงคุณวุฒิ ภายในมหาวิทยาลัย จ านวนสองคน  กรรมการ 

  (๔) หัวหนา้ส่วนงาน หรอืหัวหนา้หนว่ยงานภายในส่วนงาน กรรมการ  

  (๕) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 

  (๖) ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่    กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ให้มีวาระคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อกีได้ 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล    

เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน  



๑๓/๑๖ 
 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ให้ด ารง

ต าแหน่งสูงขึ้นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  (๑) พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่งที่สูงขึ้น 

เว้นแตก่รอบต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 

  (๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน และประเมินสมรรถนะ

ทางการบริหาร ส าหรับต าแหน่งประเภทผูบ้ริหาร โดยอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการแทน

ได้ตามความเหมาะสม 

  (๓) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม     

และจรรยาบรรณทางวชิาชีพของผูเ้สนอขอรับการประเมินแตล่ะราย 

  (๔) พิจารณาสรุปผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาอนุมัต ิ 

ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวชิาชีพ ตามข้อ ๑๗ (๓) เพื่อพิจารณาผลงานในต าแหนง่ต่าง ๆ ใหแ้ตง่ตัง้ดังนี้ 

(๑) กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน หรือระดับช านาญการ 

กรรมการ จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความช านาญตรงกั บวิชาชีพ                     

ของต าแหน่งที่จะแตง่ตัง้ และต้องด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง หรอืเทียบเท่า 

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย              

แต่ต้องอยู่ต่างสังกัดส่วนงานกับผู้เสนอขอแต่งตั้ง หรือกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอีกอย่างน้อย

หนึ่งคน รวมจ านวนกรรมการทั้งหมด ไม่น้อยกว่าสามคน 

(๒) กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการพิเศษ 

ระดับเช่ียวชาญ หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ กรรมการจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ                     

ความช านาญ หรือความเช่ียวชาญตรงกับวิชาชีพของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งและต้องด ารงต าแหน่ง                 

ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่จะแตง่ตัง้ หรอืเทียบเท่า 

ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งตั้งจาก

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนด 

ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๖ (๒) ให้คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตามข้อ ๑๘ (๓) มีจ านวน

กรรมการไม่นอ้ยกว่าหา้คน 

วิธีการประเมินผลงานในต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ

หรือระดับช านาญการพิ เศษ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพแต่ละคน ท าการประเมินแล้วส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการประเมิน



๑๔/๑๖ 
 

พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ ๑๘ พิจารณาโดยจะไม่ท าการ

ประชุมก็ได้ 

กรณีการประเมินผลงานต าแหน่งระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จะต้องจัดให้มีการประชุม

พิจารณาผลงานรว่มกัน 

ข้อ ๒๑ ค านิยาม และแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้               

ในเอกสารแนบ ๖ และ ๗ ท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๒๒ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งตามข้อ ๑๑ ให้อธิการบดี โดยความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง เว้นแต่การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง                 

ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรี                                        

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อน าเสนอนายกรัฐมนตรี น าความกราบบังคมทูล  เพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ 

การแต่งตั้ งตามวรรคแรก ให้แต่งตั้ งได้ ไม่ก่อนวันที่กองการเจ้าหน้าที่  รับ เรื่อง หรือ                      

ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานเพิ่มเติม หรือไม่ก่อนวันที่รับผลงานฉบับที่สมบูรณ์แล้ว  และมีคุณภาพ               

ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

ข้อ ๒๓ เมื่อมีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นแล้ว                  

ให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและ

ความยุ่งยาก ของงานของต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งด้วย เพื่อใช้ในการก าหนดสิทธิประโยชน์ของต าแหน่ง

นั้น 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีมติให้ปรับปรุงผลงาน ให้ผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งปรับปรุงผลงาน                      

ได้ภายในระยะเวลาสามเดือน นับตั้งแต่วันที่รับทราบมติ ยกเว้น  กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็น                   

อาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ หากผลการพิจารณาผลงานที่ปรับปรุง

สมบูรณ์แล้วมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัย                    

ก าหนด วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต้องเป็นวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัย                   

รับผลงานฉบับที่ปรับปรุงสมบูรณ์แล้วแตก่รณี 

ข้อ ๒๕ มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนดต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระท า

ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ อันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาชีพและเป็นผู้ที่มีความประพฤติ              

ไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ ๑๑ (๒) และ (๓) (ก) ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับ   

ความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือน าผลงานของผู้อื่นไปใช้                  

ในการเสนอขอต าแหน่ง โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดพิจารณา              

การขอต าแหน่งในครั้งนั้น และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริง และความร้ายแรงแห่งการกระท าผิด



๑๕/๑๖ 
 

เป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้น เสนอขอต าแหน่งมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับตั้งแต่                 

วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ 

(๒) กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติใหด้ ารงต าแหน่งไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบ

หรือทราบว่าผลงานที่ ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งครั้งนั้น  เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น                 

หรือน าเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล                 

มีมติถอดถอนจากต าแหน่งระดับช านาญ งาน ระดับช านาญ งานพิ เศษ ระดับช านาญการ                       

ระดับช านาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ ส่วนต าแหน่ง ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัย

พิจารณา เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ อน าเสนอ

นายกรัฐมนตรี น าความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และให้มหาวิทยาลัย

ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี  ๆ ไป และ                   

ห้ามผู้กระท าผิดนั้น เสนอขอต าแหน่งมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัย          

มีมตใิห้ถอดถอน หรอืนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี 

 

หมวด ๔ 

การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงาน 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ด ารงต าแหน่ง เนื่องจากคุณภาพของผลงาน การใช้ความรู้

ความสามารถในงานสนับสนุน งานบริการวิชาการหรืองานวิชาชีพบริการต่อสังคม หรือความเป็น                 

ที่ยอมรับในงานด้านนั้น หรือในวงวิชาการหรือวิชาชีพ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด                   

ผู้ขอก าหนดต าแหน่งมีสิทธิขอให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ทบทวนได้ไม่เกินสองครั้ง โดยในค าขอทบทวนนั้นต้องแสดงขอ้เท็จจริง ข้ออา้ง และเหตุผลที่สนับสนุนค า

ขอและจะต้องยื่นเรื่องขอทบทวนภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบมติ 

เมื่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรือสภามหาวิทยาลัยได้รับเรื่องค าขอให้ทบทวน                  

ผลการพิจารณาผลงานแล้วให้ส่งค าขอนั้นแก่คณะกรรมการประเมินพิจารณาแต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ ๑๗ หากคณะกรรมการคณะกรรมการประเมินพิจารณา

แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น มีความเห็นประการใด ให้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริหารงานบุ คคล  หรือสภามหาวิทยาลั ยพิ จารณ า ผลการพิ จารณ าของ        

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล หรอืสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๒๗ เมื่อคณะกรรมการประเมินพิจารณาแตง่ตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริการ ใหด้ ารง

ต าแหน่งสูงขึ้น ได้รับเรื่องการขอทบทวนตามข้อ ๒๖ แล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  (๑) การพิจารณาทบทวนครั้งที่หนึ่ง 

(ก) กรณีที่เห็นว่าค าขอทบทวนขาดข้อเท็จจริง ข้ออ้าง และเหตุผลที่สนับสนุน

ค าขอ ให้มมีตไิม่รับพิจารณา 





เอกสารแนบ ๑/๑ 

เอกสารแนบ ๑ 

ทายขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงต้ังพนกังานมหาวทิยาลัย 

สายบรกิาร ใหดาํรงตําแหนงที่สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

หลักเกณฑการประเมินคางาน สําหรับตําแหนงกลุมบรกิารทั่วไป 

ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพเิศษ 

องคประกอบหลักการประเมินคางาน 

๑. หนาที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 

 ๑.๑ ปฏบัิติงานระดับตน ซึ่งมแีนวทางปฏบัิติและมาตรฐานชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

 ๑.๒ ปฏบัิติงานท่ีคอนขางยากโดยอาศัยคําแนะนํา แนวทาง หรือคูมอืปฏบัิติงานท่ีมอียู (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 ๑.๓ ปฏบัิติงานท่ียาก โดยปรับใชวธีิการหรือแนวทางปฏบัิติท่ีมอียูได (๒๑-๒๕ คะแนน) 

 ๑.๔ ปฏบัิติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมขีอบเขต เนื้อหาคอนขางหลากหลาย โดยปรับวธีิการหรือแนวทาง 

       ปฏบัิติงานท่ีมอียู (๒๖-๓๐ คะแนน) 

๒. ความยุงยากของงาน (๓๐ คะแนน) 

 ๒.๑ เปนงานท่ีไมยุงยาก มคีําแนะนํา คูมอื และแนวทางปฏบัิติท่ีชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

 ๒.๒ เปนงานท่ีคอนขางยากมแีนวทางปฏบัิติท่ีหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 ๒.๓ เปนงานท่ียุงยากตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการเลอืกใชวธีิการ และแนวทางให 

เหมาะสมกับสภาพการณ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

๒.๔ เปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก มีความหลากหลายและมีขั้นตอนวิธีการท่ียุงยาก ตองประยุกตใช

ความรูและประสบการณ ในการปรับเปลี่ยนวิธีการและแนวทางปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ 

(๒๖-๓๐ คะแนน) 

๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 

 ๓.๑ ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (๑-๕ คะแนน) 

 ๓.๒ ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏบัิติงานบาง (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๓.๓ ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเร่ืองท่ีมคีวามสําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๓.๔ ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏบัิติงานนอยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๔. การตัดสนิใจ (๒๐ คะแนน) 

 ๔.๑ ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจบาง โดยจะไดรับคําแนะนําในกรณท่ีีมปีญหา (๑-๕ คะแนน) 

 ๔.๒ ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจบางสวน โดยใหมกีารรายงานผลการตัดสนิใจเปนระยะ (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๔.๓ ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจคอนขางมาก โดยใหมกีารรายงานผลการตัดสนิใจในเร่ืองท่ีสําคัญ  

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจคอนขางมาก สามารถวางแผนและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและ

แกปญหาในงานท่ีรับผดิชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

เกณฑการตัดสนิ 

 ระดับชํานาญงาน ไดคะแนน ๖๐ คะแนนขึ้นไป 

 ระดับชํานาญงานพเิศษ ไดคะแนน ๗๐ คะแนนขึ้นไป 



เอกสารแนบ ๑/๒ 

แบบประเมินคางานตําแหนงกลุมบรกิารทั่วไป 

ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพเิศษ 

 

 

๑. ตําแหนงเลขที่.................. 

 ช่ือตําแหนง..........................................................................ระดับ............................................................... 

 สังกัด.......................................................................................................................................................... 

 ขอกําหนดเปนตําแหนง.........................................................ระดับ.............................................................. 

 

๒. หนาที่และความรับผดิชอบของตําแหนง 

ตําแหนงเดมิ ตําแหนงใหม 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

 

๓. วเิคราะหเปรยีบเทยีบคุณภาพ และความยุงยากและความซับซอนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดมิ งานใหม 

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

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

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

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

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน...................... 

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

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

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

 

 

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

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

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

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

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน...................... 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๑/๓ 

๔. การประเมินคางานของตําแหนง 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ดรับ เหตุผลในการพจิารณา 

๑. หนาที่และความรับผิดชอบ 

    (  ) ปฏบัิติงานระดับตน ซึ่งมแีนวทางปฏบัิติ 

และมาตรฐานชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

    (  ) ปฏบัิติงานท่ีคอนขางยากโดยอาศัยคําแนะนํา 

แนวทางหรือคูมอืปฏบัิติงานท่ีมอียู (๑๖-๒๐ คะแนน) 

    (  ) ปฏบัิติงานท่ียาก โดยปรับใชวธีิการ หรือแนวทาง 

ปฏบัิติท่ีมอียูได (๒๑-๒๕ คะแนน) 

    (  ) ปฏบัิติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมขีอบเขต เนื้อหา 

คอนขางหลากหลายโดยปรับวธีิการ หรือแนวทาง 

ปฏบัิติงานท่ีมอียู (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

๒. ความยุงยากของงาน 

    (  ) เปนงานท่ีไมยุงยาก มคีําแนะนํา คูมอื และแนวทาง 

ปฏบัิติชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีคอนขางยากมแีนวทางปฏบัิติท่ีหลายหลาย 

(๑๖-๒๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ียุงยากตองประยุกตใชความรูและ 

ประสบการณในการเลอืกใชวธีิการ และแนวทางให 

เหมาะสมกับสภาพการณ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีมคีวามยุงยากซับซอนมากมคีวาม 

หลายหลายและมขีัน้ตอนวธีิการท่ียุงยากตอง 

ประยุกตใชความรูและประสบการณ ในการ 

ปรับเปลี่ยนวธีิการและแนวทางปฏบัิติงานให 

เหมาะสมกับสภาพการณ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

๓. การกํากับตรวจสอบ 

    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด 

(๑-๕ คะแนน) 

    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏบัิติงาน 

บาง (๖-๑๐ คะแนน) 

    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเร่ืองท่ี 

มคีวามสําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏบัิติงาน 

นอยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 

๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

  



เอกสารแนบ ๑/๔ 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ดรับ เหตุผลในการพจิารณา 

๔. การตัดสนิใจ 

    (  ) ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจบางโดยจะไดรับ 

คําแนะนําในกรณท่ีีมปีญหา (๑-๕ คะแนน) 

    (  ) ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจบางสวนโดยใหม ี

การรายงานผลการตัดสนิใจเปนระยะ (๖-๑๐ คะแนน) 

    (  ) ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจคอนขางมากโดยใหม ี

การรายงานผลการตัดสนิใจในเร่ืองท่ีสําคัญ 

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจคอนขางมาก สามารถ 

วางแผนและกําหนดแนวทางการปฏิ บัติงาน และ

แกปญหาในงานท่ีรับผดิชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รวม ๑๐๐   

 

สรุปผลการประเมนิคางาน / เหตุผล 

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

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

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

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

  (  ) ผานการประเมนิ 

  (  ) ไมผานการประเมนิ 
 

คณะกรรมการประเมนิคางานลงนาม 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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



เอกสารแนบ ๒/๑ 

เอกสารแนบ ๒ 

ทายขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงต้ังพนกังานมหาวทิยาลัย 

สายบรกิาร ใหดาํรงตําแหนงที่สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

หลักเกณฑการประเมินคางานสาํหรับตําแหนงกลุมวชิาชพีเฉพาะ 

ระดับชํานาญการ และระดบัชํานาญการพเิศษ 

องคประกอบหลักการประเมินคางาน 

๑. หนาที่และความรับผิดชอบ (๓๐ คะแนน) 

 ๑.๑ ปฏบัิติงานระดับตน โดยตองใชความคดิริเร่ิมประกอบกับวธีิการ หรือแนวทางปฏบัิติท่ีมอียู  

(๑๐-๑๕ คะแนน) 

๑.๒ ปฏบัิติงานท่ีคอนขางยาก หรืองานท่ีมขีอบเขต เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยตองใชความคดิริเร่ิม 

ในงานท่ีมแีนวทางปฏบัิตินอยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

๑.๓ ปฏิบัติงานท่ียาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยตองใชความคิดริเร่ิมในการปรับเปลี่ยน

วธีิการปฏบัิติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ   (๒๑-๒๕ คะแนน) 

๑.๔ ปฏิบัติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลาย โดยตองใชความคิดริเร่ิมในการกําหนด 

หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏบัิติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

๒. ความยุงยากของงาน (๓๐ คะแนน) 

 ๒.๑ เปนงานท่ีไมยุงยาก มแีนวทางปฏบัิติงานท่ีชัดเจน (๑๐-๑๕ คะแนน) 

 ๒.๒ เปนงานท่ีคอนขางยุงยากซับซอน และมขัีน้ตอนวธีิการท่ีคอนขางหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 ๒.๓ เปนงานท่ียุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยนวธีิการ 

ปฏบัิติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

๒.๔ เปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอนมาก ตองประยุกตใชความรูและประสบการณ ในการกําหนด         

หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏบัิติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 

 ๓.๑ ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (๑-๕ คะแนน) 

 ๓.๒ ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏบัิติงานบาง (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๓.๓ ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการปฏบัิติงานเปนระยะตามท่ีกําหนด 

ในแผนปฏบัิติงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๓.๔ ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏบัิติงานตามแผนงาน/โครงการ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๔. การตัดสนิใจ (๒๐ คะแนน) 

 ๔.๑ ในการปฏิบัติงานมกีารตัดสนิใจบาง (๑-๕ คะแนน) 

 ๔.๒ ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจดวยตนเองคอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไข 

ปญหาในงานท่ีรับผดิชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 



เอกสารแนบ ๒/๒ 

๔.๓ ในการปฏบัิติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหาใน

การปฏบัิติงานท่ีรับผดิชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

๔.๔ ในการปฏิบัติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระในการริเร่ิมพัฒนาแนวทางและวิธีการ   

ปฏบัิติงาน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

เกณฑการตัดสนิ 

 ระดับชํานาญการ ไดคะแนน ๖๐ คะแนนขึ้นไป 

 ระดับชํานาญการพเิศษ ไดคะแนน ๗๐ คะแนนขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๒/๓ 

แบบประเมินคางานตําแหนงกลุมวชิาชพีเฉพาะ 

ระดับชํานาญการ และระดบัชํานาญการพเิศษ 

 

๑. ตําแหนงเลขที่.................. 

 ช่ือตําแหนง..........................................................................ระดับ............................................................... 

 สังกัด.......................................................................................................................................................... 

 ขอกําหนดเปนตําแหนง.........................................................ระดับ.............................................................. 

 

 

๒. หนาที่และความรับผดิชอบของตําแหนง 

ตําแหนงเดมิ ตําแหนงใหม 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

 

๓. วเิคราะหเปรยีบเทยีบคุณภาพ และความยุงยากและความซับซอนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดมิ งานใหม 

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

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

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

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

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน...................... 

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

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

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

 

 

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

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

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

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

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน...................... 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๒/๔ 

๔. การประเมินคางานของตําแหนง 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ดรับ เหตุผลในการพจิารณา 

๑. หนาที่และความรับผิดชอบ 

    (  ) ปฏบัิติงานระดับตน โดยตองใชความคดิริเร่ิม 

ประกอบกับวธีิการ หรือแนวทางปฏบัิติท่ีมอียู 

(๑๐-๑๕ คะแนน) 

    (  ) ปฏบัิติงานท่ีคอนขางยาก หรืองานท่ีมขีอบเขต 

เนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยตองใชความคดิริเร่ิม 

ในงานท่ีมแีนวทางปฏบัิตินอยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

    (  ) ปฏบัิติงานท่ียาก หรืองานท่ีมขีอบเขตเนื้อหา 

หลากหลายโดยตองใชความคดิริเร่ิมในการ 

ปรับเปลี่ยนวธีิการปฏบัิติงานใหเหมาะสมกับ 

สภาพการณ (๒๑-๒๕ คะแนน) 

    (  ) ปฏบัิติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมขีอบเขตเนื้อหา 

หลากหลาย โดยตองใชความคดิริเร่ิมในการ 

กําหนด หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏบัิติงานให 

เหมาะสมกับสภาพการณ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๒. ความยุงยากของงาน 

    (  ) เปนงานท่ีไมยุงยาก มแีนวทางปฏบัิติงานท่ีชัดเจน 

(๑๐-๑๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีคอนขางยุงยากซับซอน และมขีัน้ตอน 

วธีิการคอนขางหลากหลาย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ียุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรู 

และประสบการณในการปรับเปลี่ยนวธีิการ 

ปฏบัิติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ 

(๒๑-๒๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีมคีวามยุงยากซับซอนมาก ตอง 

ประยุกตใชความรูและประสบการณในการกําหนด 

หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏบัิติงานใหเหมาะสม 

สอดคลองกับสภาพการณ (๒๖-๓๐ คะแนน) 

 

๓๐ 

 

  

๓. การกํากับตรวจสอบ 

    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด 

(๑-๕ คะแนน) 

    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏบัิติงาน 

บาง (๖-๑๐ คะแนน) 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบ ๒/๕ 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ดรับ เหตุผลในการพจิารณา 

 

    (  ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการ 

ปฏบัิติงานเปนระยะตามท่ีกําหนดในแผนปฏบัิติงาน 

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการ 

ปฏบัิติงานตามแผนงาน/โครงการ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การตัดสนิใจ 

    (  ) ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจบาง (๑-๕ คะแนน) 

    (  ) ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจดวยตนเอง 

คอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทาง แกไข 

ปญหาในงานท่ีรับผิดชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

    (  ) ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจดวยตนเองอยาง 

อสิระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหา 

ในการปฏบัิติงานท่ีรับผดิชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจดวยตนเองอยาง 

อิสระในการริเร่ิมพัฒนาแนวทางและวธีิการ 

ปฏบัิติงาน (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๒๐ 

 

  

รวม ๑๐๐   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๒/๖ 

 

สรุปผลการประเมนิคางาน / เหตุผล 

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

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

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

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

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

 

  (  ) ผานการประเมนิ 

  (  ) ไมผานการประเมนิ 

 

คณะกรรมการประเมนิคางานลงนาม 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๓/๑ 

เอกสารแนบ ๓ 

ทายขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงต้ังพนกังานมหาวทิยาลัย 

สายบรกิาร ใหดาํรงตําแหนงที่สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 

หลักเกณฑการประเมินคางานสาํหรับตําแหนงกลุมวชิาชพีเฉพาะ 

ระดับเชีย่วชาญ และระดับเชีย่วชาญพเิศษ 

 

 การประเมินคุณภาพงานของตําแหนงกลุมวิชาชีพเฉพาะ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ          

ใหใชหลักเกณฑการประเมินคางานของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาท่ีและความรับผิดชอบ คุณภาพและความ

ยุงยากของงาน ความรู ความสามารถ และประสบการณท่ีตองการในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดองคประกอบหลัก  

ในการประเมนิคางาน ๓ ดาน ประกอบดวย ๑๐ องคประกอบยอยท่ีมคีวามสัมพันธกัน ดังตอไปน้ี 

 

 ๑. ดานความรูและทักษะที่จําเปนในงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู ความสามารถ       

ความรอบรู ความชํานาญงาน และทักษะท่ีพัฒนาขึ้นมาจากประสบการณการทํางานและการฝกฝน ซึ่งผูปฏิบัติงาน  

ในตําแหนงน้ันตองมีเปนพื้นฐาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตําแหนงน้ันไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    

ซึ่งจําแนกออกเปนองคประกอบยอยได ๓ องคประกอบ ดังน้ี 

 

 องคประกอบที่ ๑ ความรูและความชํานาญงาน หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู ความสามารถ 

ความรอบรู ความชํานาญงาน และทักษะท่ีจะตองมีเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปได โดยพิจารณาจากสภาพงาน 

ของตําแหนงน้ัน ดังน้ี (๔๐ คะแนน) 

  (๑) เปนงานท่ีตองใชความรู ความสามารถ หรือใชทักษะระดับสูงในงานเชิงเทคนิคหรืองานฝมือ

เฉพาะทางระดับสูง ความชํานาญในงานจะพัฒนาช้ึนจากการส่ังสมประสบการณและการส่ังสมทักษะในเชิงลึก      

(๑-๑๐ คะแนน) 

  (๒) เปนงานท่ีตองใชความรูในเชิงวชิาการหรือวชิาชีพเฉพาะ ซึ่งเปนงานท่ีตองใชกระบวนการแนวคิด 

ทฤษฎหีรือองคความรูท่ีเกี่ยวของกับสายอาชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน) 

  (๓) เปนงานท่ีตองใชความรูความเช่ียวชาญในงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะหรือทักษะ       

และความชํานาญเฉพาะตัวสูงมากในตําแหนงหนาท่ีท่ีรับผดิชอบ รวมท้ัง เปนงานท่ีจะตองแกไขปญหาท่ียุงยากซับซอน

และใหคําปรึกษาได (๒๑-๓๐ คะแนน) 

  (๔) เปนงานท่ีตองใชความรูความเช่ียวชาญจนสามารถนํามาวางแผนกลยุทธหรือนโยบายของ   

สวนงานได รวมท้ังเปนงานท่ีตองเปนผูนําในการพัฒนา หรือการริเร่ิมโครงการท่ีเกิดประโยชนสูงสุดตอพันธกิจของ

มหาวทิยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

 องคประกอบที่ ๒ การบรหิารจัดการ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรูความสามารถในการบริหาร

จัดการท่ีตองการของตําแหนงน้ันๆ โดยพิจารณาจากลักษณะงานและการบริหารจัดการในการวางแผน กํากับ 

ตรวจสอบ ติดตามการปฏบัิติงานดังน้ี (๒๐ คะแนน) 

  (๑) เปนงานท่ีตองปฏิบัติท่ีมีความหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคอยางใดอยาง

หน่ึงหรือหลายอยางของสวนงาน (๑-๕ คะแนน) 



เอกสารแนบ ๓/๒ 

  (๒) เปนงานท่ีตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตามประสานความรวมมือรวมท้ังการใหคําแนะนํา

ผูปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคหรือภารกิจอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางในเชิงกลยุทธของสวนงาน 

(๖-๑๐ คะแนน) 

  (๓) เปนงานท่ีตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวิชาการใหคําปรึกษาและ

ประสานงานระหวางสวนงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 

  (๔) เปนงานท่ีตองบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพและเปนผูนําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของ

มหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

องคประกอบที่ ๓ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ หมายถึง ระดับและขอบเขตของความรู ความสามารถ  

และทักษะในการติดตอสื่อสารกับผูอื่น โดยพจิารณาจากวัตถุประสงคของงานเปนสําคัญดังน้ี (๒๐ คะแนน) 

  (๑) เปนงานท่ีตองติดตอสัมพันธกับทีม บุคคลภายนอก หรือผูรับบริการ โดยการนําเสนอความคิด

หรือการเปนผูฟงท่ีด ีเพื่อใหไดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว (๑-๕ คะแนน) 

  (๒) เปนงานท่ีตองสามารถใหคําแนะนํา หรือคําปรึกษาแกบุคคลอื่น รวมท้ังสามารถสอนงานแกทีม

ได (๖-๑๐ คะแนน) 

  (๓) เปนงานท่ีตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับท่ีโนมนาวและสงผลตอการตัดสินใจของสวนงาน

ระดับกองหรือเทียบเทา (๑๑-๑๕ คะแนน) 

  (๔) เปนงานท่ีตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับท่ีโนมนาวและสงผลตอการตัดสินใจในระดับกลยุทธและ

นโยบายท่ีนําไปสูผลสัมฤทธ์ิของมหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 ๒. ดานความสามารถในการตัดสนิใจและแกปญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของการใชความคิดและ

การตัดสินใจ ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการ ขั้นตอนท่ีตําแหนงน้ันจะตองนําความรูมาใชในการแกปญหา เพื่อใหงาน

บรรลุวัตถุประสงค ซึ่งจําแนกออกเปนองคประกอบยอย ได ๓ องคประกอบ ดังน้ี 

 

องคประกอบที่ ๔ กรอบแนวความคิดในการแกปญหา หมายถึง ระดับและขอบเขตของความคิดเพื่อ

ตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานหรือการแกปญหาในงานของตําแหนงโดยพิจารณาจากการไดรับอํานาจในการ

ปฏบัิติงานน้ันตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับ หรือตามกฏหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ี (๔๐ คะแนน) 

  (๑) เปนงานท่ีตองแกปญหาในภาพรวม โดยมีอิสระท่ีจะกําหนดทางเลือก วิธีการหรือแนวทาง

ภายใตกรอบแนวคดิของสวนงาน (๑-๑๐ คะแนน) 

  (๒) เปนงานท่ีตองแกปญหาภายใตนโยบาย และเปาหมายระยะสั้นของสวนงานซึ่งเปนงานท่ีมีอิสระ

ในการคิดแนวทาง แผนงาน กระบวนการ หรือขั้นตอนใหม ๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว             

(๑๑-๒๐ คะแนน) 

  (๓) เปนงานท่ีตองแกปญหาภายใตนโยบาย พันธกจิ และเปาหมายระยะยาวของสวนงานซึ่งเปนงาน

ท่ีมอิีสระในการกําหนดกลยุทธ แผนงาน หรือโครงการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (๒๑-๓๐ คะแนน) 

  (๔) เปนงานท่ีตองแกปญหาภายใตทิศทางและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนงานท่ีมีอิสระในการ   

บูรณาการและกําหนดนโยบายหรือเปาหมายตาง ๆ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 



เอกสารแนบ ๓/๓ 

องคประกอบที่ ๕ อิสระในการคิด หมายถึง ระดับของการคิด หรือการตัดสินใจท่ีจะพิจารณาดําเนินการ

ตามกรอบและแนวทางท่ีมีอยู หรือกําหนดแนวทาง ทิศทาง หรือนโยบายในการปฏิบัติงานของสวนงานดังน้ี          

(๒๐ คะแนน) 

  (๑) เปนงานท่ีตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการใชระบบ แนวคิด เทคนิค หรือวิชาการ

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไวได (๑-๕ คะแนน) 

  (๒) เปนงานท่ีตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการกําหนดแนวทางหรือเปาหมายของ     

สวนงาน รวมท้ังงานอื่นท่ีอาจตองคดิคนองคความรู ระบบ แนวคดิ หรือกระบวนการใหม ๆ เพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว

ได (๖-๑๐ คะแนน) 

  (๓) เปนงานท่ีตองคิด พิจารณาเลือก หรือตัดสินใจในการปรับนโยบายหรือกลยุทธของสวนงาน 

เพื่อเปนแนวทางใหสวนราชการบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไวได (๑๑-๑๕ คะแนน) 

  (๔) เปนงานท่ีตองคิดหรือตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ  ห รือภารกิจใหมๆ                

ของมหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 องคประกอบที่ ๖ ความทาทายในการคิดแกปญหา หมายถึง ระดับของความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการ

แกไขหรือจัดการกับปญหาท่ีเกดิขึ้นจากการปฏบัิติงานของตําแหนงตามความรับผิดชอบหรือตามท่ีไดรับมอบหมายให

ลุลวงไปได โดยพจิารณาจากลักษณะงาน สภาพงาน รูปแบบของการคิด และกระบวนการจัดการขอมูลของตําแหนง 

ดังน้ี (๒๐ คะแนน) 

  (๑) เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณท่ีมีรูปแบบคอนขางแนนอนหรือมีลักษณะคลายคลึงกับ

สถานการณในอดตีเปนสวนใหญ (๑-๕ คะแนน) 

  (๒) เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณท่ีอาจตองคิดหาเหตุผล เพื่อทบทวนหรือแกปญหาหรือ

แนวทางท่ีเคยปฏบัิติ เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด (๖-๑๐ คะแนน) 

  (๓) เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณท่ีตองมีการประเมินและตีความโดยใชวิจารณญาณ     

เพื่อตัดสนิใจหาทางแกปญหาท่ีอาจมคีวามเสี่ยงและไมมคีําตอบเพยีงคําตอบเดยีว (๑๑-๑๕ คะแนน) 

  (๔) เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณพิเศษท่ีอาจไมเคยเกิดขึ้นมากอน ซึ่งตองใชความคิด

สรางสรรค หรือความคดินอกกรอบ เพื่อใหเกดิผลสัมฤทธ์ิในระดับมหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 ๓. ดานภาระงานที่รับผิดชอบ หมายถึง ระดับและขอบเขตของผลกระทบท่ีเกิดจากงาน ความรับผิดชอบ

หรือคุณภาพของงานท่ีเกิดขึ้น รวมถึง ความอิสระหรือขอจํากัดในการปฏิบัติงานของตําแหนงน้ัน ซึ่งจําแนกออกเปน

องคประกอบยอยได ๓ องคประกอบ ดังน้ี 

 

 องคประกอบที่ ๗ การวิเคราะหขอมูล หมายถึง ระดับและขอบเขตของลักษณะงานท่ีตองใชกระบวนการ

คิด พิจารณา จําแนก สังเคราะหขอมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายและนโยบายของ

สวนงาน ดังน้ี (๔๐ คะแนน) 

  (๑) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 

สําหรับจัดทําขอเสนอหรือรายงานรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสวนงานระดับกองหรือเทียบเทา            

(๑-๑๐ คะแนน) 



เอกสารแนบ ๓/๔ 

  (๒) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพื่อกําหนด

หลักการหรือแนวทาง ออกแบบกระบวนการหรือระบบท่ีสําคัญ หรือสรางแบบจําลองเพื่อสนับสนุนภารกิจของสวน

งาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 

  (๓) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล เพื่อใหบรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิตามพันธกจิของสวนงาน (๒๑-๓๐ คะแนน) 

  (๔) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลสําหรับการประเมิน

สถานการณ เพื่อกําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธและนโยบายของมหาวทิยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

 องคประกอบที่ ๘ อิสระในการปฏบัิตงิาน หมายถงึ ระดับและขอบเขตของการวนิิจฉัยหรือตัดสินใจในการ

ปฏบัิติงาน โดยพจิารณาจากการไดรับอํานาจ การควบคุม กํากับ ตรวจสอบ และการบังคับบัญชาภายใตเงื่อนไขหรือ

ขอจํากัดทางกฎหมายท่ีกําหนดไวเปนกรอบในการปฏบัิติงาน ดังน้ี (๒๐ คะแนน) 

  (๑) เปนงานท่ีมอิีสระในการปฏบัิติงานภายใตนโยบายของสวนงาน โดยอาจตองรายงานผลสัมฤทธ์ิ

หรือขอคําปรึกษาตามสมควร (๑-๕ คะแนน) 

  (๒) เปนงานท่ีมีอิสระในการปฏิบัติงานหรือใหคําปรึกษาภายใตนโยบายของสวนงาน โดยอาจตอง

รายงานผลสัมฤทธ์ิ และขอคําปรึกษาตามสมควร (๖-๑๐ คะแนน) 

  (๓)  เปนงาน ท่ีมี อิสระในการบริหารงานให ไดผลสัมฤทธ์ิตามเป าหมายของสวนงาน                

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

  (๔) เปนงานท่ีมีอิสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย          

(๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 องคประกอบที่ ๙ ผลกระทบจากการปฏิบัติงาน หมายถงึ ระดับและขอบเขตของผลกระทบท่ีเกดิจากการ

ปฏิบัติงานของตําแหนงน้ัน ซึ่งสงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจหลักของสวนงาน โดยพิจารณาจาก

ผลสัมฤทธ์ิของตําแหนงงานตอสวนงานและมหาวทิยาลัย ดังน้ี (๔๐ คะแนน) 

  (๑) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอองคประกอบหลายสวนของวัตถุประสงค หรือภารกิจหลักของ    

สวนงาน (๑-๑๐ คะแนน) 

  (๒) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธโดยรวมของ

สวนงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 

  (๓) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน แผนปฏิบัติงานหรือการวางแผนกลยุทธโดยรวมของ

มหาวิทยาลัย (๒๑-๓๐ คะแนน) 

  (๔) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานโดยรวมท้ังหมดของภาครัฐ และยังสงผลตอการ

กําหนดแผนกลยุทธและแผนงานของมหาวทิยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

 องคประกอบที่ ๑๐ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง หมายถึง ลักษณะสําคัญของหนาท่ีความ

รับผิดชอบของตําแหนงซึ่งสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจหลักของสวนงาน โดยพิจารณาจาก

ลักษณะหนาท่ีความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นของตําแหนงน้ันตอภารกิจโดยรวมของสวนงานและ

มหาวทิยาลัย ดังน้ี (๔๐ คะแนน) 

  (๑) เปนงานสนับสนุน ประสาน ใหคําปรึกษาแนะนําแกบุคคลหรือสวนงานอื่น ตามกรอบความ

ความรูหรือแนวทางท่ีกําหนดไว (๑-๑๐ คะแนน) 



เอกสารแนบ ๓/๕ 

  (๒) เปนงานพัฒนาและกําหนดหลักเกณฑ ระบบ ตนแบบ คูมือ แนวทาง หรือนโยบายตางๆ เพื่อให

สามารถนําไปใชไดตามภารกจิของแตละสวนงาน (๑๑-๒๐ คะแนน) 

  (๓) เปนงานบริหารจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธ์ิ การตัดสินใจมีความสําคัญมากกวา

กระบวนการท่ีกําหนดไว (๒๑-๓๐ คะแนน) 

  (๔) เปนงานใหคําปรึกษาโดยใชความเช่ียวชาญเปนพิเศษในสายอาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการกําหนด 

กลยุทธของสวนงาน (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

เกณฑการตัดสนิ 

 ระดับเช่ียวชาญ ไดคะแนน ๑๗๐ คะแนนขึ้นไป 

 ระดับเช่ียวชาญพิเศษ ไดคะแนน ๒๓๕ คะแนนขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๓/๖ 

แบบประเมินคางานตําแหนงกลุมวชิาชพีเฉพาะ 

ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชีย่วชาญพเิศษ 

 

 

๑. ตําแหนงเลขที่.................. 

 ช่ือตําแหนง..........................................................................ระดับ............................................................... 

 สังกัด.......................................................................................................................................................... 

 ขอกําหนดเปนตําแหนง.........................................................ระดับ..............................................................  

 

 

๒. หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง 

ตําแหนงเดมิ ตําแหนงใหม 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

๓. วเิคราะหเปรยีบเทยีบคุณภาพ และความยุงยากและความซับซอนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดมิ งานใหม 

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

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

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

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

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน...................... 

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

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

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

 

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

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

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

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

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน...................... 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๓/๗ 

๔. การประเมินคางานของตําแหนง 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ดรับ เหตุผลในการพจิารณา 

๔.๑ องคประกอบดานความรูและความชํานาญ 

    (  ) เปนงานท่ีตองใชความรู ความสามารถ หรือใชทักษะ 

ระดับสูงในงานเชิงเทคนิค หรืองานฝมอืเฉพาะทาง

ระดับสูง ความชํานาญในงานจะพัฒนาขึ้นจากการส่ัง

สมประสบการณและการส่ังสมทักษะในเชิงลกึ 

(๑-๑๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองใชความรูในเชิงวชิาการหรือวชิาชีพเฉพาะ 

ซึ่งเปนงานท่ีตองใชกระบวนการแนวคดิ ทฤษฎหีรือองค

ความรูท่ีเกี่ยวของกับสายอาชีพ (๑๑-๒๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองใชความรูความเช่ียวชาญในงานเชิง 

วชิาการหรือวชิาชีพเฉพาะ หรือทักษะ และความ

ชํานาญเฉพาะตัวสูงมากในตําแหนงหนาท่ีท่ีรับผดิชอบ 

รวมท้ัง เปนงานท่ีจะตองแกไขปญหาท่ียุงยากซับซอน

และใหคาํปรึกษาได (๒๑-๓๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองใชความรูความเช่ียวชาญจนสามารถนํามา 

วางแผนกลยุทธหรือนโยบายของสวนงานได รวมท้ังเปน

งานท่ีตองเปนผูนําในการพัฒนา หรือการริเร่ิมโครงการ

ท่ีเกดิประโยชนสูงสุดตอพันธกจิของมหาวทิยาลัย  

(๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

๔.๒ องคประกอบดานการบรหิารจัดการ 

    (  ) เปนงานท่ีตองปฏบัิติท่ีมีความหลากหลายในเนื้องาน เพือ่ 

สนับสนุนวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย

อยางของสวนงาน (๑-๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองปฏบัิติดานการวางแผน ติดตาม ประสาน 

ความรวมมอื รวมท้ังการใหคําแนะนําผูปฏบัิติงานอื่น 

เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคหรือภารกจิอยางใดอยาง

หน่ึงหรือหลายอยางในเชิงกลยุทธของสวนงาน  

(๖-๑๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองปฏบัิติดานการวางแผน ติดตาม บริหาร 

จัดการงานวชิาการ ใหคาํปรึกษาและประสานงาน

ระหวางสวนงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองบริหารจัดการงานวชิาการหรือวชิาชีพ 

และเปนผูนําในเชิงวชิาการหรือวชิาชีพของมหาวทิยาลัย 

(๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



เอกสารแนบ ๓/๘ 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ดรับ เหตุผลในการพจิารณา 

๔.๓ องคประกอบดานการตดิตอสื่อสารและปฏสิัมพันธ 

    (  ) เปนงานท่ีตองติดตอสัมพันธกับทีม บุคคลภายนอก หรือ 

ผูรับบริการ โดยการนําเสนอความคดิหรือการเปนผูฟง

ท่ีด ีเพื่อใหไดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนดไว (๑-๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองสามารถใหคําแนะนํา หรือคําปรึกษาแก 

บุคคลอื่น รวมท้ังสามารถสนองานแกทีมได 

(๖-๑๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับท่ีโนมนาว 

และสงผลตอการตัดสนิใจของสวนงานระดับกองหรือ

เทียบเทา (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองสามารถติดตอสื่อสารในระดับท่ีโนมนาว 

และสงผลตอการตัดสนิใจในระดับกลยุทธและนโยบาย

ท่ีนําไปสูผลสัมฤทธ์ิของมหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 

๔.๔ องคประกอบดานกรอบแนวคดิในการแกปญหา 

    (  ) เปนงานท่ีตองแกปญหาในภาพรวม โดยมอิีสระท่ีจะ 

กําหนดทางเลอืก วธีิการหรือแนวทางภายใตกรอบ

แนวคดิของสวนงาน (๑-๑๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองแกปญหาภายใตนโยบาย และเปาหมาย 

ระยะสัน้ของหนวยงาน ซึ่งเปนงานท่ีมอิีสระในการคดิ

แนวทางแผนงาน กระบวนการ หรือขัน้ตอนใหมๆ  

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว            

(๑๑-๒๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองแกปญหาภายใตนโยบาย พันธกจิ และ 

เปาหมายระยะยาวของสวนงาน ซึ่งเปนงานท่ีมอิีสระใน

การกําหนดกลยุทธ แผนงาน หรือโครงการเพื่อใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (๒๑-๓๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองแกปญหาภายใตทิศทางและพันธิจของ 

มหาวทิยาลัย ซึ่งเปนงานท่ีมอิีสระในการบูรณาการและ

กําหนดนโยบายหรือเปาหมายตางๆ เพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๐ 

  



เอกสารแนบ ๓/๙ 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ดรับ เหตุผลในการพจิารณา 

๔.๕ องคประกอบดานอิสระในการคดิ 

    (  ) เปนงานท่ีตองคดิ พจิารณาเลือก หรือตัดสนิใจในการใช 

ระบบ แนวคดิ เทคนิค หรือวชิาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว (๑-๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองคดิ พจิารณาเลอืก หรือตัดสนิใจในการ 

กําหนดแนวทางหรือเปาหมายของสวนงาน รวมท้ังงาน

อื่นท่ีอาจตองคดิคนองคความรู ระบบ แนวคดิ หรือ

กระบวนการใหมๆ  เพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไวได     (๖-

๑๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองคดิ พจิารณาเลอืก หรือตัดสนิใจในการ 

ปรับนโยบายหรือกลยุทธของสวนงาน เพื่อเปนแนวทาง

ใหสวนราชการบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไวได      

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองคดิหรือตัดสนิใจในการกําหนดนโยบาย 

กลยุทธ หรือภารกจิใหมๆ  ของมหาวทิยาลัย         

(๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 

๔.๖ องคประกอบดานความทาทายในการคดิแกปญหา 

    (  ) เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณท่ีมรูีปแบบคอนขาง 

แนนอนหรือมลัีกษณะคลายคลงึกับสถานการณในอดตี

เปนสวนใหญ (๑-๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณท่ีอาจตองคดิหา 

เหตุผลเพื่อทบทวน หรือแกปญหาหรือแนวทางท่ีเคย

ปฏบัิต ิเพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด                

(๖-๑๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณท่ีตองมกีารประเมนิ 

และตีความโดยใชวจิารณญาณ เพื่อตัดสนิใจหาง

แกปญหาท่ีอาจมคีวามเสี่ยงและไมมคีําตอบเพยีง

คําตอบเดยีว (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองจัดการกับสถานการณพเิศษท่ีอาจไมเคย 

เกดิขึ้นมากอน ซึ่งตองใชความคดิสรางสรรค หรือ

ความคดินอกกรอบ เพื่อใหเกดิผลสัมฤทธ์ิในระดับ

มหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

  



เอกสารแนบ ๓/๑๐ 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ดรับ เหตุผลในการพจิารณา 

๔.๗ องคประกอบดานการวเิคราะหขอมูล 

    (  ) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวเิคราะห 

ขอมูล ท้ังใจเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ สําหรับจัดทํา

ขอเสนอหรือรายงานรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนภารกจิ

ของสวนงานระดับกองหรือเทียบเทา (๑-๑๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวเิคราะห 

และสังเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดหลักการหรือแนวทาง

ออกแบบกระบวนการหรือระบบท่ีสําคัญ หรือสราง

แบบจําลองเพื่อสนับสนุนภารกจิของสวนงาน         

(๑๑-๒๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวเิคราะห 

และสังเคราะหขอมูล เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามพันธ

กจิของสวนงาน (๒๑-๓๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองใชความรูความสามารถในการวเิคราะห 

และสังเคราะหขอมูลสําหรับการประเมนิสถานการณ 

เพื่อกําหนดทิศทางในเชิงกลยุทธและนโยบายของ

มหาวทิยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

๔.๘ องคประกอบดานอิสระในการปฏบิัตงิาน 

    (  ) เปนงานท่ีมอิีสระในการปฏบัิติงานภายใตนโยบายของ 

สวนงาน โดยอาจตองรายงานผลสัมฤทธ์ิหรือขอ

คําปรึกษาตามสมควร (๑-๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีมอิีสระในการปฏบัิติงานหรือใหคําปรึกษา 

ภายใตนโยบายของสวนงาน โดยอาจตองรายงาน

ผลสัมฤทธ์ิ และขอคาํปรึกษาตามสมควร              

(๖-๑๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีมอิีสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธ์ิตาม 

เปาหมายของสวนงาน (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีมอิีสระในการบริหารงานใหไดผลสัมฤทธ์ิตาม 

เปาหมายของมหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

  



เอกสารแนบ ๓/๑๑ 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ดรับ เหตุผลในการพจิารณา 

๔.๙ องคประกอบดานผลกระทบจากการปฏบิัติงาน 

    (  ) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอองคประกอบหลายสวนของ 

วัตถุประสงค หรือภารกจิหลักของสวนงาน            

(๑-๑๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน แผนปฏบัิติ 

งาน หรือการวางแผนกลยุทธโดยรวมของสวนงาน   

(๑๑-๒๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงาน แผนปฏบัิติ 

งาน หรือการวางแผนกลยุทธโดยรวมของมหาวทิยาลัย 

(๒๑-๓๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานโดยรวม 

ท้ังหมดของภาครัฐ และยังสงผลตอการกําหนดแผนกล

ยุทธและแผนงานของมหาวทิยาลัย (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

 

๔.๑๐ องคประกอบดานลักษณะงานที่ปฏบิัติของตําแหนง 

    (  ) เปนงานสนับสนุน ประสาน ใหคาํปรึกษาแนะนําแก 

บุคคลหรือสวนงานอื่น ตามกรอบความรูหรือแนวทางท่ี

กําหนดไว (๑-๑๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานพัฒนาและกาํหนดหลักเกณฑ ระบบ ตนแบบ 

คูมอื แนวทาง หรือนโยบายตางๆ เพื่อใหสามารถ

นําไปใชไดตามภารกจิของแตละสวนงาน               

(๑๑-๒๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานบริหารจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธ์ิ การ 

ตัดสนิใจมคีวามสําคัญมากกวากระบวนการท่ีกําหนดไว 

(๒๑-๓๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานใหคําปรึกษาโดยใชความเช่ียวชาญเปนพเิศษใน 

สายอาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการกาํหนดกลยุทธของสวน

งาน (๓๑-๔๐ คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๐ 

  

รวม ๓๐๐   

 



เอกสารแนบ ๓/๑๒ 

สรุปผลการประเมนิคางาน / เหตุผล 

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

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

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

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

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

 

  (  ) ผานการประเมนิ 

  (  ) ไมผานการประเมนิ 

 

คณะกรรมการประเมนิคางานลงนาม 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

    

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๔/๑ 

 

เอกสารแนบ ๔ 

ทายขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงต้ังพนกังานมหาวทิยาลัย 

สายบรกิาร ใหดาํรงตําแหนงที่สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 

หลักเกณฑการประเมินคางานสาํหรับตําแหนงกลุมวชิาชพีเฉพาะ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพเิศษ และระดบัเชี่ยวชาญ 

ในกรณตํีาแหนงหัวหนางาน หรอืหวัหนาหนวยงานอ่ืนที่มีฐานะเทยีบเทางาน 

หัวหนาหนวยงานภายในสวนงาน ระดับผูอํานวยการกอง หรอืเทยีบเทา ผูอํานวยการสาํนักงานอธกิารบด ี

หรอืหวัหนาหนวยงานอ่ืนที่มีฐานะเทยีบเทาสาํนัก ที่มีลักษณะใชวชิาชพีและไมไดใชวชิาชพี 

 

องคประกอบหลักการประเมินคางาน 

๑. หนาที่และความรับผดิชอบ (๒๐ คะแนน) 

๑.๑ ปฏบัิติงานระดับตน โดยตองใชความคดิริเร่ิมประกอบกับวธีิการ หรือแนวทางปฏบัิติท่ีมอียู                      

(๑-๕ คะแนน) 

 ๑.๒ ปฏบัิติงานท่ีคอนขางยาก หรืองานท่ีมขีอบเขตเนื้อหาคอนขางหลากหลายโดยตองใชความคดิริเร่ิมใน 

งานท่ีมแีนวทางปฏบัิตินอยมาก (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๑.๓ ปฏบัิติงานท่ียาก หรืองานท่ีมขีอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยตองใชความคดิริเร่ิมในการปรับเปลี่ยน 

วธีิการปฏบัิติงานใหเหมาะสมกบัสภาพการณ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๑.๔ ปฏบัิติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมขีอบเขตเนื้อหาหลากหลายโดยตองใชความคดิริเร่ิมในการกําหนด  

หรือปรับเปลี่ยนแนวทางปฏบัิติงานใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๒. ความยุงยากของงาน (๒๐ คะแนน) 

 ๒.๑ เปนงานท่ีไมยุงยาก มแีนวทางปฏบัิติงานท่ีชัดเจน (๑-๕ คะแนน) 

 ๒.๒ เปนงานท่ีคอนขางยุงยากซบัซอน และมขัีน้ตอนวธีิการคอนขางหลากหลาย (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๒.๓ เปนงานท่ียุงยากซับซอน ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการปรับเปลี่ยนวธีิการปฏบัิติงาน 

ใหเหมาะสมกับสภาพการณ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

๒.๔ เปนงานท่ีมคีวามยุงยากซบัซอนมาก ตองประยุกตใชความรูและประสบการณในการกําหนด หรือ

ปรับเปลี่ยนแนวทางปฏบัิติงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการณ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๓. การกํากับตรวจสอบ (๒๐ คะแนน) 

 ๓.๑ ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด (๑-๕ คะแนน) 

 ๓.๒ ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏบัิติงานบาง (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๓.๓ ไดรับการตรวจสอบ ติดตามความกาวหนาของการปฏบัิติงานเปนระยะตามท่ีกําหนดในแผนปฏบัิติงาน  

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

 ๓.๔ ไดรับการตรวจสอบ ติดตามผลสัมฤทธ์ิของการปฏบัิติงานตามแผนงาน/โครงการ (๑๖-๒๐ คะแนน) 



เอกสารแนบ ๔/๒ 

 

๔. การตัดสนิใจ (๒๐ คะแนน) 

 ๔.๑ ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจบาง (๑-๕ คะแนน) 

 ๔.๒ ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจดวยตนเองคอนขางมาก วางแผนและกําหนดแนวทางแกไขปญหาในงาน 

ท่ีรับผดิชอบ (๖-๑๐ คะแนน) 

 ๔.๓ ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจดวยตนเองอยางอิสระ สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางและแกไขปญหาใน 

การปฏบัิติงานท่ีรับผดิชอบ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

๔.๔ ในการปฏบัิติงานมีการตัดสินใจดวยตนเองอยางอิสระในการริเร่ิมพัฒนาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน 

(๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๕. การบรหิารจัดการ (๒๐ คะแนน) 

 ๕.๑ เปนงานท่ีตองปฏบัิติโดยมคีวามหลากหลายในเนื้องาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคอยางไดอยางหน่ึงหรือ 

หลายอยางของสวนงาน (๑-๕ คะแนน) 

 ๕.๒ เปนงานท่ีตองปฏบัิติดานการวางแผน ติดตาม ประสานความรวมมอื รวมท้ังใหคําแนะนําผูปฏบัิติงานอื่น  

เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคหรือภารกจิอยางไดอยางหน่ึงหรือหลายอยางในเชิงกลยุทธของสวนงาน(๖-

๑๐ คะแนน) 

 ๕.๓ เปนงานท่ีตองปฏบัิติดานการวางแผน ติดตาม บริหารจัดการงานวชิาการ ใหคําปรึกษาและประสานงาน 

ระหวางสวนงานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 

๕.๔ เปนงานท่ีตองบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ และเปนผูนําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของ

มหาวทิยาลัย (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

เกณฑการตัดสนิ 

 หัวหนางาน ระดับชํานาญการ ไดคะแนน ๖๐ คะแนนขึ้นไป 

 หัวหนางาน ระดับชํานาญการพเิศษ ไดคะแนน ๖๕ คะแนนขึ้นไป 

 หัวหนาหนวยงานภายในสวนงาน ระดับเชี่ยวชาญ ไดคะแนน ๗๐ คะแนนขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๔/๓ 

 

แบบประเมินคางานตําแหนงกลุมวชิาชพีเฉพาะ 

ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพเิศษ และระดบัเชี่ยวชาญ 

ในกรณตํีาแหนงหัวหนางาน หรอืหวัหนาหนวยงานอ่ืนที่มีฐานะเทยีบเทางาน 

หัวหนาหนวยงานภายในสวนงาน ระดับผูอํานวยการกอง หรอืเทยีบเทา ผูอํานวยการสาํนักงานอธกิารบด ี

หรอืหวัหนาหนวยงานอ่ืนที่มีฐานะเทยีบเทาสาํนัก ที่มีลักษณะใชวชิาชพีและไมไดใชวชิาชพี 

 

๑. ตําแหนงเลขที่.................. 

 ช่ือตําแหนง..........................................................................ระดับ............................................................... 

 สังกัด.......................................................................................................................................................... 

 ขอกําหนดเปนตําแหนง.........................................................ระดับ.............................................................. 

 

 

๒. หนาที่และความรับผดิชอบของตําแหนง 

ตําแหนงเดมิ ตําแหนงใหม 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

๓. วเิคราะหเปรยีบเทยีบคุณภาพ และความยุงยากและความซับซอนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

งานเดมิ งานใหม 

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

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

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

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

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน...................... 

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

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

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

 

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

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

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

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

๒. ความยุงยากและความซับซอนของงาน...................... 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๔/๔ 

 

๔. การประเมินคางานของตําแหนง 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ดรับ เหตุผลในการพจิารณา 

๑. หนาที่และความรับผดิชอบ 

    (  ) ปฏบัิติงานระดับตน ซึ่งมแีนวทางปฏบัิติ 

และมาตรฐานชัดเจน (๑-๕ คะแนน) 

    (  ) ปฏบัิติงานท่ีคอนขางยากโดยอาศัยคําแนะนํา 

แนวทางหรือคูมอืปฏบัิติงานท่ีมีอยู (๖-๑๐ คะแนน) 

    (  ) ปฏบัิติงานท่ียาก โดยปรับใชวธีิการ หรือแนวทาง 

ปฏบัิติท่ีมอียูได (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) ปฏบัิติงานท่ียากมาก หรืองานท่ีมขีอบเขต เนื้อหา 

คอนขางหลากหลายโดยปรับวธีิการ หรือแนวทาง 

ปฏบัิติงานท่ีมอียู (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๒. ความยุงยากของงาน 

    (  ) เปนงานท่ีไมยุงยาก มคีาํแนะนํา คูมอื และแนวทาง 

ปฏบัิติท่ีชัดเจน (๑-๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีคอนขางยากมแีนวทางปฏบัิติท่ีหลายหลาย 

(๖-๑๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ียุงยากตองประยุกตใชความรูและ 

ประสบการณในการเลอืกใชวธีิการ และแนวทางให 

เหมาะสมกับสภาพการณ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีมคีวามยุงยากซับซอนมากมคีวาม 

หลายหลายและมขีัน้ตอนวธีิการท่ียุงยากตอง 

ประยุกตใชความรูและประสบการณ ในการ 

ปรับเปลี่ยนวธีิการและแนวทางปฏบัิติงานให 

เหมาะสมกับสภาพการณ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๓. การกํากับตรวจสอบ 

    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบอยางใกลชิด 

(๑-๕ คะแนน) 

    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏบัิติงาน 

บาง (๖-๑๐ คะแนน) 

    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบเฉพาะบางเร่ืองท่ี 

มคีวามสําคัญ (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) ไดรับการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏบัิติงาน 

นอยมาก (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

  



เอกสารแนบ ๔/๕ 

 

องคประกอบ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ดรับ เหตุผลในการพจิารณา 

๔. การตัดสนิใจ 

    (  ) ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจบางโดยจะไดรับ 

คําแนะนําในกรณท่ีีมปีญหา (๑-๕ คะแนน) 

    (  ) ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจบางสวนโดยใหม ี

การรายงานผลการตัดสนิใจเปนระยะ (๖-๑๐ คะแนน) 

    (  ) ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจคอนขางมากโดยใหม ี

การรายงานผลการตัดสนิใจในเร่ืองท่ีสําคัญ 

(๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) ในการปฏบัิติงานมกีารตัดสนิใจคอนขางมาก สามารถ 

วางแผนการปฏิ บั ติ ง าน และแกปญหาในงาน ท่ี

รับผดิชอบ (๑๖-๒๐ คะแนน) 

 

๕. การบรหิารจัดการ 

    (  ) เปนงานท่ีตองปฏิบัติโดยมีความหลากหลายในเนื้องาน 

เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง

ของสวนงาน (๑-๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม ประสาน

ความรวมมอื รวมท้ังใหคําแนะนําผูปฏิบัติงานอื่น เพื่อสนับสนุน

วัตถุประสงคหรือภารกิจอยางไดอยางหน่ึงหรือหลายอยางใน

เชิงกลยุทธของสวนงาน( (๖-๑๐ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองปฏิบัติดานการวางแผน ติดตาม บริหาร

จัดการงานวิชาการ ใหคําปรึกษาและประสานงานระหวางสวน

งานระดับนโยบาย (๑๑-๑๕ คะแนน) 

    (  ) เปนงานท่ีตองบริหารจัดการงานวิชาการหรือวิชาชีพ 

และเปนผูนําในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพของมหาวิทยาลัย (๑๖-

๒๐ คะแนน) 

 

 

 

๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 

 

  

รวม ๑๐๐   

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ ๔/๖ 

 

สรุปผลการประเมนิคางาน / เหตุผล 

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

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

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

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

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

 

  (  ) ผานการประเมนิ 

  (  ) ไมผานการประเมนิ 

 

คณะกรรมการประเมนิคางานลงนาม 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

              

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบ ๕ 

ทายขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงต้ังพนกังานมหาวทิยาลัย 

สายบรกิาร ใหดาํรงตําแหนงที่สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

แบบรายงาน 

การพจิารณาอนุมัติเทยีบคณุสมบัตขิองพนักงานมหาวทิยาลัย สายบรกิาร ที่ดํารงตําแหนงบรหิาร 

เพื่อใชเปนคณุสมบัติในการขอกําหนดตําแหนงทีสู่งขึน้ 

 

๑. ประวัติสวนตัว 

 ช่ือ-นามสกุล................................................................................................................................................ 

 วัน/เดอิน/ปเกดิ...................... อายุ.......................ป 

 

๒. ประวัติการศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุด) 

 

 วุฒิ    สถานศึกษา   ป พ.ศ.ท่ีจบ 

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

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

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

 

๓. ประวัติการปฏบัิติงาน (เร่ิมต้ังแตเขารับการปฏบัิติงาน) 

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

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

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

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

ดํารงตําแหนง เมื่อ...................................................................................................................................................... 

ช่ือตําแหนง............................................................................ อัตราเงนิเดอืน................................บาท 

รวมระยะเวลาการปฏบัิติงาน ...............ป 

รวมระยะเวลาดํารงตําแหนง ท่ีเสนอเทียบคุณสมบัติ...................ป 

 

๔. ผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

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

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

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

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

 

ลงช่ือ………………………………………………………ผูขอ 

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

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



๒ 

 

๕. มติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวทิยาลัยพะเยา 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

ลงช่ือ……………………………………………………… 

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

    ประธานกรรมการบริหารงานบุคคล 

           ประจํามหาวทิยาลัยพะเยา 

…………..……./……………….……./………………….. 



เอกสารแนบ ๖/๑ 

 

เอกสารแนบ ๖ 

ทายขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงต้ังพนกังานมหาวทิยาลัย 

สายบรกิาร ใหดาํรงตําแหนงที่สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 

คํานยิาม 

 ๑. การประเมินคางาน หมายถึง กระบวนการวัดคุณคางานของตําแหนง โดยนํางานมาเปรียบเทียบกัน    

ภายใตองคประกอบท่ีเปนตัววัดหลักเพื่อตีคางาน 

 ๒. ผลสัมฤทธ์ิของงาน หมายถงึ งานท่ีปฏบัิติไดผลผลติตามเปาหมายและเกดิผลลัพธตรงตามวัตถุประสงค 

 ๓. สมรรถนะในการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีสงเสริมการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดขึ้น

เพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมท่ีพงึประสงค 

 ๔. ผลงานในลักษณะตาง ๆ ดังน้ี 

  ๔.๑ คูมอืปฏบัิติงานหลัก หมายถึง เอกสารแสดงเสนทางการทํางานในงานหลักของตําแหนงตั้งแต

จุดเร่ิมตนจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขัน้ตอนและรายละเอียดของกระบวนการตางๆในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ

ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ตลอดจน แนวทางแกไขปญหาและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานดังกลาว ซึ่งตองใช

ประกอบการปฏบัิติงานมาแลว และตองมกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏบัิติงาน 

  ๔.๒ ผลงานเชิงวิเคราะห หมายถึง ผลงานท่ีแสดงการแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของเร่ือง               

อยางมีระบบ มีการศึกษาในแตละองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรูความ

เขาใจในเร่ืองน้ัน ๆ ซึ่งเปนประโยชนตองานของสวนงานหรือมหาวทิยาลัย 

  ๔.๓ ผลงานเชิงสังเคราะห หมายถึง ผลงานท่ีแสดงการรวบรวมเนื้อหาสาระตาง ๆ หรือ

องคประกอบตางๆเขาดวยกัน โดยตองอาศัยความคิดสรางสรรคในการสรางรูปแบบหรือโครงสรางเบ้ืองตน                   

เพื่อใหเกดิแนวทาง หรือเทคนิควธีิการใหมในเร่ืองน้ัน ๆ ซึ่งเปนประโยชนตองานของสวนงาน หรือมหาวทิยาลัย 

  ๔.๔ ผลงานวจิัย หมายถงึ ผลงานท่ีเปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมรีะบบดวยวธีิวทิยาการวจิัย

ท่ีเปนท่ียอมรับ และมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลคําตอบหรือขอสรุปรวมท่ีเปนประโยชน และนําไปสู

การปรับปรุงพัฒนาหรือแกไขปญหาในงานของสวนงานหรือมหาวทิยาลัย 

  ๔.๕ ผลงานในลักษณะอื่น หมายถงึ สิ่งประดษิฐหรืองานสรางสรรค หรือผลงานดานศิลปะ ตกแตง 

ซอมบํารุง ซึ่งมิใชมีลักษณะเปนเอกสาร หนังสือ คูมือ หรืองานวิจัย โดยผลงานท่ีเสนอจะตองประกอบดวยบท

วเิคราะหท่ีอธิบายและช้ีใหเห็นวางานดังกลาวเปนประโยชนและนําไปสูการปรับปรุงพัฒนางานหรือแกไขปญหาในงาน 

ท้ังน้ี ผลงานดังกลาวตองเปนผลงานท่ีผานการพสูิจนหรือมหีลักฐานท่ีแสดงถงึคุณคาของผลงานน้ัน 

 ๕. การเผยแพรงานวจิัย หมายถงึ การเผยแพรลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี 

  ๕.๑ เผยแพรในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ท้ังน้ีวารสารทางวิชาการน้ันอาจ

เผยแพรเปนรูปเลมสิ่งพมิพหรือเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีมกีําหนดการเผยแพรอยางแนนอนชัดเจน 

  ๕.๒ เผยแพรในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่นท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ

คุณภาพ 

  ๕.๓ นําเสนอเปนบทความวิจัยตอท่ีประชุมทางวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ   

ไดมีการบรรณาธิการและนําไปรวมเลมเผยแพรในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)              

ของการประชุมทางวชิาการระดับชาติหรือนานาชาติ 



เอกสารแนบ ๖/๒ 

 

  ๕.๔ การเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณืท่ีมีรายละเอียดและความยาว ตองแสดงหลักฐาน 

วาไดผานการประเมินคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานวาไดเผยแพรไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ                      

ในสาขาวชิาน้ันและสาขาวชิาท่ีเกี่ยวของอยางกวางขวาง 

 เมื่อไดเผยแพรตามลักษณะขางตนและไดมีการพิจารณาประเมินคุณภาพของ “งานวิจัย” น้ันแลว                   

การนํา “งานวิจัย” น้ัน มาแกไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสวนใดสวนหน่ึง เพื่อนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงเปนระดับสูง

ขึ้นและใหมกีารประเมนิคุณภาพ “งานวจิัย” น้ันอีกคร้ังหน่ึงจะกระทําไมได 

 



 

 

เอกสารแนบ ๗ 

ทายขอบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา วาดวย การกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงต้ังพนกังานมหาวทิยาลัย 

สายบรกิาร ใหดาํรงตําแหนงที่สูงขึน้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

แบบแสดงหลักฐานการมีสวนรวมในผลงาน 
 

 คูมอื          งานเชิงวเิคราะหหรือสังเคราะห         งานวจิัย          ผลงานลักษณะอื่น 

ผูรวมงาน จํานวน.................คน แตละคนมสีวนรวมดังน้ี 

ชื่อผูรวมงาน ปรมิาณงานรอยละ และหนาที่ความรับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

        ลงช่ือ........................................................ 

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

        ลงช่ือ........................................................ 

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

        ลงช่ือ........................................................ 

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

        ลงช่ือ........................................................ 

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


